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Edital

PORTUGUÊS: Domínio da ortografia oficial. Emprego das letras. Emprego da acentuação grá-
fica. Domínio dos mecanismos de coesão textual. Emprego de elementos de referenciação, 
substituição e repetição, de conectores e outros elementos de sequenciação textual. Emprego/
correlação de tempos e modos verbais. Domínio da estrutura morfossintática do período. Rela-
ções de coordenação entre orações e entre termos da oração. Relações de subordinação entre 
orações e entre termos da oração. Emprego dos sinais de pontuação. Concordância verbal e 
nominal. Emprego do sinal indicativo de crase. Colocação dos pronomes átonos. Reescritura de 
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EMPREGO DAS CLASSES DE PALAVRAS

A morfologia está agrupada em dez classes, denominadas classes de palavras ou classes 
gramaticais. 

São elas: Substantivo, Artigo, Adjetivo, Numeral, Pronome, Verbo, Advérbio, Preposição, 
Conjunção e Interjeição.

1. Substantivo (nome)

Tudo o que existe é ser e cada ser tem um nome. Substantivo é a classe gramatical de palavras 
variáveis, as quais denominam os seres. Além de objetos, pessoas e fenômenos, os substantivos 
também nomeiam:

 • lugares: São Paulo, Fortaleza. 

 • sentimentos: raiva, saudade.

 • estados: alegria, fome...

 • qualidades: sinceridade, honestidade. 

 • ações: escrita, escuta. 

2. Artigo

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

Detalhe zambeliano 1

Substantivação!

 • O seu não é inadmissível.

 • Os engraçadinhos sempre estão por aí. 

Aula 1
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Detalhe zambeliano 2

Artigo facultativo diante de nomes próprios. 

 • André Vieira saiu.

 • O André Vieira saiu. 

Detalhe zambeliano 3

Artigo facultativo diante dos pronomes possessivos.

 • Minha vida é sempre assim.

 • A Minha vida é sempre assim. 

3. Adjetivo

Adjetivo é a palavra que expressa uma qualidade ou uma característica do ser. 

 • O homem estressado é muito chato. 

 • A banca examinadora está indignada! 

Morfossintaxe do adjetivo: 

O adjetivo exerce sempre funções sintáticas relativas aos substantivos, atuando como adjunto 
adnominal ou como predicativo (do sujeito ou do objeto).

Locução adjetiva 

 • Amor de mãe (materno)

 • Queda de cabelo (capilar)

 • Homem sem piedade (impiedoso)

 • Comportamento de criança (infantil)
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Detalhe zambeliano! 

 • As pessoas críticas aparecem demais na sociedade. 

 • As pessoas estão críticas demais na sociedade. 

4. Pronome

a) Pessoais 

Pronome reto

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

 • Nós te ajudamos. 

Os pronomes retos apresentam flexão de número, gênero (apenas na 3ª pessoa) e pessoa. 

Eu, tu, ele, nós, vós, eles

Pronomes do caso oblíquo – átonos e tônicos

Átonos

Usados sem preposição:

 • Singular: me, te, lhe, o, a, se

 • Plural: nos, vos, lhes, os, as, se

Tônicos 

Usados com preposição:

 • Singular: mim (comigo), ti (contigo), ele, ela, si (consigo)

 • Plural: nós (conosco), vós (convosco), si (consigo), eles, elas
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Função desses pronomes na frase

Pronomes do caso reto funcionam como sujeito:

 • Ele estuda com A Casa do Concurseiro. 

Pronomes do caso oblíquo funcionam como complementos:

 • Eu reviso a matéria, mas você nunca a estuda!

b) Indefinidos 

 • Algum material pode me ajudar. (afirmativo)

 • Material algum pode me ajudar. (negativo)

Outros pronomes indefinidos: 

tudo, todo (toda, todos, todas), algo, alguém, algum (alguma, alguns, algumas), nada, ninguém, 
nenhum (nenhuma, nenhuns, nenhumas), certo (certa, certos, certas), qualquer (quaisquer), o 
mesmo (a mesma, os mesmos, as mesmas),outrem, outro (outra, outros, outras), cada, vários 
(várias).

c) Demonstrativos

ESPAÇO
Este, esta, isto – perto do falante.
Esse, essa, isso – perto do ouvinte.
Aquele, aquela, aquilo – longe dos dois.

TEMPO
Este, esta, isto – presente/futuro 
Esse, essa, isso – passado breve 
Aquele, aquela, aquilo – passado distante 

DISCURSO Este, esta, isto – vai ser dito 
Esse, essa, isso – já foi dito 

RETOMADA

As crianças da classe média têm um futuro mais promissor do que os filhos de pais das classes 
menos favorecidas, porque àquelas se dão oportunidades que se negam a estes.

 • E se fossem 3 elementos para retomar, Zambeli?

Emprego de este, esse e aquele em relação a três termos:
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Este: indica o que se referiu por último.

Esse: se refere ao penúltimo.

Aquele: indica o que se mencionou em primeiro lugar.

d) Possessivos 

 • Este é o meu problema! Cadê o seu?

5. Verbos 

As formas nominais do verbo são o gerúndio, infinitivo e particípio. Não apresentam flexão de 
tempo e modo, perdendo, dessa maneira, algumas das características principais dos verbos. 

Tempo e modo

As marcas de tempo verbal situam o evento do qual se fala com relação ao momento em que 
se fala. Em português, usamos três tempos verbais: presente, passado e futuro.

Os modos verbais, relacionados aos tempos verbais, destinam-se a atribuir expressões 
de certeza, de possibilidade, de hipótese ou de ordem ao nosso discurso. Essas formas são 
indicativo, subjuntivo e imperativo.

 • O modo indicativo possui seis tempos verbais: presente; pretérito perfeito; pretérito 
imperfeito e; pretérito mais-que-perfeito; futuro do presente e futuro do pretérito.

 • O modo subjuntivo divide-se em três tempos verbais: presente, pretérito imperfeito e 
futuro.

 • O modo imperativo apresenta-se no presente e pode ser afirmativo ou negativo.

6. Advérbio 

É a classe gramatical das palavras que modificam um verbo, um adjetivo ou um outro advérbio. 
É a palavra invariável que indica as circunstâncias em que ocorre a ação verbal.
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 • Alguns colegas chegam muito cedo. 

 • Ele não estuda muito, mas acha que vai passar. 

 • Ela é muito dedicada!

O advérbio pode ser representado por duas ou mais palavras: locução adverbial (à direita, 
à esquerda, à frente, à vontade, em vão, por acaso, frente a frente, de maneira alguma, de 
manhã, de súbito, de propósito, de repente...)

Lugar: longe, junto, acima, atrás…

Tempo: breve, cedo, já, dentro, ainda…

Modo: bem, mal, melhor, pior, devagar, (usa, muitas vezes, o sufixo - mente).

Negação: não, tampouco, absolutamente…

Dúvida: quiçá, talvez, provavelmente, possivelmente…

Intensidade: muito, pouco, bastante, mais, demais, tão…

Afirmação: sim, certamente, realmente, efetivamente…

7. Preposição 

Preposição é uma palavra invariável que liga dois elementos da oração, subordinando o 
segundo ao primeiro, ou seja, o regido ao regente..

Regência verbal: Enviaram todas informações ao cliente ontem. 

Regência nominal: Esta rua fica parelela ao mercado.

Zambeli, quais são as preposições? 

a – ante – até – após – com – contra – de – desde – em – entre – para – per – perante 
– por – sem – sob – sobre – trás. 
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8. Conjunções 

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

As conjunções podem ser classificadas em coordenativas e subordinativas

Coordenadas – aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas, explicativas. 

Subordinadas – concessivas, conformativas, causais, consecutivas, comparativas, condicionais, 
temporais, finais, proporcionais. 

QUE 

Conjunção integrante ou pronome relativo? 

 • A aluna que estuda disse que entende mais a matéria! 

Exercício para fixar!

Classifique a classe gramatical destacadas na reportagem abaixo

“No final de (1) maio, Pernambuco se tornou o mais novo (2) Estado brasileiro (3) a proibir o uso 
(4) de telefones celulares nas salas (5) de aula. A lei sancionada (6) no estado nordestino (7) vai 
ao encontro de normas semelhantes (8) adotadas no Rio de Janeiro, Goiás, São Paulo, entre (9) 
outros. Também em maio, uma (10) pesquisa publicada pela London School of Economics and 
Political Science (LSE) revelou que (11) as escolas britânicas que (12) baniram os (13) celulares 
registraram um (14) aumento de 6% no desempenho de seus (15) alunos. Segundo o estudo 
(16), os aparelhos seriam uma (17) causa de distração dos estudantes (18).”

1. _______________ 6. _______________ 11. ______________ 16. ______________
2. _______________ 7. _______________ 12. ______________ 17. ______________
3. _______________ 8. _______________ 13. ______________ 18. ______________
4. _______________ 9. _______________ 14. ______________
5. _______________ 10. ______________ 15. ______________
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Questões

1. (95762) CESPE – 2015 – PORTUGUÊS – Classes de Palavras (Morfologia) / Flexão Nominal e 
Verbal, Semântica e Vocabulário

Texto I

1 A sustentabilidade entrou, de forma definitiva, na
2 agenda de debates da sociedade. Um exemplo significativo diz
3 respeito à importância que a sustentabilidade corporativa
4 ganhou nos últimos anos. De conceito vago, tornou-se
5 imperativo para o sucesso das empresas, que precisam, cada
6 vez mais, entregar valor, e não apenas mercadorias, à
7 sociedade.

Com relação ao texto I, julgue o próximo item.

Na linha 6, o termo “mercadorias” foi empregado em substituição ao termo “valor” como 
recurso coesivo para que se evite a repetição de termos e se mantenha o sistema de referências 
da oração que integram.

( ) Certo   ( ) Errado

2. (95770) CESPE – 2015 – PORTUGUÊS – Classes de Palavras (Morfologia) / Flexão Nominal e 
Verbal

Texto III

10 Não que se diga “dane-se” ao mundo. Vivemos nele
11 e não devemos nos eximir de responsabilidades, mas a bandeira
12 que carrego, e vejo que muitos dos que amo e admiro também
13 a empunham, é a procura de harmonia na vida pessoal, familiar
14 e social.

A respeito das ideias e das estruturas linguísticas do texto III, julgue o item subsecutivo.

No trecho “e vejo que muitos dos que amo e admiro também a empunham” (l. 12 e 13), o 
vocábulo “também” denota inclusão.

( ) Certo   ( ) Errado

3. (95773) CESPE – 2015 – PORTUGUÊS – Classes de Palavras (Morfologia) / Flexão Nominal e 
Verbal

Texto III

10 Não que se diga “dane-se” ao mundo. Vivemos nele
11 e não devemos nos eximir de responsabilidades, mas a bandeira
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12 que carrego, e vejo que muitos dos que amo e admiro também
13 a empunham, é a procura de harmonia na vida pessoal, familiar
14 e social.

A respeito das ideias e das estruturas linguísticas do texto III, julgue o item subsecutivo.

No trecho “também a empunham” (l. 12 e 13), o elemento “a” foi empregado em substituição 
ao termo “responsabilidades” (l. 11).

( ) Certo   ( ) Errado

4. (99069) CESPE – 2015 – PORTUGUÊS  Semântica e Vocabulário

1 A vantagem de se obter o registro de desenho
2 industrial é que este dá ao titular do registro a propriedade
3 temporária sobre a criação, de forma a impedir terceiros de
4 fabricá-la, comercializá-la, usá-la ou vendê-la no Brasil sem
5 sua autorização.
6 A proteção ao desenho industrial inclui a proteção
7 a projetos e formas, quando estão associados a uma
8 funcionalidade. É possível proteger desenhos tridimensionais
9 e bidimensionais aplicados à forma externa (por exemplo, uma
10 luminária em forma de garrafa) e ao padrão ornamental (o
11 conjunto de linhas e cores em uma estampa para tecidos, por
12 exemplo). Nos dois casos, o desenho deve ter um resultado
13 visual novo e original. A aparência externa do objeto deve ser
14 única.

O termo “desenhos tridimensionais e bidimensionais” (l. 8 e 9) poderia ser substituído, sem 
alteração de sentido ou prejuízo para a correção do texto, por desenhos multi-dimensionais.

( ) Certo   ( ) Errado

5. (95733) CESPE – 2015 – PORTUGUÊS – Classes de Palavras (Morfologia) / Flexão Nominal e 
Verbal

1 Com os avanços das tecnologias informáticas,
2 atividades como ir ao banco, assistir a filmes, fazer compras,
3 acompanhar processos judiciais, estudar a distância e solicitar
4 serviços passaram a ser realizadas até mesmo a partir de um
5 simples smartphone. A tecnologia alterou a noção de tempo,
6 distância e espaço e produziu grandes impactos que afetam a
7 forma com que cada um se relaciona, trabalha, produz, se
8 comunica e se diverte. .

Considerando as ideias e as estruturas linguísticas do texto acima, julgue o item a seguir.

Na linha 5, a alteração na posição do adjetivo “simples” em relação a “smartphone” — escre-
vendo-se smartphone simples — não prejudica a correção gramatical nem altera o sentido do 
texto.

( ) Certo   ( ) Errado
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6. (81702) CESPE – 2015 – PORTUGUÊS – Semântica e Vocabulário

Texto I

1 O Ministério Público é fruto do desenvolvimento do
2 Estado brasileiro e da democracia. A sua história é marcada por
3 processos que culminaram consolidando-o como instituição e
4 ampliando sua área de atuação.
5 No período colonial, o Brasil foi orientado pelo direito
6 lusitano.  

Com relação às ideias e às estruturas linguísticas do texto I, julgue o item que se segue.

O adjetivo “lusitano” (l. 6) diz respeito a português, ou seja, originário de Portugal.

( ) Certo   ( ) Errado

7. (81717) CESPE – 2015 – PORTUGUÊS – Semântica e Vocabulário

Texto IV

09 É importante destacar que o art. 154-A do Código
10 Penal (Lei nº 12.737/2012) trouxe para o ordenamento
11 jurídico o crime novo de “invasão de dispositivo informático”,
12 que consiste na conduta de invadir dispositivo informático
13 alheio, conectado ou não à rede de computadores, mediante
14 violação indevida de mecanismo de segurança e com o fim de
15 obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem
16 autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo, ou
17 instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita. Quanto
18 à culpabilidade, a conduta criminosa do delito cibernético
19 caracteriza-se somente pelo dolo, não havendo a previsão legal
20 da conduta na forma culposa.

Em relação às ideias e às estruturas linguísticas do texto IV, julgue o item a seguir.

Prejudicam-se a correção gramatical e as informações originais do período ao se substituir 
“ilícita” (l. 17) por ilegal.

( ) Certo   ( ) Errado

8. (81727) CESPE – 2014 – PORTUGUÊS – Elementos Referenciais , Classes de Palavras (Morfologia) 
/ Flexão Nominal e Verbal, Interpretação, Compreensão, Tipologia e Gêneros Textuais

08 Pôde-se constatar que, em outras partes do mundo,
09 fenômenos sociais semelhantes também ocorreram. Lá como
10 cá, diferentes tipos de ação atingiram todo o grupo social,
11 gerando vítimas e danos materiais. Nem sempre a intervenção
12 das forças do Estado foi suficiente para evitar prejuízos.

Considerando as ideias e as estruturas linguísticas do texto, julgue o item 
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Os termos “Lá” (l. 9) e “cá” (l. 10) são utilizados como recursos para expressar circunstância de 
lugar, o primeiro referindo-se a “outras partes do mundo” (l. 8) e o segundo, ao Brasil.

( ) Certo   ( ) Errado

9. (81677) CESPE – 2015 – PORTUGUÊS – Elementos Referenciais , Classes de Palavras (Morfologia) 
/ Flexão Nominal e Verbal, Interpretação, Compreensão, Tipologia e Gêneros Textuais

1 Estação do ano mais aguardada pelos brasileiros, o
2 verão não é sinônimo apenas de praia, corpos à mostra e pele
3 bronzeada. O calor extremo provocado por massas de ar quente
4	 ―	fenômeno	comum	nessa	época	do	ano,	mas	acentuado	na
5	 última	década	pelas	mudanças	climáticas	―	traz	desconfortos
6 e riscos à saúde. Não se trata somente de desidratação e
7 insolação. Um estudo da Faculdade de Saúde Pública de
8 Harvard (EUA), o maior a respeito do tema feito até o
9 momento, mostrou que as temperaturas altas aumentam
10 hospitalizações por falência renal, infecções do trato urinário e
11 até mesmo sepse, entre outras enfermidades. “Embora tenhamos
12 feito o estudo apenas nos EUA, as ondas de calor são um
13 fenômeno mundial. Portanto, os resultados podem ser
14 considerados universais”, diz Francesca Domininci, professora
15 de bioestatística da faculdade e principal autora do estudo,
16 publicado no jornal Jama, da Associação Médica dos Estados
17 Unidos. No Brasil, não há estudos específicos que associem as
18 ondas de calor a tipos de internações. “Não é só aí. No mundo
19 todo, há pouquíssimas investigações a respeito dessa relação”,
20 afirma Domininci. “Precisamos que os colegas de outras partes
21 do planeta façam pesquisas semelhantes para compreendermos
22 melhor essa importante questão para a saúde pública”, observa.

Com relação as ideias e as estruturas do texto acima, julgue o item que se segue.

O termo ‘aí’ (l. 18) tem como referente “Brasil” (l. 17).

( ) Certo   ( ) Errado

10. (93968) CESPE – 2015 – PORTUGUÊS – Semântica e Vocabulário

Texto II

1 Os condenados no Brasil são originários, na maioria
2 das vezes, das classes menos favorecidas da sociedade. Esses
3 indivíduos, desde a mais tenra infância, são pressionados e
4 oprimidos pela sociedade, vivem nas favelas, nos morros, nas 
5 regiões mais pobres, em precárias condições de vida, em meio
6 ao esgoto, à discriminação social, à completa ausência de
7 informações e de escolarização.

Julgue o próximo item, relativo às ideias e às estruturas linguísticas do texto II.
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A expressão “a mais tenra infância” (l. 3) tem, no texto, o sentido de infância infeliz.

( ) Certo   ( ) Errado

11. (48691) CESPE – 2014 – PORTUGUÊS – Classes de Palavras (Morfologia) / Flexão Nominal e 
Verbal

A palavra “que”, em todas as ocorrências no trecho “Direi somente que se há aqui páginas 
que parecem meros contos e outras que o não são” (l. 9-10), pertence a uma mesma classe 
gramatical.

( ) Certo   ( ) Errado

Acesse o link a seguir ou baixe um leitor QR Code em seu celular e fotografe o código 
para ter acesso gratuito aos simulados on-line. E ainda, se for assinante da Casa das 
Questões, poderá assistir ao vídeo da explicação do professor.

http://acasadasquestoes.com.br/prova-imprimir.php?prova=4986767 

Gabarito: 1. (95762)	Errado 2. (95770)	Certo 3. (95773)	Errado 4. (99069)	Errado 5. (95733)	Errado 6. (81702) Certo 
 7. (81717)	Errado 8. (81727)	Certo 9. (81677)	Certo 10. (93968)	Errado 11. (48691) Errado
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SINTAXE DA ORAÇÃO

Frase: É o enunciado com sentido completo, capaz de fazer uma comunicação.

Na frase, é facultativo o uso do verbo.

Oração: É o enunciado com sentido que se estrutura com base em um verbo.

Período: É a oração composta por um ou mais verbos.

SUJEITO – é o ser da oração ou a quem o verbo se refere e sobre o qual se faz 
uma declaração. 

Que(m) é quê?

 • “Os fracos nunca podem perdoar.” (Gandhi) 

 • “Bate outra vez, com esperanças, o meu coração.” (Cartola) 

 • Discutiu-se esse assunto na aula de Português da Casa do Concurseiro. 

Casos especiais 

Sujeito indeterminado – quando não se quer ou não se pode identificar claramente a quem o 
predicado da oração se refere. Observe que Há uma referência imprecisa ao sujeito. Ocorre:

a) Com o verbo na 3ª pessoa do plural, desde que o sujeito não tenha sido identificado 
anteriormente.

 • “Perguntaram ao Dalai Lama:
 – O que mais te surpreende na Humanidade?

E ele respondeu:

 – Os homens... Porque perdem a saúde para juntar dinheiro, depois perdem dinheiro para 
recuperar a saúde.

Aula 2
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E por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem do presente de tal forma que acabam 
por não viver nem o presente nem o futuro. E vivem como se nunca fossem morrer... e 
morrem como se nunca tivessem vivido.” (Dalai Lama)

b) com o verbo na 3ª p do singular (VI, VTI, VL) + SE

 • Necessita-se de mantimentos para os desabrigados. 

 • Estuda-se em média 5h por dia. 

 • “Fica-se muito louco quando apaixonado.” (Freud) 

Inexistente (oração sem sujeito) – ocorre quando há verbos impessoais na 
oração.

Fenômeno da natureza

 • Venta forte no litoral cearense! 

 • Não deve chover nesta madrugada. 

Haver – no	sentido	de	existir,	ocorrer,	ou	indicando	tempo	decorrido.

 • “Acredite, existem pessoas que não procuram beleza, mas sim coração.” (Cazuza) 

 • “Se houver um general forte, não haverá soldados fracos.” (Provérbio Chinês) 

 • Deve haver indícios de corrupção naquele setor. 

 • Devem existir indícios de corrupção naquele setor.

Fazer – indicando temperatura, fenômeno da natureza, tempo. 

 • Faz 35ºC em Fortaleza hoje. 

 • Deve fazer 12ºC amanhã em Gramado. 

 • Fez calor ontem na cidade.

 • “Ontem fez dez anos desde a última vez que eu te olhei nos olhos” (vanguart) 

 • Está fazendo duas semanas que você fez o concurso. 
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Sujeito oracional 

 • “É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã.” (legião) 

 • É necessário que vocês estudem em casa. 

 • Convém que todos sejam honestos sempre!

TRANSITIVIDADE VERBAL

1. Verbo intransitivo (VI) – verbo que não exige complemento.

 • “Você marcou na minha vida, viveu, morreu na minha história.” (Tim Maia) 

 • “Ela partiu, partiu
E nunca mais voltou
Ela sumiu, sumiu
E nunca mais voltou. (Tim Maia)

2. Verbo transitivo direto (VTD) – verbo que precisa de complemento sem preposição.

 • “Já senti saudade
Já fiz muita coisa errada
Já pedi ajuda
Já dormi na rua” (Tim Maia) 

 • “Por onde andei enquanto você me procurava?” (Nando Reis)

3. Verbo Transitivo Indireto (VTI) – verbo que precisa de complemento com preposição.

 • "Cuida de mim, enquanto não me esqueço de você" (Teatro Mágico)

 • Eu preciso acreditar por um instante em todos meus amigos. 

4. Verbo Transitivo Direto e Indireto (VTDI) – Precisa de dois complementos. (OD e OI)

 • “Antes de dar comida a um mendigo, dá-lhe uma vara e ensina-lhe a pescar.”(Provérbio Chinês)

 • “São Jorge, por favor, me empresta o dragão.”(Djavan)
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5. Verbo de ligação (VL) – Não indicam ação. Esses verbos fazem a ligação entre dois 
termos:	o	sujeito	e	suas	características.	Essas	características	são	chamadas	de	predicativo	do	
sujeito. 

 • “Eduardo e Mônica eram nada parecidos“ (legião) 

 • “O meu prazer agora é risco de vida” (Cazuza)

ser, viver, acha, encontrar, fazer, 
parecer, estar, continuar, ficar, 
permanecer, andar, tornar, virar

ADJUNTO ADVERBIAL 

É o termo da oração que indica uma circunstância (dando ideia de tempo, instrumento, lugar, 
causa, dúvida, modo, intensidade, finalidade...). O adjunto adverbial é o termo que modifica o 
sentido de um verbo, de um adjetivo, de um advérbio. 

Advérbio X Adjunto Adverbial 

Hoje nós entregamos a você um presente na nossa loja alegremente!

APOSTO X VOCATIVO 

Aposto é um termo acessório da oração que se liga a um substantivo, tal como o adjunto 
adnominal, mas que, no entanto, sempre aparecerá com a função de explicá-lo, aparecendo de 
forma isolada por pontuação.

Vocativo é o único termo isolado dentro da oração, pois não se liga ao verbo nem ao nome. 
Não faz parte do sujeito nem do predicado. A função do vocativo é chamar o receptor a que se 
está dirigindo. É marcado por sinal de pontuação.

 • “A intenção, boa ou má, influencia diretamente nossa vida no futuro.” (Buda)

 • Nunca me esqueci disto: você me ajudou sempre!

 • “Vai, minha tristeza, e diz a ela que sem ela não pode ser.” (Vinícius de Moraes) 
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ADJUNTO ADNOMINAL

Adjunto adnominal é o termo que caracteriza e/ou define um substantivo. As classes de 
palavras que podem desempenhar a função de adjunto adnominal são adjetivos, artigos, 
pronomes, numerais, locuções adjetivas. Portanto trata-se de um termo de valor adjetivo que 
modificará o nome ao qual se refere.

 • Artigo – A esperança persiste! 

 • Adjetivos – O rapaz ciumento deve ser o pior namorado! 

 • Pronome – Algumas pessoas sofrem por amor.

 • Numeral – Dois apaixonados sempre se entendem. 

 • Locução adjetiva – O ciúmes da moça prejudicou a relação!
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Questões

1. (81690) CESPE – 2015 – PORTUGUÊS – Sintaxe da Oração (Análise Sintática)

1 “O preconceito linguístico é um equívoco, e tão
2 nocivo quanto os outros. Segundo Marcos Bagno, especialista
3 no assunto, dizer que o brasileiro não sabe português é um dos
4 mitos que compõem o preconceito mais presente na cultura
5 brasileira: o linguístico”.
6 A redação acima poderia ter sido extraída do editorial
7 de uma revista, mas é parte do texto O oxente e o ok, primeiro
8 lugar na categoria opinião da 4.ª Olimpíada de Língua
9 Portuguesa Escrevendo o Futuro, realizada pelo Ministério da
10 Educação em parceria com a Fundação Itaú Social e o Centro
11 de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação
12 Comunitária (CENPEC).

No que se refere aos sentidos, à estrutura textual e aos aspectos gramaticais do texto, julgue o 
item a seguir.

Os trechos ‘especialista no assunto’ (l. 2 e 3), ‘o linguístico’ (l. 5) e “primeiro lugar na categoria 
opinião da 4.ª Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro” (l. 7 a 9) exercem a mesma 
função sintática, a de aposto.

( ) Certo   ( ) Errado

2. (95729) CESPE – 2015 – PORTUGUÊS – Sintaxe da Oração (Análise Sintática)

17 Não obstante todos os avanços, o momento exige
18 cautela e reflexões. Como toda debutante, a LRF passa por
19 alguns importantes conflitos existenciais. É quase consenso, no
20 meio acadêmico e entre os órgãos de controle, a necessidade de
21 seu aperfeiçoamento em alguns pontos. Há que se ponderar,
22 contudo, sobre o melhor momento para os necessários ajustes
23 normativos. Realizar mudanças permanentes na lei por
24 conta de circunstancias excepcionais e episódicas não parece
25 recomendar o bom senso.

No que se refere às ideias e aos aspectos linguísticos do texto acima, julgue o item.

A oração “Realizar mudanças permanentes na lei por conta de circunstâncias excepcionais e 
episódicas” (l. 23 e 24)exerce a função de complemento da forma verbal “recomendar” (l. 25).

( ) Certo   ( ) Errado
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4. (81687) CESPE – 2015 – PORTUGUÊS – Sintaxe da Oração (Análise Sintática)

1 “O preconceito linguístico é um equívoco, e tão
2 nocivo quanto os outros. Segundo Marcos Bagno, especialista
3 no assunto, dizer que o brasileiro não sabe português é um dos
4 mitos que compõem o preconceito mais presente na cultura
5 brasileira: o linguístico”.

No que se refere aos sentidos, à estrutura textual e aos aspectos gramaticais do texto, julgue o 
item a seguir.

O termo “o brasileiro” (l. 3) exerce a função de sujeito da oração em que se insere.

( ) Certo   ( ) Errado

5. (81682) CESPE – 2015 – PORTUGUÊS – Sintaxe da Oração (Análise Sintática)

1 Estação do ano mais aguardada pelos brasileiros, o
2 verão não é sinônimo apenas de praia, corpos à mostra e pele
3 bronzeada. 

Seria mantida a correção gramatical do período caso o fragmento “Estação do ano mais 
aguardada pelos brasileiros” (l. 1) fosse deslocado e inserido, entre vírgulas, após “verão” (l. 2) 
feitos os devidos ajustes de maiúsculas e minúsculas.

( ) Certo   ( ) Errado

6. (79127) CESPE – 2014 – PORTUGUÊS – Pronome: Emprego, Formas de Tratamento e Colocação, 
Elementos Referenciais , Interpretação, Compreensão, Tipologia e Gêneros Textuais

Por fim,
16 integravam a Corte três membros efetivos e quatro substitutos, 
17 escolhidos pelo chefe do governo provisório dentre quinze
18 cidadãos, indicados pelo STF, desde que atendessem aos
19 requisitos de notável saber jurídico e idoneidade moral. Dentre 
20 seus membros, elegia o Tribunal Superior, em escrutínio
21 secreto, por meio de cédulas com o nome do juiz e a
22 designação do cargo, um vice-presidente e um procurador para 
23 exercer as funções do Ministério Público, tendo este último a
24 denominação de procurador-geral da justiça eleitoral. 

Com referência às estruturas linguísticas do texto, julgue o item a seguir.

Na linha 20, o sujeito da forma verbal “elegia” é o termo “o Tribunal Superior”.

( ) Certo   ( ) Errado

7. (81715) CESPE – 2015 – PORTUGUÊS – Sintaxe da Oração (Análise Sintática)

Texto IV

1 Segundo a doutrina nacional, os crimes cibernéticos
2 (também chamados de eletrônicos ou virtuais) dividem-se em
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3 puros (ou próprios) ou impuros (ou impróprios). Os primeiros
4 são os praticados por meio de computadores e se realizam ou
5 se consumam também em meio eletrônico. Os impuros ou
6 impróprios são aqueles em que o agente se vale do computador
7 como meio para produzir resultado que ameaça ou lesa outros
8 bens, diferentes daqueles da informática.
9 É importante destacar que o art. 154-A do Código
10 Penal (Lei n.º 12.737/2012) trouxe para o ordenamento
 jurídico o crime novo de “invasão de dispositivo informático”(...)

Em relação às ideias e às estruturas linguísticas do texto IV, julgue o item a seguir.

Na linha 10, a forma verbal “trouxe” está no singular porque tem de concordar com “Lei”.

( ) Certo   ( ) Errado

8. (81681) CESPE – 2015 – PORTUGUÊS – Concordância Nominal e Verbal, Sintaxe da Oração 
(Análise Sintática)

17  No Brasil, não há estudos específicos que associem as
18  ondas de calor a tipos de internações. 

Mantêm-se a correção gramatical e o sentido original do texto ao se substituir “há” (l. 17) por 
existe.

( ) Certo   ( ) Errado

9. (48697) CESPE – 2014 – PORTUGUÊS – Sintaxe da Oração (Análise Sintática)

1 O título de Papéis Avulsos parece negar ao livro uma
2 certa unidade; faz crer que o autor coligiu vários escritos de
3 ordem diversa para o fim de os não perder. A verdade é essa,
4 sem ser bem essa. Avulsos são eles, mas não vieram para aqui
5 como passageiros, que acertam de entrar na mesma hospedaria.
6 São pessoas de uma só família, que a obrigação do pai fez
7 sentar à mesma mesa.
8 Quanto ao gênero deles, não sei que diga que não seja
9 inútil. O livro está nas mãos do leitor. Direi somente que se há
10 aqui páginas que parecem meros contos e outras que o não são,
11 defendo-me das segundas com dizer que os leitores das outras
12 podem achar nelas algum interesse, e das primeiras defendo-me
13 com São João e Diderot. 

Com base no texto, julgue o item. 

Nos trechos “Já nas sociedades rudimentares manifestam-se eles” (l. 4-5) e “No mundo 
tudo se apresenta a ele” (l. 11-12), os pronomes “eles” e “ele” exercem a função sintática de 
complemento verbal.

( ) Certo   ( ) Errado
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Acesse o link a seguir ou baixe um leitor QR Code em seu celular e fotografe o código 
para ter acesso gratuito aos simulados on-line. E ainda, se for assinante da Casa das 
Questões, poderá assistir ao vídeo da explicação do professor.

http://acasadasquestoes.com.br/prova-imprimir.php?prova=4987132

Gabarito: 1. (81690)	 Certo 2. (95729)	 Certo 3. (95769)	 Certo 4. (81687)	 Certo 5. (81682)	 Certo 6. (79127)	 Certo  
7. (81715)	Errado 8. (81681)	Errado 9. (48697) Errado
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CONCORDÂNCIA VERBAL

Regra geral – O verbo concorda com o núcleo do sujeito em número e pessoa. 

 • “A renúncia progressiva dos instintos parece ser um dos fundamentos do desenvolvimento 
da civilização humana.”(Freud) . 

 • “As rosas não falam, simplesmente exalam o perfume que roubaram de ti.”(Cartola)

Regras especiais:

1. SE 

a) Pronome apassivador – o verbo (VTD ou VTDI) concordará com o sujeito passivo.

 • Pegaram-se os ladrões ontem no aeroporto.

 • Bebem-se alguns vinhos antes do jantar. 

 • Ontem se analisaram os documentos da CPI.

 • Não se ouviram os brados retumbantes!

 • Entregou-se o edital aos alunos durante o intervalo. 

b) Índice de indeterminação do sujeito – o verbo (VL, VI ou VTI) não terá sujeito claro! Terá um 
sujeito indeterminado.

 • Não se pensa em outras coisas durante a aula. 

 • Necessita-se, na intervalor, de um bom café. 

 • Obedece-se aos avisos no elevador. 

Aula 3
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2. PRONOME DE TRATAMENTO

O verbo fica sempre na 3ª pessoa (= ele/ eles).

 • Vossa Excelência estava muito nervoso. Seu rosto estava vermelho! 

3. HAVER – FAZER

“Haver” no sentido de “existir ou ocorrer” ou indicando “tempo” ficará na terceira pessoa do 
singular. É impessoal, ou seja, não possui sujeito.

“Fazer” quando indica “tempo” ou “fenômenos da natureza” também é impessoal e deverá 
ficar na terceira pessoa do singular.

 • Neste mês, há três bons concursos na minha cidade. 

 • Está havendo ótimas análises nesta sala.

 • Faz 15 dias que vi essa aula no site do curso.

4. Expressões partitivas ou fracionárias – verbo no singular ou no plural

 • Três quintos do teste foi (foram) de questões objetivas. 

 • Mais da metade dos professores utiliza (utilizam) o quadro-branco. 

Complete as frases:

Complete as lacunas com o verbo entre parênteses, fazendo a concordância necessária.

a) Se _________ muitos aprovados, faltarão vagas. (haver) (pretérito perfeito)

b) Um terço dos candidatos _________ o fiasco do fiscal durante a prova do concurso. (ver) 

c) _________ poucas vagas no curso de revisão. (restar) (pretérito perfeito)

d) _________ se todas as formulas do Excel. (decorar)

e) Já _________ 8 horas, e os portões continuam fechados. (ser)

f) _________se, ao longe, os gritos de alegria dos aprovados. (ouvir) (pretérito perfeito)

g) _________ 20 dias que espero a resposta. (fazer)

h) _________se de colegas que afirmam ter gabaritado a prova. (desconfiar)

i) Ainda _________ alguns meses para a prova. (faltar)

j) _________ notas dez na prova de língua portuguesa. (chover) (pretérito perfeito)

k) É preciso que se _________ aos filmes e que se _________ os jornais de domingo. (assistir 
e ler – presente do subjuntivo)

l) A maioria dos candidatos _________ este conteúdo (adorar)
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m) Na aula, _________ técnicas novas. (empregar-se) (pretérito perfeito) 

n) _________ havendo grandes progressos na aula de Língua Portuguesa. (estar) 

o) _________, nas festas de hoje, músicas com letras bem “diferentes”. (ouvir+ se) 

p) Convém que se _________ às regras do curso e que se _________ os compromissos. 
(obedecer e cumprir – presente do subj.) 

CONCORDÂNCIA NOMINAL

Regra geral

Os artigos, os pronomes, os numerais e os adjetivos concordam com o substantivo a que se 
referem. 

Casos especiais 

1. Adjetivo + substantivos de gênero diferente: concordância com o termo mais próximo.

 • André Vieira percorreu tortuosos caminhos e veredas.

 • André Vieira percorreu tortuosas veredas e caminhos. 

2. Substantivos de gêneros diferentes + adjetivo: concordância com o termo mais próximo 
ou uso do masculino plural.

 • Ele tem pai e mãe estressados. 

 • Ele tem pai e mãe estressada. 

 • Ele tem mãe e pai estressados. 

3. ANEXO

 • As planilhas estão anexas. 

 • Os recibos anexos devem ser analisados. 

4. SÓ

 • “Posso estar só, mas sou de todo mundo por eu ser só um.” (Marcelo Camelo) 
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Observação: 

A locução adverbial a sós é invariável.

5. MEIO

Meio = mais ou menos/ um pouco = adv.

 • A noiva está meio nervosa. 

 • A aluna foi mal porque ficou meio tensa.

Meio = metade = adj.

 • Pedi meia porção de fritas e meia cerveja. 

6. BASTANTE

Adjetivo = vários, muitos

Advérbio = muito, suficiente 

 • Há bastantes pessoas insatisfeitas com o que ganham.

 • O time perdeu bastantes oportunidades para marcar. 

 • Eles se amam bastante. 

7. TODO, TODA – qualquer 

TODO O , TODA A – inteiro 

 • “Todo verbo é livre para ser direto ou indireto.”

 • Todo cidadão tem direito à educação.

 • “Todo o teu amor
Eu vi de longe
De longe, de longe
Dava pra sentir o teu perfume
Eu juro, eu juro” (Marcelo Camelo) 

8. É BOM, É NECESSÁRIO, É PROIBIDO, É PERMITIDO 

Com determinante = variável 

Sem determinante = invariável 

 • Vitamina C é bom para saúde. 



MTE - Auditor Fiscal do Trabalho – Português – Prof. Carlos Zambeli

www.acasadoconcurseiro.com.br 37

 • É necessária aquela dica na véspera da prova.

 • Neste local, é proibido entrada de pessoas estranhas. 

 • Neste local, é proibida a entrada de pessoas estranhas. 

Outras palavras

Obrigado – Adj

Quite – Adj

Menos - Invariável

a) _________ alunos não acreditavam que existisse esse plural. (bastante)

b)  Faz duas horas e _________ que ela chegou. (meio)

c)  Considerei algumas observações _________ maldosas. (meio)

d)  É _________ paciência com os alunos. (necessário)

e)  São cada vez _________ os políticos confiáveis. (menos)

f) Decidiu-se que ficaria _________ à herdeira a posse dos bens. (assegurado)

g)  Tiveram paciência e coragem __________(extraordinário)

h)  Senhor Deputado, Vossa Excelência é muito _________ nesta comunidade. (estimado)

i) Em qualquer profissão, é _________ perseverança. (necessário)

j) Ficamos _________ com as mensalidades (quite)

k)  _________ irão as primeiras conclusões. (anexo)

l) A professora chegou _________ atrasada. (meio)

m) _________ofensas foram proferidas durante a discussão. (bastante)

n) _________ atuação e êxito marcaram sua gestão. (decisivo)
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Questões

1. (95755) CESPE – 2015 – PORTUGUÊS – Concordância Nominal e Verbal

09 Ainda como parte integrante desse referencial,
10 encontram-se os direitos econômicos, representados pelo
11 direito de propriedade, o direito de herança, o direito de
12 acumular riqueza e capital.

A respeito das ideias e de aspectos linguísticos do texto, julgue o item que segue.

Sem prejuízo para a correção gramatical do texto, a forma verbal “encontram”, em “encontram-
se os direitos econômicos” (l. 10), poderia ser flexionada no singular: encontra-se os direitos 
econômicos.

( ) Certo   ( ) Errado

2. (95782) CESPE – 2015 – PORTUGUÊS – Concordância Nominal e Verbal

Texto II

1 A originalidade e a capacidade de enxergar o mundo
2 sob diferentes perspectivas são, sem dúvida, características dos
3 maiores pensadores. Exemplo disso é o romeno Serge
4 Moscovici, um dos grandes nomes da psicologia. 

A respeito das ideias e estruturas linguísticas do texto II, julgue o próximo item.

O emprego da forma verbal “são” (l. 2) na terceira pessoa do plural justifica-se pela concordância 
com os núcleos do sujeito da oração: “originalidade” e “capacidade”, ambos na linha 1.

( ) Certo   ( ) Errado

3. (97954) CESGRANRIO – 2015 – PORTUGUÊS – Concordância Nominal e Verbal

A concordância do verbo em destaque está adequada à norma-padrão em:

a) A agricultura de famílias cria estratégias capazes de melhorar a realidade dos produtores.  
b) O agricultor, assessorado pelos órgãos responsáveis, são mais bem atendidos.  
c) A predominância de mão de obra familiar apresentam um papel relevante para o 

desenvolvimento do país.  
d) Os empreendimentos rurais desenvolvidos em estabelecimento rural compreende papel 

relevante para o desenvolvimento do país.  
e) A  geração  de  empregos  e  de  rendas promovem a permanência do homem no campo.
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4. (95741) CESPE – 2015 – PORTUGUÊS – Concordância Nominal e Verbal

19 O costume
20 aparece como expressão da legalidade, de forma lenta e
21 espontânea, instrumentalizada pela repetição de atos, usos e
22 práticas.

Com relação a aspectos linguísticos do texto, julgue o próximo item.

Seriam mantidos o sentido e a correção do texto caso o termo “instrumentalizada” (l. 21) fosse 
empregado no masculino: instrumentalizado.

( ) Certo   ( ) Errado

5. (95732) CESPE – 2015 – PORTUGUÊS – Concordância Nominal e Verbal

1 Com os avanços das tecnologias informáticas,
2 atividades como ir ao banco, assistir a filmes, fazer compras,
3 acompanhar processos judiciais, estudar a distância e solicitar
4 serviços passaram a ser realizadas até mesmo a partir de um
5 simples smartphone. A tecnologia alterou a noção de tempo,
6 distância e espaço e produziu grandes impactos que afetam a
7 forma com que cada um se relaciona, trabalha, produz, se
8 comunica e se diverte. Não é à toa que, paralelamente ao
9 mundo real, há um mundo representado virtualmente — o
10 denominado ciberespaço — com código e linguagem próprios,
11 mas que se inter-relaciona — e muito — com o mundo real.

Considerando as ideias e as estruturas linguísticas do texto acima, julgue o item a seguir.

Tanto a forma verbal “passaram” (l. 4) quanto o adjetivo “próprios” (l. 10) estão flexionados no 
plural por concordar com termos compostos, ou seja, termos com mais de um núcleo.

( ) Certo   ( ) Errado

6. (71695) CESGRANRIO – 2015 – PORTUGUÊS – Concordância Nominal e Verbal

A concordância verbal está de acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa em: 

a) É preciso que não se considere essas características do famoso ‘jeitinho’ brasileiro como o 
ideal a atingir no nosso projeto de nação.  

b) A população exige que se estabeleça regras mais rígidas para coibir os atos de agressão 
entre atletas no decorrer de eventos esportivos.  

c) Um exemplo do estilo de jogo, nos últimos campeonatos, que deslumbraram plateias do 
mundo inteiro, foi o dos jogadores holandeses.  

d) A decisão dos juízes sobre os procedimentos a serem implementados no decorrer das 
partidas serão decisivos para evitar violência.  

e) Os jornais noticiaram que o responsável pelos episódios violentos que ocorreram nas 
últimas partidas foi punido exemplarmente.
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7. (93969) CESPE – 2015 – PORTUGUÊS – Concordância Nominal e Verbal

Texto II

1 Os condenados no Brasil são originários, na maioria
2 das vezes, das classes menos favorecidas da sociedade. Esses
3 indivíduos, desde a mais tenra infância, são pressionados e
4 oprimidos pela sociedade, vivem nas favelas, nos morros, nas
5 regiões mais pobres, em precárias condições de vida, em meio
6 ao esgoto, à discriminação social, à completa ausência de
7 informações e de escolarização.

Julgue o próximo item, relativo às ideias e às estruturas linguísticas do texto II.

A forma verbal “são” (l. 3) está no plural porque concorda com “Esses indivíduos” (l. 2 e 3).

( ) Certo   ( ) Errado

8. (81697) CESPE – 2015 – PORTUGUÊS – Concordância Nominal e Verbal

Mantêm-se a correção gramatical e as informações originais do texto ao se substituir “Trata-se 
de” (l. 21) por Situações como essas se tratam de.

( ) Certo   ( ) Errado

9. (71693) CESGRANRIO – 2015 – PORTUGUÊS – Concordância Nominal e Verbal

No trecho “O estilo de jogo e as celebrações dos torcedores são publicamente reconhecidos no 
Brasil como traços nacionais”, o adjetivo reconhecidos concorda com o núcleo das expressões 
“estilo de jogo” e “celebrações dos torcedores”, de acordo com a norma-padrão da língua 
portuguesa. A mesma justificativa pode ser identificada em 

a) A derrota da Copa de 1950 e o tricampeonato de 1970 são consideradas lembranças 
inesquecíveis.  

b) Um festival de gols nos gramados e a alegria da torcida devem ser lembradas como um 
efeito positivo da Copa de 2014.  

c) O sucesso dos jogadores e o lucro das empresas obtidas durante o Mundial ganham 
manchetes no mundo inteiro.  

d) O comportamento da mídia e as conquistas esportivas são expressivos em época de Copa 
do Mundo.  

e) A propaganda de produtos e as discussões sobre os jogos são característicos dos 
campeonatos esportivos.
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Acesse o link a seguir ou baixe um leitor QR Code em seu celular e fotografe o código 
para ter acesso gratuito aos simulados on-line. E ainda, se for assinante da Casa das 
Questões, poderá assistir ao vídeo da explicação do professor.

http://acasadasquestoes.com.br/prova-imprimir.php?prova=4987757

Gabarito: 1. (95755)	 Errado 2. (95782)	 Certo 3. (97954)	 A 4. (95741)	 Errado 5. (95732)	 Errado 6. (71695)	 E  
7. (93969)	Certo 8. (81697)	Errado 9. (71693) D
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REGÊNCIA VERBAL E NOMINAL

Antes de estudar esse assunto, lembre:

Transitivos diretos – exigem um complemento sem preposição, chamado de objeto direto.

 • Zambeli ganhou uma agenda nova. 

Transitivos indiretos – exigem um complemento preposicionado, chamado de objeto indireto.

 • A cidade resistiu ao bombardeio.

Transitivos direto e indireto – exigem um objeto direto e um objetos indiretos.

 • Enviou um e-mail ao professor Zambeli!

DICA ZAMBELIANA:

 • As preposições que geralmente introduzem o objeto indiretos são: de, com, por , 
em, a, para.

 • No caso de você hesitar em classificar em verbo como transitivo direto ou indireto, 
lembre-se de que SÓ os diretos têm passiva.

 • É bom lembrar que os pronomes oblíquos O, A, OS, AS funcionam como objeto 
direto.

A regência verbal estuda a relação que se estabelece entre os verbos e os termos que os 
complementam (objetos diretos e objetos indiretos) ou as circunstâncias (adjuntos adverbiais).

Um verbo pode assumir valor semântico diferente com a simples mudança ou retirada de uma 
preposição. 

Aula 4



 

www.acasadoconcurseiro.com.br44

Zambeli, o que eu preciso saber para compreender melhor este assunto?

Pronome Relativo 

 • QUE:

Retoma pessoas ou coisas. 

 • O filme que eu vi ontem no cinema merecia um prêmio. 

 • “Revisamos com mais disposição uma disciplina em que acreditamos, com que 
simpatizamos e em que acreditamos” 

 • Essas são as pessoas de que você precisa para ser funcionário público. 

 • QUEM:

Só retoma pessoas. Ele somente deve ser utilizado antecedido de preposição, inclusive 
quando funcionar como objeto direto. 

Teremos só uma possibilidade de o pronome quem não ser precedido de preposição: 
quando funcionar como sujeito. Isso só ocorrerá, quando possuir o mesmo valor de o 
que, a que, os que, as que, aquele que, aquela que, aqueles que, aquelas que. 

 • Foi ela quem gabaritou Português. = Foi ela a que gabaritou Português. 

 • A amiga em quem tu acreditas está ao seu lado. 

 • O irmão de quem Pedro precisará não mora mais nesta casa.

 • O professor a quem abracei no concurso foi muito importante na minha vitória.

 • O QUAL:

Existe flexão de gênero e de número: OS QUAIS, A QUAL, O QUAL, AS QUAIS.

 • O médico pelo qual fomos assistidos é um dos envolvidos em fraude. 

 • Este é o jogador ao qual sempre faço referência. 

 • A prova à qual me refiro foi anulada.

 • CUJO:

Indica uma ideia de posse. Concorda sempre com o ser possuído. 

 • A árvore cujos frutos são venenosos foi plantada perto da minha casa? 
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 • O rapaz era um amigo de cujo nome não se lembra.

 • As pessoas em cujas dicas financeiras acreditei estão presas.

 • ONDE:

Só retoma lugar. Sinônimo de EM QUE. 

 • Quero passar em uma cidade tranquila, onde possa ter bons momentos.

 • Vivemos uma época muito difícil, em que (na qual) a violência reina entre nós. 

Principais verbos deste assunto:

Regência de alguns verbos:

1. Assistir 

(A) = ver – é VTI. 

 • Só a menina estava perto e assistiu a tudo estarrecida.

(B) = ajudar– é VTD. 

 • Assistindo a criatura que morria, perdeu-lhe o ódio!

2. Esquecer / lembrar

(A) quando desacompanhados de pronome oblíquo, são VTD.

 • Esqueci aqueles cadernos.

 • Lembramos o problema.   

(B) quando acompanhado de pronome oblíquo, são VTI. 

 • Tu te esqueceste do compromisso. 

 • Lembro-me daquela triste história!

3. Implicar

(A)= acarretar, causar – é VTD. 

 • Várias crendices implicam comportamentos e gestos especiais para a passagem do ano.
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(B)= embirrar, ter implicância. É VTI. 

 • Implicas pouco com teus colegas, né?

4. Pagar/perdoar

(A) Paga-se o que se deve. Perdoa-se alguma coisa.

 • O prefeito paga suas contas. Só perdoou a briga porque eram amigas!

(B) Paga-se a quem se deve. Perdoa-se a alguém. 

 • Paguei o pão ao padeiro! (VTDI)

5. Preferir 

Prefere-se A a B ( não “ mais A do que B”)

 • Prefiro leite a café.

 • Todos nós preferimos uma vida estável a uma vida tumultuada. 

6. Querer

(A) VTD = no sentido de “desejar” 

 • “ Eu quero uma casa no campo...”

(B) VTI = no sentido de “ gostar de, amar, querer bem” 

 • Ele quer a seus colegas. 

Regência nominal 

É o nome da relação existente entre um substantivo, adjetivo ou advérbio transitivos e seu 
respectivo complemento nominal. Essa relação é sempre intermediada por uma preposição. 

Deve-se considerar que muitos nomes seguem exatamente a mesma regência dos verbos 
correspondentes. Conhecer o regime de um verbo significa, nesses casos, conhecer o regime 
dos nomes cognatos. Por exemplo, obedecer e os nomes correspondentes: todos regem 
complementos introduzidos pela preposição a: obedecer a algo/a alguém; obediência a algo/a 
alguém; obediente a algo/a alguém; obedientemente a algo/a alguém.
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admiração a, por horror a

atentado a, contra impaciência com

aversão a, para, por medo a, de

bacharel em, doutor em obediência a

capacidade de, para ojeriza a, por

devoção a, para com, por proeminência sobre

dúvida acerca de, em, sobre respeito a, com, para com, por
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Questões

1. (95783) CESPE – 2015 – PORTUGUÊS – Regência Nominal e Verbal

1  A originalidade e a capacidade de enxergar o mundo
2 sob diferentes perspectivas são, sem dúvida, características dos
3 maiores pensadores. Exemplo disso é o romeno Serge
4 Moscovici, um dos grandes nomes da psicologia. Quando os
5 olhares na psicologia social estavam voltados para o indivíduo,
6 ele desenvolveu, em 1961, uma teoria que enxerga as
7 representações sociais e as ideias a partir do coletivo e dos
8 grupos sociais. A Teoria das Representações Sociais, como é
9 chamada, revolucionou a ciência nessa área e, até hoje,
10 repercute nos campos da sociologia, da comunicação e da
11 antropologia.

A respeito das ideias e estruturas linguísticas do texto, julgue o próximo item.

Sem prejuízo para o sentido original do texto, a forma verbal “repercute” (l. 10) poderia ser 
substituída por reflete.

( ) Certo   ( ) Errado

2. (95790) CESPE – 2015 – PORTUGUÊS – Regência Nominal e Verbal

10 Outra inovação é o Programa de Avaliação
11 Seriada (PAS), criado como alternativa ao vestibular, em que
12 candidatos são avaliados em provas aplicadas ao término de
13 cada uma das séries do ensino médio. A intenção é a de
14 estimular as escolas a preparar melhor o aluno, com conteúdos
15 mais densos desde o primeiro ano do ensino médio.

Julgue o item que segue com relação às ideias e estruturas linguísticas do.

Na linha 11, o pronome relativo “que” refere-se a “vestibular”.

( ) Certo   ( ) Errado

3. (99063) CESPE – 2014 – PORTUGUÊS – Regência Nominal e Verbal

18 O argumento, apresentado ao Patent and Trademark Office dos
19  EUA, é de que a planta é usada pelos pajés da Amazônia em
20 cerimônias religiosas de cura, para chamar os espíritos e para
21 prever o futuro, devendo ser cuidada e usada com respeito e
22 precaução. Na petição, solicita-se que o serviço de patentes
23 cuide de registrar apenas produtos aos quais se tenha
24 acrescentado conhecimento, o que não vem ocorrendo com
25 plantas de uso tradicional. 
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A correção gramatical e o sentido do texto seriam preservados caso se substituísse “aos quais” 
(l. 23) por onde.

( ) Certo   ( ) Errado

4. (93965) CESPE – 2015 – PORTUGUÊS – Regência Nominal e Verbal, Crase

Texto I

1 É preciso compreender que o preso conserva os 
2 demais direitos (educação, integridade física, segurança,
3 saúde, assistência jurídica, trabalho e outros) adquiridos
4 como cidadão, uma vez que a perda temporária do direito de 
5 liberdade em decorrência dos efeitos de sentença penal
6 refere-se tão somente à liberdade de ir e vir. Isso, geralmente,
7 não é o que ocorre. 
8 O que se constata é que, na prática, o cidadão preso
9 perde muito mais do que sua liberdade. Perde sua dignidade, é
10 submetido a humilhação e acaba se sentindo um nada. 

Em relação às ideias e às estruturas linguísticas do texto I, julgue o item que se segue.

No trecho “refere-se tão somente à liberdade de ir e vir” (l. 6), o emprego do sinal indicativo 
de crase deve-se ao fato de a locução “tão somente” exigir complemento antecedido pela 
preposição a.

( ) Certo   ( ) Errado

5. (79425) CESGRANRIO – 2015 – PORTUGUÊS – Sintaxe da Oração (Análise Sintática), 
Concordância Nominal e Verbal

Na frase “‘É importante informá-lo dos seus direitos’” emprega-se o verbo informar seguido 
do pronome oblíquo. Entretanto, o redator poderia ter optado por empregar, em vez de lo, o 
pronome lhe.

A frase resultante, mantendo-se o mesmo sentido e respeitando-se a norma-padrão, seria:

a) É importante informar-lhe sobre os seus direitos.  
b) É importante lhe informar a respeito dos seus direitos.  
c) É importante informar-lhe dos seus direitos.  
d) É importante informar-lhe os seus direitos.  
e) É importante lhe informar acerca dos seus direitos.

6. (36149) CESPE – 2013 – PORTUGUÊS – Regência Nominal e Verbal, Pronome: Emprego, Formas 
de Tratamento e Colocação

No trecho “Enfatiza o ministro que o bom senso recomenda a mudança”, mantêm-se a 
informação original e a correção gramatical do período ao se substituir “que o” por cujo.

( ) Certo   ( ) Errado
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7. (79123) CESPE – 2014 – PORTUGUÊS – Regência Nominal e Verbal, Concordância Nominal e 
Verbal

20 Os juízes eleitorais, após serem informados pelos
21 magistrados dos TREs de que urnas de sua seção foram
22 sorteadas, providenciam a substituição dos equipamentos por 
23 outros do estoque de reserva. 
24 Em cada estado e no DF, há uma comissão de votação
25 paralela para cuidar da organização e condução dos trabalhos,
26 composta por um juiz de direito e quatro servidores da justiça
27 eleitoral.

O item a seguir apresenta uma proposta de reescrita de trecho do — indicado entre aspas —, 
que deve ser julgada certa se estiver gramaticalmente correta e mantiver o sentido do texto, ou 
errada, em caso contrário.

“Em cada estado (...) da justiça eleitoral” (l. 24-27): Para cuidar da organização e condução dos 
trabalhos de cada estado há uma comissão de votação paralela, as quais são compostas por um 
juiz de direito e quatro servidores da justiça eleitoral.

( ) Certo   ( ) Errado

8. (79128) CESPE – 2014 – PORTUGUÊS – Regência Nominal e Verbal

15 Por fim,
16 integravam a Corte três membros efetivos e quatro substitutos, 
17 escolhidos pelo chefe do governo provisório dentre quinze
18 cidadãos, indicados pelo STF, desde que atendessem aos
19 requisitos de notável saber jurídico e idoneidade moral. 

Com referência às estruturas linguísticas do texto, julgue o item a seguir.

Se a preposição a presente na contração “aos” (l. 18) fosse suprimida, a função sintática da 
expressão “requisitos de notável saber jurídico e idoneidade moral” (l. 19) seria alterada, mas a 
correção gramatical do texto seria mantida.

( ) Certo   ( ) Errado

9. (5070) CESPE – 2013 – PORTUGUÊS – Regência Nominal e Verbal, Sintaxe da Oração (Análise 
Sintática)

1  Como afirma Foucault, a verdade jurídica é uma
2 relação construída a partir de um paradigma de poder social
3 que manipula o instrumental legal, de um poder-saber que
4 estrutura discursos de dominação. Assim, não basta proteger
5 o cidadão do poder com o simples contraditório processual e
6 a ampla defesa, abstratamente assegurados na Constituição.

Com relação aos sentidos e a aspectos linguísticos do texto acima, julgue os itens que se 
seguem.
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Na linha 5, o termo “do poder” relaciona-se sintaticamente com o termo “o cidadão”, 
modificando-o.

( ) Certo   ( ) Errado

Acesse o link a seguir ou baixe um leitor QR Code em seu celular e fotografe o código 
para ter acesso gratuito aos simulados on-line. E ainda, se for assinante da Casa das 
Questões, poderá assistir ao vídeo da explicação do professor.

http://acasadasquestoes.com.br/prova-imprimir.php?prova=4989403 

Gabarito: 1.	 (95783)	 Certo 2.	 (95790)	 Errado 3.	 (99063)	 Errado 4.	 (93965)	 Errado 5.	 (79425)	 D 6.	 (36149)	 Errado  
7.	(79123)	Errado 8.	(79128)	Certo 9. (5070) Errado
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CRASE

Ocorre crase 

 • Eles foram à praia no fim de semana. (A prep. + A artigo)

 • A aluna à qual me refiro é estudiosa. (A prep. + A do pronome relativo A Qual)

 • A minha blusa é semelhante à de Maria. (A prep. + A pronome demonstrativo)

 • Ele fez referência àquele aluno. (A prep. + A pronome demonstrativo Aquele)

Crase obrigatória 

1. Antes de nomes femininos que admitem o artigo A ou As e quando o verbo pede 
a preposição A.

 • Vamos à escola. 

 • O menino não obedeceu à professora. 

2. Na marcação das horas ou de partes do dia 

 • Encontramo-nos à uma hora.

 • Chegaste às 15h. 

 • Sairemos à tardinha. 

Aula 5
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3. Nas locuções 

à frente de, à espera de, às claras, à procura de, à noite, à tarde, à esquerda, à direita, às vezes, 
às pressas, à medida que, à proporção que, à toa, à vontade, etc.

 • Às vezes, distraímo-nos. 

 • Ele saiu às pressas. 

 • À medida que uns entravam, outros saíam.

4. Com a letra A dos demonstrativos 

 • Aquele: Refiro-me àquele rapaz. 

 • Aquela: Dei as flores àquela moça!

 • Aquilo: Refiro-me àquilo que me contastes. 

5. Crase com os pronomes relativos “que” e “qual”

 • A situação em que me encontro é igual À QUE suportaste. 

Esta é a situação À QUAL aspiro.

Crase proibida

1. Diante de nomes masculinos 

 • Ando sempre a pé. 

 • Não sabemos andar a cavalo. 

2. Antes de palavra feminina que não aceite artigo 

 • Irás a Santa Catarina. 

3. Diante de verbos 

 • A mocinha pôs-se a chorar. 
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4. Quando houver o A (singular) antes de palavra no plural

 • Não assistimos a cenas violentas.

5. Entre palavras repetidas: face a face, cara a cara, lado a lado, frente a frente, gota 
a gota, etc

 • No altar eles ficaram lado a lado.

 • O médico recomendou-me tomar o remédio gota a gota.

6. Depois de preposição 

 • Ontem compareci perante a banca examinadora. 

7. Diante do artigo indefinido UMA  

 • Levei o carro a uma oficina.

8. Antes da palavra casa, significando lar, residência, domicílio(próprio), terra, 
tomada em sentido indeterminado e distância também tomada em sentido 
indeterminado 

 • Vou a casa buscar meus livros. 

 • Os marinheiros voltaram a terra. 

 • Vimos um carro a distância. 

CRASE FACULTATIVA 

1. Diante de um nome próprio feminino

 • Enviei um presente a/à Cláudia. 

2. Após a preposição até 

 • Cheguei até a /à rua.
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3. Diante dos pronomes possessivos femininos que estiverem no singular

 • Dirija-se a/à sua mãe. 

No entanto, se o pronome possessivo feminino substituir um nome, a crase será 
obrigatória. 

 • Não me refiro a sua tia, mas à minha. 

EXERCÍCIOS 

1. Utilize o acento indicativo de crase, quando necessário.

a) Fez referência a alguém na plateia.

b) Estamos a espera de atendimento.

c) A matéria está sujeita a alterações.

d) A servidora gestante ficam garantidos todos os direitos trabalhistas.

e) Não temos direito a vale-transporte.

f) Ele se sentiu a vontade, falando as claras a respeito do crime.

g) Sempre que podia, ele se dirigia aquela cidade, a procura de sossego.

h) Neste ano, minha renda será inferior a que obtive no ano passado.

i) Servimos comida a quilo.

j) Não venderemos a prazo a partir de setembro.

l) Essa é a ponte que une preço a qualidade.

m) Os ataques a propriedade são quase tão deploráveis como os atentados a vida humana.

n) Não houve resistência a nossa idéia.

o) A loja estava as moscas quando chegamos, as quatro horas. 
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Questões

1. (95742) CESPE – 2015 – PORTUGUÊS – Sintaxe do Período (Coordenadas e Subordinadas / 
Nexos)

23. A invenção e a difusão da técnica da escritura,
24. somadas à compilação de costumes tradicionais, (...)

Com relação a aspectos linguísticos do texto, julgue o próximo item.

O emprego do sinal indicativo de crase no trecho “somadas à compilação de costumes 
tradicionais” (l. 24) é facultativo, razão por que sua supressão não acarretaria prejuízo para o 
sentido nem para a correção do período.

( ) Certo   ( ) Errado

2. (95768) CESPE – 2015 – PORTUGUÊS – Crase

Texto II

1 Constitui alento a informação de que sete
2 universidades brasileiras figuram entre as doze melhores da
3 América Latina. 

A respeito das ideias e das estruturas linguísticas do texto II, julgue o item subsecutivo.

Na linha 1, é facultativo o emprego de sinal indicativo de crase no “a” que antecede 
“informação”, devido à regência nominal do vocábulo “alento”.

( ) Certo   ( ) Errado

3. (95779) CESPE – 2015 – PORTUGUÊS – Crase
Texto I

13 Instituiu na Bahia, em 1950, a primeira escola-parque,
14 que procurava oferecer à criança uma escola integral, que
15 cuidasse da alimentação, da higiene, da socialização, além do
16 preparo para o trabalho. 

Com base nas ideias e estruturas linguísticas do texto I, julgue o item subsecutivo.

Em “à criança” (l. 14), caso o vocábulo “criança” fosse empregado no plural, o acento indicativo 
de crase deveria ser mantido.

( ) Certo   ( ) Errado
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4. (95784) CESPE – 2015 – PORTUGUÊS – Crase
Texto II

15 Causa. Em julho de 2007, a UnB tornou-se a primeira
16 instituição de ensino superior da América Latina a homenagear
17 o especialista com a honraria, outorgando-lhe o título durante
18 a V Jornada Internacional e III Conferência Brasileira sobre
19 Representação Social, em Brasília – DF.

A respeito das ideias e estruturas linguísticas do texto II, julgue o próximo item.

A correção gramatical do texto seria prejudicada caso se inserisse acento indicativo de crase no 
“a”, em “a homenagear o especialista” (l. 16 e 17).

( ) Certo   ( ) Errado

5. (95734) CESPE – 2015 – PORTUGUÊS – Crase

1 Os tribunais de contas, de modo geral, são acionados
2 pelo cidadão por meio de denúncias.
3 Quando o caso que der origem à denuncia envolver
4 dinheiro federal, a denúncia deve ser feita ao TCU, que possui
5 unidades em cada um dos estados do Brasil. 

Em relação ao texto apresentado, julgue o item que segue.

Na linha 3, o uso do sinal indicativo de crase em “à denúncia” deve-se à presença do substantivo 
“origem” e à presença do artigo definido feminino diante da palavra “denúncia”.

( ) Certo   ( ) Errado

6. (81708) CESPE – 2015 – PORTUGUÊS – Crase

20 O tribunal considerou que a
21 liberdade de expressão não se pode traduzir em desrespeito às
22 diferentes manifestações dessa mesma liberdade, pois ela
23 encontra limites no próprio exercício de outros direitos
24 fundamentais.

A respeito das ideias e das estruturas linguísticas do texto, julgue o item subsequente.

Nas linhas 21 e 22, o emprego do sinal indicativo de crase em “às diferentes” justifica-se pela 
regência de “desrespeito”, que exige complemento antecedido da preposição a, e pela presença 
de artigo feminino plural antes de “diferentes”.

( ) Certo   ( ) Errado

7. (79430) CESGRANRIO – 2015 – PORTUGUÊS – Crase

De acordo com a norma-padrão, se fosse acrescentado ao trecho “disse o empresário” um 
complemento informando a quem ele deu a declaração, seria empregado o acento indicativo 
de crase no seguinte caso:
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a) a imprensa especializada  
b) a todos os presentes
c) a apenas uma parte dos convidados  
d) a suas duas assessoras de imprensa  
e) a duas de suas secretárias

8. (81695) CESPE – 2015 – PORTUGUÊS – Crase

28 A questão é a seguinte: devemos usar a norma culta em
29 todas as situações? Evidentemente que não, sob pena de
30 parecermos pedantes. Dizer “nós fôramos” em vez de “a gente
31 tinha ido” em uma conversa de botequim é como ir de terno à
32 praia. E quanto a corrigir quem fala errado? É claro que os pais
33 devem ensinar seus filhos a se expressar corretamente, e o
34 professor deve corrigir o aluno, mas será que temos o direito de
35 advertir o balconista que nos cobra “dois real” pelo cafezinho?

De acordo com o texto acima, julgue o seguinte item

De acordo com o contexto, estaria também correto o emprego do sinal indicativo de crase em 
“quanto a” (l. 32).

( ) Certo   ( ) Errado

9. (81703) CESPE – 2015 – PORTUGUÊS – Crase

6 Mas
7 as Ordenações Manuelinas de 1521 e as Ordenações Filipinas
8 de 1603 já faziam menção aos promotores de justiça,
9 atribuindo-lhes o papel de fiscalizar a lei e de promover
10 a acusação criminal. Existiam ainda o cargo de procurador dos
11 feitos da Coroa (defensor da Coroa) e o de procurador da
12 Fazenda (defensor do fisco).

Com relação às ideias e às estruturas linguísticas do texto, julgue o item que se segue.

A correção gramatical do texto seria preservada caso se substituísse a expressão “a acusação” 
(l. 10) por à acusação, pois, nesse caso, o emprego do sinal indicativo de crase é opcional.

( ) Certo   ( ) Errado

10. (71692) CESGRANRIO – 2015 – PORTUGUÊS – Crase

De acordo com a norma-padrão da língua portuguesa, o emprego do sinal indicativo da crase só 
é possível em: 

a) O alto preço dos ingressos levou a redução do público em alguns estádios brasileiros.  
b) A maior parte dos jogadores brasileiros está disposta a deixar o país para jogar na Europa.  
c) Em época de Copa do Mundo, há um esforço crescente dos países para conquistar a taça.  
d) O futebol emociona tanto a população que os produtos ligados a ele têm alta vendagem.  
e) A imprensa começa a criticar o excessivo endeusamento dos nossos jogadores de futebol.
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Acesse o link a seguir ou baixe um leitor QR Code em seu celular e fotografe o código 
para ter acesso gratuito aos simulados on-line. E ainda, se for assinante da Casa das 
Questões, poderá assistir ao vídeo da explicação do professor.

http://acasadasquestoes.com.br/prova-imprimir.php?prova=4989078  

Gabarito: 1.	(95742)	Errado 2.	(95768)	Errado 3. (95779)	Errado 4. (95784)	Certo 5.	(95734)	Errado 6. (81708) Certo 
7.	(79430)	A 8.	(81695)	Errado 9. (81703)	Errado 10. (71692) A
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SINTAXE DO PERÍODO: COORDENAÇÃO E SUBORDINAÇÃO

As conjunções podem ser classificadas em:

Coordenativas:	ligam	orações	independentes,	ou	seja,	que	possuem	sentido	
completo.

1. aditivas: expressam ideia de adição, soma, acréscimo. 

São elas: e, nem, não só... mas também, mas ainda, etc.

 • A corrupção atinge todas as camadas da sociedade e incide em alguns comportamentos. 

 • “De repente, a dor de esperar terminou, e o amor veio enfim.” (Tim Maia)

 • Não estudei Português, nem cheguei perto de Constitucional ainda. 

2. adversativas: expressam ideia de oposição, contraste. 

São elas: mas, porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto, não obstante, etc.

 • “Hoje não tem boca pra se beijar, não tem alma pra se lavar, não tem vida pra se viver, mas 
tem dinheiro pra se contar”. (Criolo)

 • “As muito feias que me perdoem, mas beleza é fundamental.” (Vinícius de Moraes) 

3. alternativas: expressam ideia de alternância ou exclusão. 

São elas; ou, ou... ou, ora... ora, quer... quer, etc.

 • “Toda ação humana, quer se torne positiva, quer negativa, precisa depender de motivação.” 
(Dalai Lama)

 • Ora estuda com disposição, ora dorme em cima das apostilas.

Aula 6
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4. conclusivas: expressam ideia de conclusão ou uma ideia consequente do que se disse 
antes. São elas: logo, portanto, por isso, por conseguinte, assim, de modo que, em vista 
disso, então, pois (depois do verbo), etc.

 • “Meu bem, eu não suporto mais você longe de mim, por isso eu corro demais.” (Roberto Carlos) 

 • “Só existem dois dias no ano que nada pode ser feito. Um se chama ontem e o outro se chama 
amanhã, portanto hoje é o dia certo para amar, acreditar, fazer e principalmente viver.” (Dalai Lama)

5. explicativas: a segunda oração apresenta a explicação sobre a razão do que se afirmou na 
primeira oração. São elas: pois, porque, que.

 • “Tem vez que as coisas pesam mais do que a gente acha que pode aguentar. Nessa hora, 
fique firme, pois tudo isso logo vai passar.” (Jeneci) 

 • “Socorro! Alguém me dê um coração, que esse já não bate e nem apanha.” (Arnaldo Antunes) 

 • Edgar devia estar nervoso, porque não parava de gritar na aula.

Subordinativas: ligam orações	 dependentes,	 de	 sentido	 incomple-

to,	 a	 uma	 oração	 principal	 que	 lhe	 completa	 o	 sentido.	 Podem	 ser	 ad-

verbiais,	 substantivas	 e	 adjetivas.	 Neste	 caso,	 estudaremos	 as	 con-

junções que introduzem as orações subordinadas adverbiais.

1. causais: expressam ideia de causa, motivo ou a razão do fato expresso na oração principal. 

São elas: porque, porquanto, posto que, visto que, já que, uma vez que, como, etc.

 • “O amor é isso. Não prende, não aperta, não sufoca, porque, quando vira nó, já deixou de 
ser laço.” (Mário Quintana) 

 • “Que eu possa me dizer do amor (que tive): que não seja imortal, posto que é chama.

 • Mas que seja infinito enquanto dure. “ (Vinícius de Moraes) 

2. comparativas: estabelecem uma comparação com o elemento da oração principal. São 
elas: como, que (precedido de “mais”, de “menos”, de “tão” ), etc.

 • “O destino, como os dramaturgos, não anuncia as peripécias nem o desfecho.” (Machado de Assis) 
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 • “Quem não sabe se controlar é tão sem defesa como uma cidade sem muralhas.” (Provérbio popular) 

3. condicionais: expressam ideia de condição ou hipótese para que o fato da oração principal 
aconteça. São elas: se, caso, exceto se, a menos que, salvo se, contanto que, desde que, etc.

“Se tu me amas, ama-me baixinho
Não o grites de cima dos telhados

Deixa em paz os passarinhos
Deixa em paz a mim!
Se me queres, enfim,

tem de ser bem devagarinho, Amada,
que a vida é breve, e o amor mais breve ainda...” (Mário Quintana)

 • “Se o amor é fantasia, eu me encontro ultimamente em pleno carnaval.” (Vinícius de Moraes) 

4. consecutivas: expressam ideia de consequência ou efeito do fato expresso na oração 
principal. São elas: que (precedido de termo que indica intensidade: tão, tal, tanto, etc.), de 
modo que, de sorte que, de maneira que, etc.

 • “Eu te amo, Maria, eu te amo tanto que o meu peito me dói como em doença.” (Vinícius de Moraes)

 • “Ninguém é assim tão velho que não acredite que poderá viver por mais um ano.” (Cícero)

5. conformativas: expressam ideia de conformidade ou acordo em relação a um fato expresso 
na oração principal. São elas: conforme, segundo, consoante, como.

 • Segundo apontam os noticiários, a corrupção não é só no meio político do país. 

 • Como chegamos a acreditar, algumas pessoas cometem pequenos atos infracionais. 

6. concessivas: expressam ideia de que algo que se esperava que acontecesse, contrariamente 
às expectativas, não acontece. São elas: embora, conquanto, ainda que, se bem que, 
mesmo que, apesar de que, etc.

 • “Mesmo sem te ver, acho até que estou indo bem.” (Renato Russo)

 • “É sempre amor, mesmo que acabe
Com ela e aonde quer que esteja

É sempre amor, mesmo que mude
É sempre amor, mesmo que alguém esqueça o que passou.” (Bidê ou Balde)
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7. finais: expressam ideia de finalidade. São elas: a fim de que, para que, que, etc.

 • “Você vai rir, sem perceber,
Felicidade é só questão de ser.
Quando chover, deixar molhar

para que receba o sol quando voltar “ (Marcelo Jeneci) 

 • As questões devem ser feitas para que todos revisem a matéria.

8. proporcionais: expressam ideia de proporção, simultaneidade. São elas: à medida que, à 
proporção que, ao passo que, etc.

 • À medida que o tempo passava, mais ele queria o celular! 

9. integrantes: introduzem uma oração que integra ou completa o sentido do que foi expresso 
na oração principal. São elas: que, se.

 • “Não vou dizer que foi ruim
Também não foi tão bom assim
Não imagine que te quero mal

Apenas não te quero mais.” (Lulu Santos)

10. temporais: expressam anterioridade, simultaneidade, posteridade relativas ao que vem 
expresso na oração principal. São elas: quando, enquanto, assim que, desde que, logo que, 
depois que, antes que, sempre que, etc. 

“E João não conseguiu o que queria,
Quando veio pra Brasília, com o diabo ter.

Ele queria era falar pro presidente
Pra ajudar toda essa gente que só faz sofrer (Renato Russo)

“Enquanto houver você do outro lado, aqui do outro eu consigo me orientar.” (Teatro Mágico)
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Questões

1. (95753) CESPE – 2015 – PORTUGUÊS – Sintaxe do Período (Coordenadas e Subordinadas / 
Nexos)

17 Tendo presente essas asserções genéricas, podemos
18 compreender melhor as ambiguidades e os limites do
19  liberalismo brasileiro, porquanto, desde os primórdios, ele
20 teve de conviver com uma estrutura político-administrativa
21 patrimonialista e com uma dominação econômica escravista
22 das elites agrárias. 

A respeito das ideias e de aspectos linguísticos do texto, julgue o item que segue.

A ideia introduzida pela conjunção “porquanto” (l. 19) poderia ser expressa também por 
conquanto. 

( ) Certo   ( ) Errado

2. (95759) CESPE – 2015 – PORTUGUÊS – Sintaxe do Período (Coordenadas e Subordinadas / 
Nexos)

Texto I

15 O interesse pela sustentabilidade fortalece-se
16 na medida em que a sociedade se dá conta dos limites do
17 modelo de desenvolvimento dependente de recursos não
18 renováveis, no contexto de mudança paulatina dos anseios da
19 sociedade, da busca de segurança energética e de novas
20 possibilidades de produção. Como a população cresce em
21 número e em capacidade de consumo, também aumenta o
22 desejo de que a economia utilize mais recursos de base
23 biológica, recicláveis e renováveis, logo, mais sustentáveis —
24 e essa é a base da bioeconomia.

Com relação ao texto I, julgue o próximo item.

O vocábulo “logo” (l. 23), por indicar conclusão de ideia anterior, poderia ser substituído pela 
expressão por conseguinte, o que manteria a correção gramatical e a coerência textual.

( ) Certo   ( ) Errado
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3. (95763) CESPE – 2015 – PORTUGUÊS – Sintaxe do Período (Coordenadas e Subordinadas / 
Nexos)

Texto I

15 O interesse pela sustentabilidade fortalece-se
16 na medida em que a sociedade se dá conta dos limites do
17 modelo de desenvolvimento dependente de recursos não
18 renováveis, no contexto de mudança paulatina dos anseios da
19 sociedade, da busca de segurança energética e de novas
20 possibilidades de produção. 

Com relação ao texto I, julgue o próximo item.

Sem prejuízo à correção gramatical e ao sentido original do texto, a expressão “na medida em 
que” (l. 16) poderia ser substituída por à medida que.

( ) Certo   ( ) Errado

4. (95767) CESPE – 2015 – PORTUGUÊS – Sintaxe do Período (Coordenadas e Subordinadas / 
Nexos)

Texto II

18 posição. O salto qualitativo deve-se a três fatores: o corpo
19 docente, o impacto na Internet e a reputação acadêmica. Chama
20 atenção a baixa pontuação no parâmetro citações na Internet,
21 que tem custado alto preço às universidades brasileiras. De
22 zero a cem, a UnB ficou com 44,6.
23 Ser objeto de referência, seja na Web, seja em
24 publicações científicas, constitui fator importante em
25 avaliações globais.

A respeito das ideias e das estruturas linguísticas do texto, julgue o item subsecutivo.

As relações estabelecidas pelo emprego da expressão “seja (...) seja” (l. 23), que poderia ser 
corretamente substituída pelo par quer (...) quer, indicam termos sintaticamente dependentes 
entre si.

( ) Certo   ( ) Errado

5. (95725) CESPE – 2015 – PORTUGUÊS – Sintaxe da Oração (Análise Sintática)

1 No dia 4 de maio de 2015, a Lei Complementar
2 Federal n.°101/2000, conhecida como Lei de Responsabilidade
3 Fiscal ou simplesmente LRF, completou quinze anos. Embora
4 devamos comemorar a consolidação de uma nova cultura de
5 responsabilidade fiscal por grande parte dos nossos gestores, o
6 momento também é propício para reflexões sobre o futuro desse
7 diploma.
8 Para a surpresa de muitas pessoas, acostumadas a ver
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9 em nosso país tantas leis que não saem do papel, a LRF, logo
10 nos primeiros anos, atinge boa parte de seus objetivos,
11 notadamente em relação a observância dos limites da despesa
12 com pessoal, o que permitiu uma descompressão da receita
13 líquida e propiciou maior capacidade de investimento público.
14 O regulamento marca avanços também no controle de gastos
15 em fins de gestão e em relação ao novo papel que as leis de
16 diretrizes orçamentárias passaram a desempenhar.

No que se refere às ideias e aos aspectos linguísticos do texto acima, julgue o item.

Os pronomes relativos “que” (l. 9) e “que” (l. 15), embora retomem elementos distintos do 
texto, desempenham a mesma função sintática nos períodos em que ocorrem.

( ) Certo   ( ) Errado

6. (81684) CESPE – 2015 – PORTUGUÊS – Sintaxe do Período (Coordenadas e Subordinadas / 
Nexos)

6 A redação acima poderia ter sido extraída do editorial
7  de uma revista, mas é parte do texto O oxente e o ok, primeiro
8 lugar na categoria opinião da 4ª Olimpíada de Língua
9 Portuguesa Escrevendo o Futuro, realizada pelo Ministério da
10  Educação em parceria com a Fundação Itaú Social e o Centro
11 de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação
12 Comunitária (CENPEC).

No que se refere aos sentidos, à estrutura textual e aos aspectos gramaticais do texto, julgue o 
item a seguir.

O elemento coesivo “mas” (l. 7) inicia uma oração coordenada que exprime a ideia de concessão 
em uma sequência de fatos.

( ) Certo   ( ) Errado

7. (71688) CESGRANRIO – 2015 – PORTUGUÊS – Sintaxe do Período (Coordenadas e Subordinadas 
/ Nexos)

A ideia veiculada pela palavra ou expressão destacada está corretamente explicitada entre 
colchetes em 

a) “no plano organizacional, não enaltecemos determinados aspectos, uma vez que eles 
falam de algo indesejado” [causa]  

b) “Repetido diversas vezes e vendido para o exterior como uma das imagens que melhor 
retrata o nosso país” [comparação]  

c) “Não negamos a sua força nem sua eficácia simbólica, mas começamos a questionar o 
papel dessa representação” [alternância]  

d) “Observemos, no entanto, que ser um aficionado não significa necessariamente se valer 
do futebol como metáfora do país” [condição]  

e) “estimulá-los despertando a população para um olhar mais crítico sobre o papel desse 
esporte na vida do país?” [concessão]
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8. (79426) CESGRANRIO – 2015 – PORTUGUÊS – Sintaxe do Período (Coordenadas e Subordinadas 
/ Nexos)

Na última frase do texto, é transcrita a opinião de um empresário, para quem “conhecer bem o 
CDC é vital não só para os lojistas, mas também para seus fornecedores”. 

Considerando-se o conteúdo dessa opinião, que outra estrutura frasal poderia representá-la?

a) Conhecer bem o CDC é vital tanto para os lojistas quanto para seus fornecedores.  
b) Conhecer bem o CDC é vital em especial para os lojistas assim como para seus fornecedores.  
c) Conhecer bem o CDC é vital nem tanto para os lojistas como para seus fornecedores.  
d) Conhecer bem o CDC é vital inclusive para os lojistas sem falar em seus fornecedores.  
e) Conhecer bem o CDC é vital não tanto para os lojistas bem como para seus fornecedores.

9. (81709) CESPE – 2015 – PORTUGUÊS – Sintaxe do Período (Coordenadas e Subordinadas / 
Nexos)

6 Posteriormente, na década de 70, foi criado o
7 protocolo Internet, que permitiu a comunicação entre os seus
8 poucos usuários até então, uma vez que ela ainda estava restrita
9 aos centros de pesquisa dos Estados Unidos da América.
10  Na década de 80, foi ampliado o uso da Internet para
11 a forma comercial e, finalmente, na década de 90, a Internet
12 alcançou o seu auge, pois atingiu praticamente todos os meios
13 de comunicação. 

Julgue o item que se segue, acerca das ideias, das estruturas linguísticas e da tipologia do texto.

Mantêm-se a correção gramatical e o sentido original do período ao se substituir a expressão 
“uma vez que” (l. 8) por qualquer um dos seguintes termos: porque, já que, pois, por 
conseguinte.

( ) Certo   ( ) Errado

10. (35448) CESPE – 2013 – PORTUGUÊS – Sintaxe do Período (Coordenadas e Subordinadas / 
Nexos)

14 quando me lembro do meu pai me proibindo de
15 mudar de escola, a voz que ouço dele é a de hoje, e me
16 pergunto se algo parecido acontece com ele: se a lembrança
17 que ele tem de mim aos treze anos se confunde com a visão que
18 ele tem de mim agora, depois de tudo o que ficou sabendo a
19 meu respeito nessas quase três décadas, um acúmulo de fatos
20 que apagam os tropeços do caminho para chegar até aqui, e o
21 que para mim foi um capítulo decisivo da vida, a briga que
22 tivemos por causa da mudança de escola, para ele pode não ter
23 sido mais que um fato banal, uma entre tantas coisas que
24 aconteciam em casa e no trabalho e na vida dele com a minha
25 mãe e as outras pessoas ao redor durante a adolescência do
26 filho.

Com relação aos aspectos linguísticos e aos sentidos do texto, julgue o próximo item.
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Seria mantida a correção gramatical do texto caso a expressão “mais que” (l. 23) fosse 
substituída por mais do que.

( ) Certo   ( ) Errado

Acesse o link a seguir ou baixe um leitor QR Code em seu celular e fotografe o código 
para ter acesso gratuito aos simulados on-line. E ainda, se for assinante da Casa das 
Questões, poderá assistir ao vídeo da explicação do professor.

http://acasadasquestoes.com.br/prova-imprimir.php?prova=4986875 

Gabarito: 1.	 (95753)	 Errado 	 2.	 (95759)	 Certo 	 3.	 (95763)	 Errado 	 4.	 (95767)	 Errado 	 5.	 (95725)	 Errado  
6.	(81684)	Errado 7.	(71688)	A 8.	(79426)	A 9.	(81709)	Errado 10. (35448) Certo
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PONTUAÇÃO

Emprego da vírgula

Na ordem direta da oração (sujeito + verbo + complemento(s) + adjunto adverbial), NÃO use 
vírgula entre os termos. Isso só ocorrerá ao se deslocarem o predicativo ou o adjunto adverbial.

 • “Não boto bomba em banca de jornal.” (Renato Russo)

 • Os jornais informaram aos leitores os últimos concursos. 

Dica zambeliana = Não se separam por vírgula:

 • predicado de sujeito = Ocorrem, alguns protestos no centro!

 • objeto de verbo = Enviamos, ao grupo, todas as questões.

 • adjunto adnominal de nome = A questão, de Português, está comentada no site!

Entre os termos da oração 

1. para separar itens de uma série (Enumeração) 

 • “O que era sonho se tornou realidade de pouco em pouco a gente foi erguendo o nosso 

próprio trem, nossa Jerusalém, nosso mundo, nosso carrossel.” (Jeneci)

Aula 7
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 • Hoje, enfrentamos muitos problemas. Alguns criados por nós em consequência de diferen-

ças ideológicas, religiosas, raciais, econômicas. 

2. para assinalar supressão de um verbo.

 • Ela almeja aprovação; eu, nomeação.

3. para separar o adjunto adverbial deslocado.

 • “No meio do caminho, tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho.”
(Carlos Drummond de Andrade) 

 • “Na centralização administrativa, o Estado atua diretamente por meio de seus órgãos, ou 
seja, das unidades que são meras repartições interiores de sua pessoa e que, por isso, dele 
não se distinguem”. 

 • A mentira é, muita vezes, tão involuntária como a respiração. (Machado de Assis)

Obs.: Se o adjunto adverbial for pequeno, a utilização da vírgula não é necessária, a não ser que 
se queira enfatizar a informação nele contida.

 • “Hoje eu tenho uma proposta: a gente se embola e perde a linha a noite toda.” (Ludmilla) 

4. para separar o aposto.

 • “Pois eu vou fazer uma prece prá Deus, nosso Senhor, prá chuva parar de molhar o meu 
divino amor...” (Jorge Ben)

 • O FGTS, conta vinculada ou poupança forçada, é um direito dos trabalhadores rurais e 
urbanos que está expresso no artigo 7º da Constituição Federal, a Carta Magna.

5. para separar o vocativo.

 • “É, morena, tá tudo bem, sereno é quem tem a paz de estar em par com Deus.” (Marcelo Camelo)

6. para separar expressões explicativas, retificativas, continuativas, conclusivas ou 
enfáticas (aliás, além disso, com efeito, enfim, isto é, em suma, ou seja, ou melhor, 
por exemplo, etc).

 • “A vida, enfim, vivida de manhã quando tenho você.” (Vanguart)
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 • Com efeito, o caminho de um concurseiro é longo e árduo. Por exemplo, grande parte do seu 
tempo livre é dedicada a estudos, ou seja, a vida social pode ficar um pouco comprometida, 
ou melhor, abandonada. Além disso, é necessário disciplina e esforço, mas, enfim, vale a 
pena: o concurseiro pode alcançar estabilidade financeira, isto é, jamais conhecer a palavra 
desemprego, em suma, o sonho de todos.

Entre as orações

1. para separar orações coordenadas assindéticas.

 • ” O girino é o peixinho do sapo, o silêncio é o começo do papo, o bigode é a antena do gato, 

o cavalo é o pasto do carrapato, o cabrito é o cordeiro da cabra, o pescoço é a barriga da 

cobra.” (Arnaldo Antunes)

 • “Não fique pela metade, vá em frente, minha amiga, destrua a razão desse beco sem saída.” 
(Engenheiros do Hawaii)

2. As orações coordenadas devem sempre ser separadas por vírgula. Orações 
coordenadas são as que indicam adição (e, nem, mas também), alternância (ou, ou ... 
ou, ora ... ora), adversidade (mas, porém, contudo...), conclusão (logo, portanto...) e 
explicação (porque, pois). 

 • Estudar para concursos é coisa sérias entretanto as pessoas, muitas vezes, levam na 
brincadeira. 

 • Estou sem celular, portanto não estarei respondendo no whats! 

3. para separar orações coordenadas sindéticas ligadas por “e”, desde que os 
sujeitos sejam diferentes.

 • “De repente, a dor de esperar terminou, e  o amor veio enfim.” (Tim Maia)

 • “A verdadeira felicidade é impossível sem verdadeira saúde, e a verdadeira saúde é 
impossível sem um rigoroso controle da gula.” (Mahatma Gandhi)

4. para separar orações adverbiais, especialmente quando forem longas.

 • Em determinado momento, todos se retiraram, apesar de não terem terminado a prova. 
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 • “A vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida.” (Vinícius de Moraes)

5. para separar orações adverbiais antepostas à principal ou intercaladas, tanto 
desenvolvidas quanto reduzidas.

 • Como não tinha muito tempo para estudar em casa, aproveitava bem a aula. 

 • Começaremos, assim que todos os alunos chegarem, a trabalhar.

6. Orações subordinadas adjetivas

 Podem ser:

a) Restritivas – delimitam o sentido do substantivo antecedente (sem vírgula). Encerram uma 
qualidade que não é inerente ao substantivo. 

 • “Com a chuva molhando o seu corpo lindo que eu vou abraçar”. (Jorge Ben)

 • “E aqueles que foram vistos dançando foram julgados insanos por aqueles que não podiam 
escutar a música.” (Friedrich Nietzsche)

 • “ Eu tenho meus amigos que só aparecem quando eu bebo.” (Vanguart) 

b) Explicativas – explicações ou afirmações adicionais ao antecedente já definido plenamente 
(com vírgula).  Encerram uma qualidade inerente ao substantivo. 

 • O Decreto nº 1.171/1994, que aprova o Código de Ética Profissional do servidor público civil 

do Poder Executivo Federal, determina que a função pública deve ser tida como exercício 

profissional e, portanto, se integra na vida particular de cada servidor público. 

 • Os alunos, que são esforçados, conseguem obter um bom resultado nos concursos.

 • As mulheres, que lidam com muitas coisas ao mesmo tempo, desenvolvem proveitosas 
habilidades. 
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Emprego do Ponto-e-Vírgula

1. para separar orações que contenham várias enumerações já separadas por vírgula 
ou que encerrem comparações e contrastes.

 • “Há cinco coisas neste mundo que ninguém pode realizar: primeira, evitar a velhice, 
quando se está envelhecendo; segunda, evitar a doença, quando o corpo é predisposto à 
enfermidade; terceira, não morrer quando o corpo deve morrer; quarta, negar a dissolução, 
quando, de fato, há a dissolução do corpo; quinta, negar a extinção, quando tudo deve 
extinguir-se.” (Buda)

 • “Deus, para a felicidade do homem, inventou a fé e o amor; o Diabo, invejoso, fez o homem 
confundir fé com religião e amor com casamento.” (Machado de Assis)

2. para separar orações em que as conjunções adversativas ou conclusivas estejam 
deslocadas.

 • “A carne é boa; não creio, porém, que valha a de um camundongo, mas camundongo é que 
não há aqui.” (Machado de Assis) 

 • Vamos terminar este namoro; considere-se, portanto, livre deste compromisso.

3. para alongar a pausa de conjunções adversativas (mas, porém, contudo, todavia, 
entretanto, etc.), substituindo, assim, a vírgula.

 • Gostaria de estudar hoje; todavia, só chegarei perto dos livros amanhã.

Emprego dos Dois-Pontos

1. para anunciar uma citação.

 • Já dizia Freud: “Poderíamos ser melhores, se não quiséssemos ser tão bons.” 

2. para anunciar uma enumeração, um aposto, uma explicação, uma consequência 
ou um esclarecimento.

 • “O uísque é o melhor amigo do homem: é um cachorro engarrafado.” (Vinícius de Moraes)

 • Os alunos vieram à aula e trouxeram algumas coisas: apostila, canetas e muita vontade. 
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Questões

1. (95765) CESPE – 2015 – PORTUGUÊS – Pontuação

Texto II

9 Elaborada pela Quacquarelli Symonds (QS), entre 400
10 instituições, a pesquisa leva em consideração sete critérios,
11 dois dos quais têm peso maior: reputação acadêmica e
12 reconhecimento no mercado de trabalho. Os demais — relação
13 entre número de funcionários e alunos, citações na Internet,
14 volume de informações na Web, professores com doutorado e
15 presença online — têm peso igual na ponderação.
16 O levantamento mostra significativo avanço da UnB.
17 No ano passado, a instituição brasiliense aparecia na 17ª
18 posição. O salto qualitativo deve-se a três fatores: o corpo
19 docente, o impacto na Internet e a reputação acadêmica. 

De acordo com as estruturas linguísticas do texto, julgue o item subsecutivo.

O sinal de dois-pontos empregado logo após “fatores” (l. 18) introduz uma enumeração.

( ) Certo   ( ) Errado

2. (95780) CESPE – 2015 – PORTUGUÊS – Pontuação

Texto I

13 Instituiu na Bahia, em 1950, a primeira escola-parque,
14 que procurava oferecer à criança uma escola integral, que
15 cuidasse da alimentação, da higiene, da socialização, além do
16 preparo para o trabalho. Nas escolas-parques, os alunos ainda
17 tinham contato com as artes plásticas. Naquela época, essas
18 aulas eram orientadas por profissionais de renome, como
19 Caribé e Mário Cravo.

Com base nas ideias e estruturas linguísticas do texto I, julgue o item subsecutivo.

No primeiro período do quarto parágrafo, feitos os devidos ajustes de pontuação, o 
deslocamento da expressão “em 1950” para o final do período preservaria a correção do texto, 
mas acarretar-lhe-ia ambiguidade.

( ) Certo   ( ) Errado

3. (95785) CESPE – 2015 – PORTUGUÊS  Pontuação

Texto II

12 A importância de Moscovici para a ciência mundial
13 foi reconhecida por dez universidades da Europa e da América
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14 do Norte, que lhe conferiram o título de Doutor Honoris
15 Causa. 

Sem prejuízo para a correção gramatical e os sentidos do texto, a vírgula empregada logo após 
Norte” (l. 14) poderia ser omitida.

( ) Certo   ( ) Errado

4. (99070) CESPE – 2015 – PORTUGUÊS – Pontuação

15 O profissional deve solicitar o pedido de registro antes
16 de expor sua criação ao público por qualquer meio — site,
17 redes sociais, catálogo ou publicação de trabalho acadêmico.
18 Formas puramente artísticas, como pinturas, gravuras e
19 esculturas, não podem ser registradas como desenho industrial.
20 Outra regra importante: o desenho ou projeto
21 desenvolvido deve ter a possibilidade de ser fabricado
22 industrialmente, ou seja, de ser reproduzido em série e de
23 maneira idêntica. 

Julgue o seguinte item, acerca de aspectos linguísticos do texto.

A supressão da vírgula empregada logo após a palavra “esculturas” (l. 19) acarretaria prejuízo à 
correção gramatical do período.

( ) Certo   ( ) Errado

5. (95743) CESPE – 2015 – PORTUGUÊS – Pontuação

1 Nas sociedades antigas, tanto as leis quanto os códigos
2 eram considerados expressões da vontade divina, revelada
3 mediante a imposição de legisladores que dispunham de
4 privilégios dinásticos e de uma legitimidade garantida pela casa
5 sacerdotal. As leis eram objeto de respeito e veneração, e, por
6 serem asseguradas por sanções sobrenaturais, dificilmente o
7 homem primitivo questionava sua validez e sua aplicabilidade.
8 Escreve H. Summer Maine que algumas experiências
9 societárias, ao permitirem o declínio do poder real e o
10 enfraquecimento de monarcas hereditários, acabaram por
11 favorecer a emergência de aristocracias, depositárias da
12 produção legislativa, com capacidade de julgar e de resolver
13 conflitos. 

Com relação a aspectos linguísticos do texto, julgue o próximo item.

Na linha 8, o emprego de vírgula logo após “H. Summer Maine” prejudicaria a correção 
gramatical do período.

( ) Certo   ( ) Errado
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6. (95736) CESPE – 2015 – PORTUGUÊS – Pontuação

9 A denúncia deve ser apresentada, pessoalmente ou por
10 via postal, no edifício sede, em Brasília, ou nas secretarias do
11 TCU localizadas nos estados. Em caso de urgência, a denúncia
12 poderá ser encaminhada ao TCU por telegrama, fac-símile (fax)
13 ou outro meio eletrônico, sempre com confirmação de
14 recebimento e posterior remessa da documentação original em
15 dez dias, contados a partir da data da confirmação do
16 recebimento.

Em relação ao texto acima apresentado, julgue o item que segue.

O emprego das vírgulas no primeiro período do segundo parágrafo do texto justifica-se por 
regras distintas.

( ) Certo   ( ) Errado

7. (81710) CESPE – 2015 – PORTUGUÊS – Pontuação

Texto III

13  de comunicação. O histórico dos crimes cibernéticos, por sua
14 vez, remonta à década de 70, quando, pela primeira vez, foi
15 definido o termo hacker, como sendo aquele indivíduo que,
16  dotado de conhecimentos técnicos, promove a invasão de
17 sistemas operacionais privados e a difusão de pragas virtuais.

Julgue o item que se segue, acerca das ideias, das estruturas linguísticas e da tipologia do texto 
III.

A oração “que, dotado (...) pragas virtuais” (l. 15 a 17) é de natureza restritiva.

( ) Certo   ( ) Errado

8. (81712) CESPE – 2015 – PORTUGUÊS – Sintaxe do Período (Coordenadas e Subordinadas / 
Nexos)

Texto III

6 Posteriormente, na década de 70, foi criado o
7  protocolo Internet, que permitiu a comunicação entre os seus
8 poucos usuários até então, uma vez que ela ainda estava restrita
9 aos centros de pesquisa dos Estados Unidos da América.

Julgue o item que se segue, acerca das ideias, das estruturas linguísticas e da tipologia do texto 
III.

As vírgulas empregadas nas linhas 7 e 8 isolam oração de natureza condicional.

( ) Certo   ( ) Errado
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9. (81678) CESPE – 2015 – PORTUGUÊS – Pontuação

7  insolação. Um estudo da Faculdade de Saúde Pública de
8 Harvard (EUA), o maior a respeito do tema feito até o
9 momento, mostrou que as temperaturas altas aumentam
10  hospitalizações por falência renal, infecções do trato urinário e
11 até mesmo sepse, entre outras enfermidades.

O emprego da vírgula após “momento” (l. 9) explica-se por isolar o adjunto adverbial, que está 
anteposto ao verbo, ou seja, deslocado de sua posição padrão.

( ) Certo   ( ) Errado

10. (81685) CESPE – 2015 – PORTUGUÊS – Pontuação

17 Como nos três anos anteriores, vinte alunos foram vencedores
18	―	 cinco	 em	 cada	 gênero	 trabalhado	 pelo	 projeto.	 Além	 de
19  opinião (2º e 3º anos do ensino médio), a olimpíada destacou
20 produções em crônica (9º ano do ensino fundamental), poema
21 (5º e 6º anos) e memória (7º e 8º anos). Tudo regido por um
22  só tema: “O lugar em que vivo”.

No que se refere aos sentidos, à estrutura textual e aos aspectos gramaticais do texto, julgue o 
item a seguir.

Na linha 18, caso o travessão fosse substituído por dois-pontos, não haveria prejuízo para a 
correção gramatical do texto.

( ) Certo   ( ) Errado

Acesse o link a seguir ou baixe um leitor QR Code em seu celular e fotografe o código 
para ter acesso gratuito aos simulados on-line. E ainda, se for assinante da Casa das 
Questões, poderá assistir ao vídeo da explicação do professor.

http://acasadasquestoes.com.br/prova-imprimir.php?prova=4988608 

Gabarito: 1.	 (95765)	 Certo 2.	 (95780)	 Certo 3.	 (95785)	 Errado 4.	 (99070)	 Certo 5. (95743)	 Certo 6.	 (95736)	 Certo  
7.	(81710)	Certo 8. (81712)	Errado 9. (81678)	Errado 10. (81685) Certo
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EMPREGO DE TEMPOS E MODOS VERBAIS

Tempos verbais do indicativo 

1. Presente – é empregado para expressar um fato que ocorre no momento em que se fala; 
para expressar algo frequente, habitual; para expressar um fato passado, geralmente 
nos textos jornalísticos e literários (nesse caso, trata-se de um presente que substitui o 
pretérito); pode indicar o futuro também.

 • Em 1856, nasce Freud, pai da Psicanálise. 

 • “É só você fazer assim que eu volto”. (Luan Santana)

“Todos ficam falando que eu não sirvo pra você
Dizem que eu não presto, só me meto em confusão

Querem nos afastar e acabar com nosso amor
Tirar você de mim

O nosso amor
Todos querem por um fim

Querem nos afastar
Tirar você de mim

Eu amo você
E não me importa o que vão dizer
Eu quero só você.” (Jorge e Matheus)

2. Pretérito Perfeito – revela um fato concluído, iniciado e terminado no passado.

“Foi bonito, foi, foi intenso
Foi verdadeiro, mas sincero

Sei que fui capaz, fiz até demais
Te quis do teu jeito

Te amei, te mostrei que o meu amor
Foi o mais profundo

Me doei, me entreguei, fui fiel
Chorei, chorei” (Gustavo Lima)

Aula 8
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3. Pretérito imperfeito – pode expressar um fato que ocorria no passado, mas que não foi 
concluído, ou uma ação que era habitual, que se repetia no passado. 

 • “Quando criança só pensava em ser bandido, ainda mais quando com um tiro de soldado o 
pai morreu. Era o terror da sertania onde morava...” (Legião)

4. Pretérito mais-que-perfeito – expressa um fato ocorrido no passado, antes de outro 
também passado.

 • “E se lembrou de quando era uma criança e de tudo o que vivera até ali.” (Legião)

 • Eu já estudara a matéria, quando saiu o edital do concurso.

5. Futuro do presente – indica um fato que vai ou não ocorrer após o momento em que se 
fala. 

“POEMINHA DO CONTRA

Todos estes que aí estão
Atravancando o meu caminho,

Eles passarão.
Eu passarinho!”
(Mário Quintana)

“Sim, sei bem
Que nunca serei alguém.

Sei de sobra
Que nunca terei uma obra.

Sei, enfim,
Que nunca saberei de mim.

Sim, mas agora,
Enquanto dura esta hora,

Este luar, estes ramos,
Esta paz em que estamos,

Deixem-me crer
O que nunca poderei ser.”

(Fernando Pessoa)

6. Futuro do pretérito – expressa um fato futuro em relação a um fato passado, habitualmente 
apresentado como condição. Pode indicar também dúvida, incerteza e Cordialidade. 

 • “Nós poderíamos ser muito melhores se não quiséssemos ser tão bons.” (Freud) 

 • Eu aceitaria a vida como ela é, viajaria a prazo pro inferno, eu tomaria banho gelado no 
inverno.” (Barão Vermelho) 

 • Você faria isso mesmo? 
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Tempos verbais do Subjuntivo

1. Presente – expressa um fato atual, exprimindo possibilidade, um fato hipotético. 

 • “Mesmo que você não caia na minha cantada, mesmo que você conheça outro cara, na fila 
de um banco, um tal de Fernando. Um lance, assim, sem graça.” (Luan Santana)

 • Talvez nós possamos estudar mais em casa depois dessa aula. 

 • Só quero que ela retorne para mim, que ela seja a minha namorada!

2. Pretérito imperfeito – expressa um fato passado dependente de outro fato passado. 

 • “Se namorar fosse bom, isso aqui tava vazio, a mulherada tava em casa.

 • Se namorar fosse bom, eu vivia no cinema e não tava na balada.” (Bruninho e Davi)

3. Futuro – indica uma ação hipotética que poderá ocorrer no futuro. Expressa um fato futuro 
relacionado a outro fato futuro. 

 • Se eu acertar todas as questões, passarei.

 • Se vocês se concentrarem, a matéria fará mais sentido! 

Imperativo

Presente do 
indicativo

IMPERATIVO 
AFIRMATIVO

Presente do 
subjuntivo

IMPERATIVO 
NEGATIVO

EU QUE EU NÃO

TU QUE TU NÃO

ELE QUE ELE NÃO

NÓS QUE NÓS NÃO

VÓS QUE VÓS NÃO

ELES QUE ELES NAO
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DICAS ZAMBELIANAS

1. EU

2. Ele = você
Eles = vocês

3. Presente do indicativo = tu e vós – S = imperativo afirmativo 

4. Presente do subjuntivo (Que) – completa o restante da tabela. 

“Segue o teu destino...
Rega as tuas plantas; 

Ama as tuas rosas. 
O resto é a sombra 
de árvores alheias”

(Fernando Pessoa)

“Presta atenção em tudo o que a gente faz
Já somos mais felizes que muitos casais
Desapega do medo e deixa acontecer
Eu tenho uma proposta para te fazer

Eu, você, dois filhos e um cachorro
Um edredom, um filme bom no frio de agosto

E aí, cê topa?” (Luan Santana)

Exercício 

Preencha as lacunas 

a) Ele ____________ no debate. No entanto, eu não ____________ (intervir – pretérito 
perfeito)

b) Se eles não ____________ o contrato, não haveria negócio. (manter)
c) Se o convite me ____________, aceitarei. (convir) 
d) Se o convite me ____________, aceitaria. (convir)
e) Quando eles ____________ o convite, tomarei a decisão. (propor)
f) Se eu ____________ de tempo, aceitarei a proposta. (dispor)
g) Se eu ____________ de tempo, aceitaria a proposta. (dispor)
h) Se elas ____________ minhas pretensões, faremos o acordo. (satisfazer)
i) Ainda bem que tu ____________ a tempo. (intervir – pretérito perfeito)
j) Quem se ____________ de votar deverá comparecer ao TRE. (abster – futuro do subjuntivo)
k) Quando eles ____________ a conta, perceberão que está tudo perdido. (refazer) 
l) Se eles ____________ a conta, perceberiam que está tudo perdido. (refazer)
m)  Quando não te ____________, assinaremos o contrato. (opor)
n) Se eu ____________ rico, haveria de ajudá-lo. (ser )
o) Espero que você ____________ mais atenção a nós. (dar – presente subjuntivo)
p) Se ele ____________ no caso, poderia resolver o problema. (intervir – pretérito imperfeito 

do subjuntivo)
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q) Epa! Eu não ____________ nesta cadeirinha! (caber – presente indicativo)
r) Se nós ____________ sair, poderíamos. (querer – pretérito imperfeito do subjuntivo)
s) Quando ela ____________ o namorado com outra, vai ficar uma fera! (ver – futuro do 

subjuntivo) 
t) Se ela ____________ aqui com o namorado, poderá se hospedar em casa. (vir – futuro do 

subjuntivo)
u) Se ____________ agora, talvez paguemos um bom preço. (comprar- futuro do subjuntivo) 
v) Tu ____________ bom! (ser – presente do indicativo)

VOZES VERBAIS

Voz é a forma assumida pelo verbo para indicar a relação entre ele e seu sujeito

Voz Ativa

 • O sapateiro conserta calçados femininos. 

 • O professor abriu a gramática. 

Na frase acima, o sapateiro pratica a ação expressa pelo verbo. É um sujeito agente. “Calçados 
femininos” recebe a ação expressa pelo verbo. É um objeto direto.  

Para passar uma oração da voz ativa para a voz analítica, é necessário que haja objeto direto, 
pois esse termo será o sujeito da voz passiva. 

Voz Passiva

A voz passiva é marcada principalmente pela circunstância de que o sujeito passa a sofrer a 
ação.  Como é construída tanto com o auxílio verbo ser (passiva analítica ou com auxiliar), como 
com o pronome se (passiva sintética ou pronominal).

 • Calçados femininos são consertados pelo sapateiro. 

Os “calçados femininos”  sofrem a ação expressa pelo verbo. Trata-se de um sujeito paciente. O 
sapateiro é o elemento que pratica a ação de ferir. É o agente da passiva. 

A voz passiva pode ser:

a) Analítica: formada pelo verbo ser + o particípio do verbo principal.

b) Sintética ou pronominal – formada pelo verbo principal na 3ª pessoa, seguido do pronome se 
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Passiva Analítica 

 • Os edifícios arrojados foram construídos por uma empresa multinacional. 

TRANSFORMAÇÕES

Para ser passado para voz passiva, o verbo deve ter objeto direto (único complemento 
que tem a mesma estrutura do sujeito) e fazer as seguintes transformações:

1. O objeto direto da voz ativa passa a sujeito da voz passiva analítica. 

2. O tempo do verbo principal é transferido para o verbo auxiliar ser, ao passo que o 
principal vai para o particípio. 

3. a preposição por se junta ao sujeito da voz ativa para formar o agente da passiva. 

4. o verbo, na voz passiva, concorda com o sujeito paciente.

Passiva Sintética

 • Consertam-se aparelhos elétricos.

Formada por um verbo transitivo na terceira pessoa (singular ou plural, concorda com o sujeito) 
mais o pronome apassivador se:

Observações:

1. na voz passiva sintética nunca há agente da passiva. 

2. o sujeito fica posposto ao verbo. 

Voz Reflexiva: 

 • Mãe e filha abraçaram-se.  Eu me afastei constrangido. 

O sujeito pratica e recebe a ação verbal, ou seja, ele é, ao mesmo tempo, o agente e o paciente 
da ação. 



MTE - Auditor Fiscal do Trabalho – Português – Prof. Carlos Zambeli

www.acasadoconcurseiro.com.br 87

Exercício 

1. Passe as frases abaixo, que estão na passiva analítica, para a ativa.

a) Este belo evento é realizado  pelas empresas patrocinadoras.
b) Esta casa poderá ser atingida pelos desabamentos de terras. 
c) O aluno e a aluna serão enviados a Londres pelo colégio.
d) O campo tinha sido invadido pelo torcedor doente.
e) As provas do ENEM foram organizadas  a tempo.
f) As roupas eram levadas pelas mulheres da casa.
g) A crise financeira foi estudada  pelas autoridades internacionais.  
h) Os bebês de fralda eram mimados pela tia da creche.
i) Os exercícios estão sendo feitos pelos alunos Zambelianos.
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Questões

1. (4518) CESPE – 2013 – PORTUGUÊS – Vozes Verbais

Mantém-se a correção gramatical do período ao se substituir “criaram-se” (L.20) por foram 
criadas.

19. conciliar os dissídios coletivos, e, no mesmo momento,
 criaram-se as juntas de conciliação e julgamento, que
 conciliavam e julgavam os dissídios individuais do trabalho.

( ) Certo   ( ) Errado

2. (36139) CESPE – 2013 – PORTUGUÊS – Vozes Verbais

Em relação às informações e estruturas linguísticas do texto acima, julgue o item que se segue.

Prejudica-se a correção gramatical do texto ao se substituir “Identificaram-se” (L.23) por Foram 
identificados.

22. Uma delas, de 2009, previa o julgamento de todos os processos
 distribuídos antes de 2006. Identificaram-se quase 4,5 milhões
 de casos; 90% deles já foram julgados.

( ) Certo   ( ) Errado

3. (79116) CESPE – 2014 – PORTUGUÊS – Tempos e Modos Verbais/Verbos

Com relação às estruturas linguísticas do texto I, julgue o item seguinte.

O tempo empregado nas formas verbais “enviaria” (R.4), “seria transformado” (R.6), “ficaria” 
(R.7) e “seriam instituídas” (R.8) dá a entender que as ações correspondentes a essas formas 
verbais não se concretizaram, de fato, no ano de 1880.

1. Em 1880, o deputado Rui Barbosa, da Bahia, redigiu, 
 a pedido do presidente do Conselho de Ministros, José Antônio
 Saraiva, o projeto de lei de reforma eleitoral. Em abril de 1880,
4. o Ministério do Império enviaria o documento à Câmara dos 
 Deputados. Aprovado posteriormente pelo Senado, em janeiro
 do ano seguinte seria transformado no Decreto n.º 3.029 e
7. ficaria popularmente conhecido como Lei Saraiva. Por 
 intermédio dela, seriam instituídas eleições diretas no país para
 todos os cargos, à exceção do de regente, amparado pelo Ato
10. Adicional.  

( ) Certo   ( ) Errado
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4. (81719) CESPE – 2014 – PORTUGUÊS – Tempos e Modos Verbais/Verbos

Com base na leitura do texto, julgue o item seguinte.

A coerência e a coesão do texto não seriam prejudicadas se o        trecho “se o medo não fosse 
constante, as pessoas (...) a humanidade.” (l.4) fosse reescrito da seguinte forma: se o medo 
não for constante, as pessoas se unirão mais e    incendiarão de entusiasmo a humanidade

1. Acho que, se eu não fosse tão covarde, o mundo seria
 um lugar melhor. Não que a melhora do mundo dependa de
 uma só pessoa, mas, se o medo não fosse constante, as pessoas
4. se uniriam mais e incendiariam de entusiasmo a humanidade.

( ) Certo   ( ) Errado

5. (81723) CESPE  -2014 – PORTUGUÊS – Vozes Verbais, Sintaxe da Oração (Análise Sintática)

Considerando as ideias e as estruturas linguísticas do texto, julgue o item 6 Na linha 13, a partí-
cula “se” é empregada para indeterminar o sujeito.

 As vítimas das agressões pessoais viram desprotegidas
 a paz e a segurança, direitos sagrados da cidadania. Todos
7.  foram prejudicados.
 Pôde-se constatar que, em outras partes do mundo,
 fenômenos sociais semelhantes também ocorreram. Lá como
 10. cá, diferentes tipos de ação atingiram todo o grupo social,
 gerando vítimas e danos materiais. Nem sempre a intervenção
 das forças do Estado foi suficiente para evitar prejuízos.
13. Do ponto de vista global, notou-se que a quebra da
 ordem foi provocada em situações diversas e ora tornou mais
 graves as distorções do direito, ora espalhou a insegurança

( ) Certo   ( ) Errado

6. (93957) CESPE – 2015 – PORTUGUÊS – Vozes Verbais

Em relação às ideias e às estruturas linguísticas do texto I, julgue o item que se segue.

A substituição de “se constata” (R.8) por é constatado manteria a correção gramatical e o 
sentido original do texto.

8. O que se constata é que, na prática, o cidadão preso
 perde muito mais do que sua liberdade. Perde sua dignidade, é
 10 submetido a humilhação e acaba se sentindo um nada.

( ) Certo   ( ) Errado
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7. (81698) CESPE – 2015 – PORTUGUÊS – Vozes Verbais

Com relação às ideias e às estruturas linguísticas do texto I, julgue o item que se segue.
Caso se substituísse “iniciou-se” (l.14) por foi iniciada, a correção gramatical do período seria 
prejudicada.

13. Só no Império, em 1832, com o Código de Processo
 Penal do Império, iniciou-se a sistematização das ações do
 Ministério Público. Na República, o Decreto n.º 848/1890, ao
16.  criar e regulamentar a justiça federal, dispôs, em um capítulo,
 sobre a estrutura e as atribuições do Ministério Público no
 âmbito federal.

( ) Certo   ( ) Errado

8. (98891) FCC – 2015 – PORTUGUÊS – Vozes Verbais

... enquanto somos urdidos dentro dela.

O verbo urdir na frase acima está transposto para a voz passiva. Dentre as opções abaixo, o 
verbo que admite essa transposição está em:

a) Durante toda a vida, estamos sempre fazendo opções acerca de nossos objetivos.  
b) As cores escolhidas para o bordado parecem ser o propósito definitivo de uma vida.  
c) A vida é, para todos, comparável a uma tapeçaria de desenho, cores e espessura individuais.  
d) Necessitamos, habitualmente, de orientação segura na tomada de decisões corretas em 

nossa vida.  
e) Pessoas próximas colaboram conosco na definição de projetos ao longo de toda a vida.

9. (95730) CESPE – 2015 – PORTUGUÊS – Tempos e Modos Verbais/Verbos

O presente foi empregado nas formas verbais “atinge” (l.10),“marca” (l.14), “exige” (l.17) e 
“passa” (l.18) para indicar uma ação habitual, iniciada no passado e que se estende ao momento 
em que o texto foi escrito.

 Para a surpresa de muitas pessoas, acostumadas a ver
 em nosso país tantas leis que não saem do papel, a LRF, logo
10. nos primeiros anos, atinge boa parte de seus objetivos,
 notadamente em relação a observância dos limites da despesa
 com pessoal, o que permitiu uma descompressão da receita
13. líquida e propiciou maior capacidade de investimento público.
 O regulamento marca avanços também no controle de gastos
 em fins de gestão e em relação ao novo papel que as leis de
16. diretrizes orçamentárias passaram a desempenhar.
 Não obstante todos os avanços, o momento exige
 cautela e reflexões. Como toda debutante, a LRF passa por
19. alguns importantes conflitos existenciais. É quase consenso, no
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 meio acadêmico e entre os órgãos de controle, a necessidade de
 seu aperfeiçoamento em alguns pontos. Há que se ponderar, (...)

( ) Certo   ( ) Errado

10. (99062) CESPE – 2014 – PORTUGUÊS – Tempos e Modos Verbais/Verbos

A correção gramatical e o sentido do texto seriam preservados caso se substituísse “entraram 
com” (l.15) por interpuseram.

 Em 1999, organizações indígenas da Amazônia, com
 o apoio de entidades ambientalistas, entraram com um pedido
16.  de anulação da patente da planta ayahuasca ou yagé
 (Banisteriopsis caapi), registrada por Loren Miller, em 1986.

( ) Certo   ( ) Errado

11. (108311) CESPE – 2016 – PORTUGUÊS – Tempos e Modos Verbais/Verbos

Com relação às informações e aos aspectos linguísticos do texto acima, julgue o item a seguir.

Sem prejuízo para a correção gramatical do texto nem para seu sentido original, o trecho “a De-
fensoria Pública fez intervenção judicial” (R. 11 e 12) poderia ser reescrito da seguinte forma: a 
Defensoria Pública interviu judicialmente.

10. garantindo o direito à saúde a três pessoas por ela assistidas. 
 Em todos os casos, a Defensoria Pública fez intervenção
 judicial para suprir a negativa ou a má prestação do serviço
13. público de saúde na localidade. 

( ) Certo   ( ) Errado
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12. (108323) CESPE – 2016 – PORTUGUÊS – Tempos e Modos Verbais/Verbos

Julgue o item subsequente, relativo às ideias e aos aspectos linguísticos da tirinha apresentada, 
da personagem Mafalda.

As formas verbais empregadas na tirinha, embora flexionadas na terceira pessoa do singular, 
indicam ações praticadas por Mafalda e por ela relatadas no momento de sua realização, o que 
justifica o emprego do presente do indicativo.

( ) Certo   ( ) Errado
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Acesse o link a seguir ou baixe um leitor QR Code em seu celular e fotografe o código 
para ter acesso gratuito aos simulados on-line. E ainda, se for assinante da Casa das 
Questões, poderá assistir ao vídeo da explicação do professor.

http://acasadasquestoes.com.br/prova-imprimir.php?prova=8865708 

Gabarito: 1. (4518)	 Certo 2. (36139)	 Errado 3. (79116)	 Errado 4.	 (81719)	 Certo 5.	 (81723)	 Errado 6. (93957)	 Certo  
7.	(81698)	Errado 8.	(98891)	A 9. (95730)	Errado 10.	(99062)	Certo 11. (108311)	Errado 12. (108323) Errado
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Aula XX

95

Pronomes: emprego, formas de tratamento e colocação.

Emprego

Números Pessoas Pronomes Retos Pronomes Oblíquos

Singular primeira Eu Me, mim, comigo

segunda Tu Te, ti, contigo

terceira Ele/ela Se, si, consigo, o, a, lhe,

Plural primeira Nós Nos, conosco

segunda Vós Vos, convosco

terceira Eles/elas Se, si, consigo, os, as, 
lhes

Pronomes retos (morfologia) exercem a função de sujeito (sintática) 

Pronomes oblíquos (morfologia) exercem a função de complemento. 

Formas de tratamento

a) o, a, os, as, quando precedidos de verbos que terminam em –r, -s, -z, assumem a forma lo, 
la, los, las,e os verbos perdem aquelas terminações.

 • Queria vendê-la para o Pedro Kuhn.

b) o, a, os, as, quando precedidos de verbos que terminam em –m, -ão, -õe, assumem a forma 
no, na, nos, nas.

 • André Vieira e Pedro Kuhn enviaram-nas aos alunos. 

c) O/A X Lhe 

 • A Casa do Concurseiro enviou a apostila aos alunos nesta semana.

Aula 9
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Colocação 

É o emprego dos pronomes oblíquos átonos (me, te, se, o, a, lhe, nos, vos, os, as, lhes) em 
relação ao verbo na frase.

Os pronomes átonos podem ocupar 3 posições: antes do verbo (próclise), no meio do verbo 
(mesóclise) e depois do verbo (ênclise).

PRÓCLISE

a) Com palavras ou expressões negativas: não, nunca, jamais, nada, ninguém, nem, de modo 
algum.

 • Nada me emociona.

 • Ninguém te viu, Edgar.

b) Com conjunções subordinativas: quando, se, porque, que, conforme, embora, logo, que, 
caso

 • Quando me perguntaram, respondi que te amava!

 • Se lhe enviarem o bilhete, avise que nos lembramos dela.

c) Advérbios

 • Aqui se estuda de verdade. 

 • Sempre me esforcei para passar no concurso.

Obs.: Se houver vírgula depois do advérbio, a próclise não existirá mais. 

 • Aqui, estuda-se muito!

d) Pronomes 

 • Alguém me perguntou isso? (indefinido)

 • A questão que te tirou do concurso foi anulada!!! (relativo)

 • Aquilo me emocionou muito. (demonstrativo)

e) Em frases exclamativas ou optativas (que exprimem desejo).

 • Deus o abençoe.
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 • Macacos me mordam!

f) Com verbo no gerúndio antecedido de preposição EM.

 • Em se plantando tudo dá.

 • Em se tratando de concurso, A Casa do Concurseiro é referência!

MESÓCLISE

Usada quando o verbo estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito - Convidar-me-
ão para a festa.

 • Entregá-lo-ia a você, se tivesse tempo. 

 • Dar-te-ei a apostila de Português do Zambeli. 

ÊNCLISE

a) Com o verbo no início da frase

 • Entregaram-me as apostilas do curso. 

b) Com o verbo no imperativo afirmativo. 

 • Edgar, retire-se daqui!

COLOCAÇÃO PRONOMINAL NAS LOCUÇÕES VERBAIS

Locuções verbais são formadas por um verbo auxiliar + infinitivo, gerúndio ou particípio.

AUX + PARTICÍPIO: o pronome deve ficar depois do verbo auxiliar. Se houver palavra atrativa, o 
pronome deverá ficar antes do verbo auxiliar.

 • Havia-lhe contado aquele segredo.

 • Não lhe havia enviado os cheques.

AUX + GERÚNDIO OU INFINITIVO: se não houver palavra atrativa, o pronome oblíquo virá 
depois do verbo auxiliar ou do verbo principal.

Infinitivo

 • Quero-lhe dizer o que aconteceu.
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 • Quero dizer-lhe o que aconteceu.

Gerúndio

 • Estou lhe dizendo a verdade.

 • Ia escrevendo-lhe o email.

Se houver palavra atrativa, o pronome oblíquo virá antes do verbo auxiliar ou depois do verbo 
principal.

Infinitivo

 • Não lhe vou dizer aquela história.

 • Não quero dizer-lhe meu nome.

Gerúndio

 • Não lhe ia dizendo a verdade.

 • Não ia dizendo-lhe a verdade.
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Questões

1. (4640) FCC – 2012 – Pronomes: Emprego, Formas de Tratamento e Colocação

Ao se substituir o elemento grifado, o pronome foi empregado de modo INCORRETO em:

a) Julio Cortázar tem um conto = Julio Cortázar tem-no
b) ele encontrou esta frase = ele encontrou-a
c) desarticular as palavras = desarticular-lhes
d) dava arroz à raposa = dava-lhe arroz
e) não só encantou o menino = não só o encantou

2. (4639) FCC – 2012 – Pronomes: Emprego, Formas de Tratamento e Colocação

As decisões mais graves são sempre difíceis: os que devem tomar tais decisões medem essas 
decisões pelos mais variados critérios, avaliam essas decisões conforme algum interesse em 
vista.

Evitam-se as viciosas repetições da frase acima substituindo-se os elementos sublinhados, na 
ordem dada, por:

a) as devem tomar – medem-nas – avaliam-nas
b) devem tomá-las – lhes medem – as avaliam
c) lhes devem tomar – medem-nas – avaliam-nas
d) devem as tomar – medem-lhes – avaliam-lhes
e) devem tomar-lhes – as medem – as avaliam

3. (22161) FCC – 2013 – Pronomes: Emprego, Formas de Tratamento e Colocação

a cidade acabou por assumir um ar romântico

muros de pedra que alimentaram as lendas

costume de os mais velhos contarem casos às crianças

A substituição dos elementos grifados nos segmentos acima pelos pronomes correspondentes, 
com os ajustes necessários, foi realizada de modo correto em:

a) a	cidade	acabou	por	assumir-lhe	−	muros	de	pedra	que	alimentaram-as	−	costume	de	os	
mais velhos lhes contarem casos

b) a cidade acabou por assumir-lhe muros de pedra que lhes alimentaram - costume de os 
mais velhos as contarem casos

c) a	cidade	acabou	por	o	assumir	−	muros	de	pedra	que	lhes	alimentaram	−	costume	de	os	
mais velhos contarem-lhes casos

d) a	cidade	acabou	por	assumi-lo	−	muros	de	pedra	que	as	alimentaram	−	costume	de	os	mais	
velhos lhes contarem casos

e) a	cidade	acabou	por	assumi-lo	−	muros	de	pedra	que	as	alimentaram	−	costume	de	os	mais	
velhos as contarem casos
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4. (18630) FCC – 2013 – Pronomes: Emprego, Formas de Tratamento e Colocação

Diante de antigas culturas, Lévi-Strauss defendeu o relativismo cultural, definindo o relativismo 
cultural como uma atitude de respeito para com as sociedades ditas primitivas, considerando 
essas sociedades resistentes às mudanças que desfigurariam essas sociedades.

Evitam-se as viciosas repetições da frase acima substituindo-se os elementos sublinhados, na 
ordem dada, por:

a) definindo-as – considerando-as – desfigurariam-nas
b) definindo-lhe – as considerando – lhes desfigurariam
c) definindo-o – considerando-lhes – as desfigurariam
d) o definindo – as considerando – desfigurariam-lhes
e) definindo-o – considerando-as – as desfigurariam

5. (26300) FCC – 2012 – Pronomes: Emprego, Formas de Tratamento e Colocação

A substituição do elemento grifado pelo pronome correspondente, com os necessários ajustes 
no segmento, foi realizada de modo INCORRETO em:

a) único veículo que mandava repórteres = único veículo que os mandava
b) Impunha logo respeito = Impunha-o logo
c) fazia questão de anunciar minha presença = fazia questão de anunciá-la
d) um telefone para passar a matéria = um telefone para passar-lhe
e) sugerir caminhos para as etapas seguintes = sugeri-los

6. (4660) FCC – 2012 – Pronomes: Emprego, Formas de Tratamento e Colocação

A substituição do termo grifado por um pronome, com as necessárias alterações, foi efetuada 
de modo correto em:

a) traçar a linha divisória = traçar-lhe
b) arrebatou a plateia = lhe arrebatou
c) levar a cabo essa tarefa ociosa = levá-la a cabo
d) segue o seu caminho = segue-no
e) Arranhava o seu violão = lhe arranhava

7. (4655) FCC – 2012 – Pronomes: Emprego, Formas de Tratamento e Colocação

O pronome foi empregado de modo INCORRETO em:

a) e mantém seu ser = e lhe mantém
b) é dedicado [...] a uma mulher = lhe é dedicado
c) reviver acontecimentos passados = revivê-los
d) para criar uma civilização comum = para criá-la
e) que provê o fundamento = que o provê

8. (4644) FCC – 2012 – Pronomes: Emprego, Formas de Tratamento e Colocação

O pronome foi empregado de modo INCORRETO em:

a) e têm a convicção = e têm-na
b) que demonstra toda sua potência = que lhe demonstra
c) alagam as planícies = alagam-nas
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d) só resta aos homens = só lhes resta
e) providenciar barreiras e diques = providenciá-los 

9. (4643) FCC – 2012 – Pronomes: Emprego, Formas de Tratamento e Colocação

Fazendo-se as alterações necessárias, o segmento grifado está substituído corretamente por 
um pronome em:

a) alçar a turma = alçar-lhe
b) retirou um conjunto deles = retirou-nos
c) guiar os estudantes = guiar-os
d) desconstruir a visão = desconstruir-lhe
e) analisaram os cursos de oito faculdades = analisaram-nos

10. (4645) FCC – 2012 – Pronomes: Emprego, Formas de Tratamento e Colocação

[...] relataram o descobrimento de continentes, alimentaram amores impossíveis...

Os elementos grifados estão corretamente substituídos por pronomes em:

a) relataram-no - alimentaram-nos
b) relataram-no - alimentaram-lhes
c) o relataram - alimentaram-os
d) os relataram - lhes alimentaram
e) relataram-lhe - os alimentaram

11. (4646) FCC – 2012 – Pronomes: Emprego, Formas de Tratamento e Colocação

Fazendo-se as alterações necessárias, o termo grifado foi corretamente substituído por um 
pronome em:

a) decidido a inventar uma noite = decidido a inventá-la
b) expressar [...] seu fascínio pelo céu constelado = expressar-lhe
c) tem diante de si a tela em branco = tem-a diante de si
d) Imagino o momento = Imagino-lhe
e) definiu uma paisagem noturna = definiu-na

12. (4654) FCC – 2012 – Pronomes: Emprego, Formas de Tratamento e Colocação

Levando-se em conta as alterações necessárias, o termo grifado foi corretamente substituído 
por um pronome em:

a) coloca uma mulher no trono = coloca-na no trono
b) dirige o país = lhe dirige
c) integrando os regimentos = integrando-lhes
d) liderou uma das mais sangrentas revoltas = liderou-na
e) registrar certo número de guerreiras = registrá-lo
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13. (4641) FCC – 2012 – Pronomes: Emprego, Formas de Tratamento e Colocação

O segmento grifado foi substituído por um pronome de modo INCORRETO em: 

a) publicou Um estudo em vermelho = o publicou
b) fazer as pessoas acreditarem = fazê-las acreditarem
c) resolveu tentar a sorte = resolveu tentá-la
d) citar os três detetives fictícios mais famosos = citar- lhes
e) tivera mais sucesso na medicina = tivera-o

Acesse o link a seguir ou baixe um leitor QR Code em seu celular e fotografe o código 
para ter acesso gratuito aos simulados on-line. E ainda, se for assinante da Casa das 
Questões, poderá assistir ao vídeo da explicação do professor.

http://acasadasquestoes.com.br/simulados/resolver/H1162802

Gabarito: 1. (4640)	 C 2.	 (4639)	 A 3.	 (22161)	 D 4. (	 18630)	 E 5.	 (26300)	 D 6.	 (4660)	 C 7.	 (4655)	 A 8. (4644) B 
9.	(4643)	E 10.	(4645)	A 11. (4646)	A 12.	(4654)	E 13. (4641) D
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ACENTUAÇÃO

Toda palavra tem uma sílaba que é pronunciada com mais intensidade que as outras. Essa sílaba 
é chamada de sílaba tônica. Pode ocupar diferentes posições e, de acordo com essa colocação, 
ser classificada como: oxítona, paroxítona, proparoxítona e monossílaba tônica.

Regras de acentuação

1. Proparoxítonas – todas são acentuadas. 

Simpática,  proparoxítona, lúcida , cômodo 

2. Paroxítonas  

Quando terminadas em

a) L, N, R, X, PS, I, US : amável, hífen, repórter, tórax, bíceps, tênis, vírus  

b) UM, UNS, Ã, ÃS, ÃO, ÃOS, EI:  álbum, ímã, órgão 

c) Ditongo crescente (SV +V): cárie, polícia, história 

3. Oxítonas 

Quando terminadas em EM, ENS, A(S), E(S), O(S):

a) A, AS: está, guaraná, comprá-la  

b) E, ES: jacaré, você, fazê-los

c) O, OS: avó, paletós

d) EM: armazém, ninguém

e) ENS: parabéns, armazéns

Aula 10
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4. Monossílabos tônicos

A, AS, E, ES, O, OS - mês, pó, já 

Anotações

5. Ditongo Aberto

Os ditongos ‘éi’, ‘ói’ e ‘éu’ só continuam a ser acentuados no final da 
palavra (oxítonas): céu, dói, chapéu, anéis, lençóis. 
Desapareceram  para palavras paroxítonas:
boia, paranoico, heroico.

6. Hiatos I e U

Nas paroxítonas,  I e U não serão mais acentuados se vierem depois 
de um ditongo:

baiuca, bocaiuva, cauila, feiura, Sauipe

7. ÊE, ÔO

Sem acento:

voo, voos, enjoo, enjoos, abençoo, perdoo; creem, deem, leem, 
veem, releem, preveem.

8. Verbos ter e vir

Ele tem e vem 

Eles têm e vêm 

a) Ele contém, detém, provém, intervém (singular do presente do indicativo dos verbos 
derivados de TER e VIR: conter, deter, manter, obter, provir, intervir, convir);

b) Eles contêm, detêm, provêm, intervêm (plural do presente do indicativo dos verbos 
derivados de TER e VIR).

9. Acentos diferencias

Só existem ainda 
Pôde (pretérito)

Pôr (verbo) 

10. Trema

O trema não é mais utilizado. 
Exceto para palavras estrangeiras ou nomes próprios: Müller e 
mülleriano...
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Ortografia 

Parônimos

É a relação que se estabelece entre palavras que possuem significados diferentes, mas são 
muito parecidas na pronúncia e na escrita. Veja alguns exemplos no quadro a seguir.

absolver (perdoar, inocentar) absorver (aspirar, sorver)

flagrante (evidente) fragrante (perfumado)

aprender (tomar conhecimento) apreender (capturar, assimilar)

sortir (abastecer, misturar) surtir (produzir efeito)

sustar (suspender) suster (sustentar)

tráfego (trânsito) tráfico (comércio ilegal)

cavaleiro (que cavalga) cavalheiro (homem gentil)

comprimento (extensão) cumprimento (saudação)

deferir (atender) diferir (distinguir-se, divergir)

delatar (denunciar) dilatar (alargar)

descrição (ato de descrever) discrição (reserva, prudência)

descriminar (tirar a culpa) discriminar (distinguir)

despensa (local onde se guardam mantimentos) dispensa (ato de dispensar)

docente (relativo a professores) discente (relativo a alunos)

emigrar (deixar um país) imigrar (entrar num país)

eminência (elevado) iminência (qualidade do que está iminente)

eminente (elevado) iminente (prestes a ocorrer)

soar (produzir som) suar (transpirar)

estada (permanência em um lugar) estadia (permanência temporária em um lugar)

precedente (que vem antes) procedente (proveniente; que tem fundamento)

ratificar (confirmar) retificar (corrigir)

recrear (divertir) recriar (criar novamente)

imergir (afundar) emergir (vir à tona)

inflação (alta dos preços) infração (violação)

infligir (aplicar pena) infringir (violar, desrespeitar)

mandado (ordem judicial) mandato (procuração)

peão (aquele que anda a pé, domador de cavalos) pião (tipo de brinquedo)
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Homônimos 

São palavras que possuem a mesma pronúncia (algumas vezes, a mesma grafia), mas 
significados diferentes. Veja alguns exemplos no quadro a seguir:

acender (colocar fogo) ascender (subir)

acento (sinal gráfico) assento (local onde se senta)

incipiente (principiante) insipiente (ignorante)

apreçar (ajustar o preço) apressar (tornar rápido)

ruço (pardacento, grisalho) russo (natural da Rússia)

tachar (atribuir defeito a) taxar (fixar taxa)

caçar (perseguir animais) cassar (tornar sem efeito)

tacha (prego pequeno) taxa (imposto, tributo)

cela (pequeno quarto) sela (forma do verbo selar; arreio)

censo (recenseamento) senso (entendimento, juízo)

concertar (ajustar, combinar) consertar (reparar, corrigir)

concerto (sessão musical) conserto (reparo)

coser (costurar) cozer (cozinhar)

espirar (soprar, exalar) expirar (terminar)

espectador (aquele que assiste) expectador (aquele que tem esperança, que 
espera)

estrato (camada) extrato (o que se extrai de algo)

espiar (observar) expiar (pagar pena)
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Questões

1. (81676) CESPE – 2015 – PORTUGUÊS – Acentuação Gráfica

Os acentos gráficos das palavras “bioestatística” e “específicos” tem a mesma justificativa 
gramatical.

( ) Certo   ( ) Errado

2. (93966) CESPE – 2015 – PORTUGUÊS – Acentuação Gráfica

As palavras “indivíduos” e “precárias” recebem acento gráfico com base em justificativas 
gramaticais diferentes.

	( ) Certo   ( ) Errado

3. (81700) CESPE – 2015 – PORTUGUÊS – Acentuação Gráfica

A palavra “cível” recebe acento gráfico em decorrência da mesma regra que determina o 
emprego de acento em amável e útil.

	( ) Certo   ( ) Errado

4. (95728) CESPE – 2015 – PORTUGUÊS – Acentuação Gráfica

No que se refere às ideias e aos aspectos linguísticos do texto acima, julgue o item.

As palavras “líquida”, “público”, “órgãos” e “episódicas” obedecem a mesma regra de 
acentuação gráfica.

	( ) Certo   ( ) Errado

5. (79432) CESGRANRIO – 2015 – PORTUGUÊS – Acentuação Gráfica

No seguinte período, a palavra em destaque está grafada de acordo com a ortografia oficial:

a) O sindicato se preocupa com o aspécto educativo da cartilha.  
b) Várias entidades mantêm convênio conosco.  
c) O consumidor tem de ser consciênte de seu papel de cidadão.  
d) O substântivo que traduz essa cartilha é “seriedade”.  
e) No rítmo em que a sociedade caminha, em breve exerceremos plena cidadania.

6. (71691) CESGRANRIO – 2015 – PORTUGUÊS – Acentuação Gráfica

No trecho “Em um plano, temos o tão celebrado ‘futebol-arte’ glorificado como a forma 
genuína de nosso suposto estilo de jogo” (l. 3-5), a palavra destacada é acentuada graficamente 
pelo mesmo motivo pelo qual se acentua a palavra 
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a) além  
b) declínio  
c) ídolo  
d) países  
e) viés

7. (26431) CESPE – 2013 – PORTUGUÊS – Acentuação Gráfica

As palavras “Penitenciário”, “carcerária” e “Judiciário” recebem acento gráfico com base na 
mesma regra gramatical.

	( ) Certo   ( ) Errado

8. (74226) CESGRANRIO – 2013 – PORTUGUÊS – Acentuação Gráfica

Em “que nos constituímos seres humanos”, a palavra destacada é acentuada graficamente, de 
acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa.

O grupo em que as duas palavras devem ser acentuadas pelo mesmo motivo é

a) célebre, cerimônia
b) construídas, móvel
c) raízes, gastronômico
d) saúde, conteúdo  
e) sobrevivência, difícil

9. (74261) CESGRANRIO – 2013  PORTUGUÊS – Acentuação Gráfica

A palavra que deve ser acentuada pela mesma regra que olímpico é

a) revolver  
b) carater  
c) bocaiuva  
d) solido  
e) amavel

10. (5134) CESPE – 2013 – PORTUGUÊS  – Acentuação Gráfica

As palavras “países”, “famílias” e “níveis” são acentuadas de acordo com a mesma regra de 
acentuação gráfica.

( ) Certo   ( ) Errado
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Acesse o link a seguir ou baixe um leitor QR Code em seu celular e fotografe o código 
para ter acesso gratuito aos simulados on-line. E ainda, se for assinante da Casa das 
Questões, poderá assistir ao vídeo da explicação do professor.

http://acasadasquestoes.com.br/prova-imprimir.php?prova=4987075 

Gabarito: 1.	 (81676)	 Certo 2.	 (93966)	 Errado 3.	 (81700)	 Certo 4.	 (95728)	 Errado 5.	 (79432)	 B 6.	 (71691)	 D  
7.	(26431)	Certo 8.	(74226)	D 9.	(74261)	D 10. (5134) Errado
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Português

INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS

Sempre que eu converso com algum concurseiro a respeito de Língua Portuguesa, surgem al-
guns comentários comuns, do tipo: eu até gosto de Português, mas vou muito mal em inter-
pretação de textos. Isso é algo totalmente normal, principalmente porque costumamos fazer 
algo terrível chamado de “leitura dinâmica”, o que poderia ser traduzido da seguinte maneira: 
procedimento em que você olha as palavras, até as lê, mas não entende o significado do que 
está lá escrito. Isso quer dizer, você não associa significados. 

O fluxo de leitura deve ser tal que permita ao indivíduo perceber o que os agrupamentos de pa-
lavras estão informando. Na verdade, que sentido elas carregam, pois a intelecção será dada ao 
final da leitura. Digo isso porque toda leitura é o resultado de informações que estão no texto 
mais informações que o leitor já possui a respeito de determinado assunto. 

Para interpretar um texto, o indivíduo precisa de muita atenção e de muito treino. Afinal, você 
não pode esperar que vá ter o domínio de todos os assuntos sem sequer ter praticado um pou-
co. Interpretar pode ser comparado com disparar uma arma: apenas temos chance de acertar 
o alvo se treinarmos muito e soubermos combinar todos os elementos externos ao disparo: 
velocidade do ar, direção, distância etc.

Quando o assunto é texto, o primordial é estabelecer uma relação contextual com aquilo que 
estamos lendo. Montar o contexto significa associar o que está escrito no texto base com o que 
está disposto nas questões. Lembre-se de que há uma questão montada com a intenção de 
testar você, ou seja, deve ficar atento para todas as palavras e para todas as possibilidades de 
mudança de sentido que possa haver nas questões.

É preciso, para entender as questões de interpretação de qualquer banca, buscar o raciocínio 
que o elaborador da questão emprega na redação da questão. Usualmente, objetiva-se a de-
preensão dos sentidos do texto. Para tanto, destaque os itens fundamentais (as ideias princi-
pais contidas nos parágrafos) para poder refletir sobre tais itens dentro das questões.

Há duas disciplinas que tratam particularmente daquilo que compreendemos como interpre-
tação de texto. Falo de Semântica e de Pragmática. A primeira se dirige principalmente a uma 
análise a respeito do significado das palavras, portanto, é mais literal. Já a segunda se dirige a 
uma análise de um contexto comunicativo que busca perceber as intenções comunicativas em 
algum tipo de enunciado. 

Então, a depender da banca, pode haver mais questões que envolvam a Pragmática. Mesmo 
assim, convém atentar para o significado particular das palavras. 
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Questão de interpretação?

Como você sabe que uma questão de interpretação é uma questão de interpretação? É uma 
mera intuição que surge na hora da prova ou existe uma “pista” a ser seguida para a identifica-
ção da natureza da questão?

Respondendo a essa pergunta, digo que há pistas que identificam a questão como pertencente 
ao rol de questões para interpretação. Os indícios mais precisos que costumam aparecer nas 
questões são:

 • Reconhecimento da intenção do autor;

 • Ponto de vista defendido;

 • Argumentação do autor;

 • Sentido da sentença.

Apesar disso, não são apenas esses os indícios de que uma questão é de intepretação. De-
pendendo da banca, podemos ter a natureza interpretativa distinta, principalmente porque o 
critério de intepretação é mais subjetivo que objetivo. Algumas bancas podem restringir o en-
tendimento do texto; outras podem extrapolá-lo.

Tipos de texto – o texto e suas partes;

Um texto é um todo. Um todo é constituído de diversas partes. A interpretação é, sobremanei-
ra, uma tentativa de reconhecer as intenções de quem comunica recompondo as partes para 
uma visão global do todo.

Para podermos  interpretar, é necessário termos o conhecimento prévio a respeito dos tipos 
de texto que, fortuitamente, podemos encontrar em um concurso. Vejamos quais são as distin-
ções fundamentais com relação aos tipos de texto.

Vejamos um exemplo:

Ao longo do século  XVII, a Holanda foi um dos dois motores de um fenômeno que transforma-
ria para sempre a natureza das relações internacionais: a primeira onda da chamada globaliza-
ção. O outro motor daquela era de florescimento extraordinário das trocas comerciais e cultu-
rais era um império do outro lado do planeta − a China. Só na década de 1650, 40 000 homens 
partiram dos portos holandeses rumo ao Oriente, em busca dos produtos cobiçados que se 
fabricavam por lá. Mas a derrota em uma guerra contra a França encerrou os dias da Holanda 
como força dominante no comércio mundial. 

Se o século XVI havia sido marcado pelas grandes descobertas, o seguinte testemunhou a con-
sequência maior delas: o estabelecimento de um poderoso cinturão de comércio que ia da 
Europa à Ásia. "O sonho de chegar à China é o fio imaginário que percorre a história da luta da 
Europa para fugir do isolamento", diz o escritor canadense Timothy Brook, no livro O chapéu de 
Vermeer.
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Isso determinou mudanças de comportamento e de valores: "Mais gente aprendia novas lín-
guas e se ajustava a costumes desconhecidos". O estímulo a esse movimento era o desejo irre-
primível dos ocidentais de consumir as riquezas produzidas no Oriente. A princípio refratários 
ao comércio com o exterior, os governantes chineses acabaram rendendo-se à evidência de 
que o comércio significava a injeção de riqueza na economia local (em especial sob a forma de 
toneladas de prata). 

Sob vários aspectos, a China e a Holanda do século XVII eram a tradução de um mesmo espírito 
de liberdade comercial. Mas deveu-se só à Holanda a invenção da pioneira engrenagem eco-
nômica transnacional. A Companhia das Índias Orientais − a primeira grande companhia de 
ações do mundo, criada em 1602 − foi a mãe das multinacionais contemporâneas. Benefician-
do-se dos baixos impostos e da flexibilidade administrativa, ela tornou-se a grande potência 
empresarial do século XVII.

(Adaptado de: Marcelo Marthe. Veja, p. 136-137, 29 ago. 2012) 

De acordo com o texto,  

a) durante os séculos XVI e XVII, os produtos orientais, especialmente aqueles que eram ne-
gociados na China, constituíram a base do comércio europeu, em que se destacou a Holan-
da. 

b) a eficiência administrativa de uma empresa comercial criada na Holanda, durante o sé-
culo XVII, favoreceu o surgimento desse país como um dos polos iniciais do fenômeno da 
globalização. 

c) a atração por produtos exóticos, de origem oriental, determinou a criação de empresas 
transnacionais que, durante os séculos XVI e XVII, dominaram o comércio entre Europa e 
Ásia. 

d) a China, beneficiada pelo comércio desde o século XVI, rivalizou com a Holanda no predo-
mínio comercial, em razão da grande procura por seus produtos, bastante cobiçados na 
Europa. 

e) apesar do intenso fluxo de comércio com o Oriente no século XVII, as mudanças de valores 
por influência de costumes diferentes aceleraram o declínio da superioridade comercial 
holandesa. 

Resposta: B

Comentário: é preciso verificar que a chave para a interpretação dessa questão repousa na 
identificação da representação do século descrito no texto e a retomada por sinonímia que a o 
texto da questão apresenta. 

Itens lexicais de ancoragem: 

 • 1602 – Século XVII. 

 • Mas deveu-se só à Holanda a invenção da pioneira engrenagem econômica transnacional. 
A Companhia das Índias Orientais − a primeira grande companhia de ações do mundo, cria-
da em 1602 − foi a mãe das multinacionais contemporâneas. 
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O texto dissertativo

Nas acepções mais comuns do dicionário, o verbo “dissertar” significa “discorrer ou opinar so-
bre algum tema”. O texto dissertativo apresenta uma ideia básica que começa a ser desdobrada 
em subitens ou termos menores. Cabe ressaltar que não existe apenas um tipo de dissertação, 
há mais de uma maneira de o autor escrever um texto dessa natureza.

Conceituar, polemizar, questionar a lógica de algum tema, explicar ou mesmo comentar uma 
notícia são estratégias dissertativas. Vou dividir esse tipo de texto em dois tipos essencialmente 
diferentes: o dissertativo-expositivo e o dissertativo-argumentativo.

Padrão dissertativo-expositivo

A característica fundamental do padrão expositivo da dissertação é utilizar a estrutura da prosa 
não para convencer alguém de alguma coisa, e sim para apresentar uma ideia, apresentar um 
conceito. O princípio do texto expositivo não é a persuasão, é a informação e, justamente por 
tal fato, ficou conhecido como informativo. Para garantir uma boa interpretação desse padrão 
textual, é importante buscar a ideia principal (que deve estar presente na introdução do texto) 
e, depois, entender quais serão os aspectos que farão o texto progredir.

 • Onde posso encontrar esse tipo de texto: jornais revistas, sites sobre o mundo de econo-
mia e finanças. Diz-se que esse tipo de texto focaliza a função referencial da linguagem. 

 • Como costuma ser o tipo de questão relacionada ao texto dissertativo-expositivo? Geral-
mente, os elaboradores questionam sobre as informações veiculadas pelo texto. A tendên-
cia é que o elaborador inverta as informações  contidas no texto. 

 • Como resolver mais facilmente? Toda frase que mencionar o conceito ou a quantidade de 
alguma coisa deve ser destacada para facilitar a consulta. 

TEXTO 1

“O dia 12 de junho é reservado ao combate ao Trabalho Infantil. A data, designada pela Orga-
nização Internacional do Trabalho (OIT), em 2002, e endossada pela legislação nacional, Lei n. 
11.542, em 2007, visa chamar a atenção das diferentes sociedades para a existência do tra-
balho infantil, sensibilizando todos os povos para a necessidade do cumprimento das normas 
internacionais sobre o tema, em especial as Convenções da OIT 188, de 1973, e 182, de 1999, 
que tratam, respectivamente, da idade mínima para o trabalho e as piores formas de trabalho 
infantil.

(Trabalho infantil, Marcelo Uchôa)

O texto 1 já permite sua inserção entre os textos de tipo:

a) narrativo;
b) descritivo;
c) dissertativo expositivo;
d) dissertativo argumentativo;
e) injuntivo.

Resposta: C
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Tem um personagem de Voltaire que um dia descobre, encantado, que falou em prosa toda a 
sua vida, sem saber.

Estamos metidos em muito mais coisas do que nos damos conta. Pertencemos, 
simultaneamente, a vários sistemas que mal compreendemos, começando pelo nosso próprio 
corpo e terminando pelo sistema solar, que, por sua vez, faz parte de outro sistema ainda 
maior e mais incompreensível. Coisas espantosas acontecem conosco, a cada segundo, pelo 
simples fato de existirmos(e). Agora mesmo(c), enquanto escrevo – ou enquanto você lê(c) –, fatos 
fantásticos e dramáticos se desenrolam dentro de nós. Células se reproduzem aos milhões(d). 
Bando de bactérias percorrem nossas vias interiores, procurando encrenca. Nossos sucos se 
encontram e se misturam em alquimias inacreditáveis. E giramos em torno do Sol, que, por sua 
vez, se desloca pelo espaço, em alta velocidade, cuspindo fogo. Não podemos pedir dispensa 
do Universo e de suas explosões por razões de consciência. Estamos todos na mesma louca 
aventura(b). Você, eu e o vizinho. E, ainda por cima(b), falamos em prosa.

 (Verissimo, Luis Fernando. Orgias. Porto Alegre, RS: L&PM Editores, 1989, p.80-1, Adaptado).

Com relação ao desenvolvimento das ideias do texto, assinale a opção correta.

a) Para demonstrar a complexidade de sistemas a que os seres humanos pertencem, o autor 
menciona o sistema menos compreensível, o corpo, e o mais compreensível, do qual faz 
parte o sistema solar.

b) No último período do texto, o autor utiliza a expressão coloquial “ainda por cima” para 
incluir mais uma razão para a impossibilidade de desistirmos da “louca aventura”.

c) Ao fazer um acréscimo por meio da oração “ou enquanto você lê”, o autor do texto cria um 
paradoxo, visto que a expressão temporal enfática “Agora mesmo”, cujo sentido é preciso, 
passa a ter não apenas uma, mas duas referências de tempo: o momento da escrita e o 
momento da leitura do texto.

d) Os fatos que ocorrem com os seres humanos a cada segundo são objetivamente descritos 
em linguagem denotativa e formal, excetuando-se o emprego do termo “aos milhões”, que 
expressa ênfase resultante do exagero da significação linguística.

e) No período “Coisas espantosas (...) existirmos”, o autor estabelece uma relação de causa 
e efeito em que a causa é inerente à própria existência humana, o que torna o efeito 
irreversível.

Gabarito: E

Os trechos a seguir compõem um texto adaptado do jornal Estado de Minas, de 18/02/2014, 
mas estão desordenados. Assinale nos parênteses a ordem sequencial correta em que devem 
aparecer para compor um texto coeso e coerente. Coloque 1 no trecho que deve iniciar o texto 
e assim sucessivamente. Em seguida, assinale a opção correspondente.

( ) Esse poder Legislativo é o mais apto a ouvir e repercutir a voz das ruas, os desejos e as 
preocupações do povo. E a segurança pública tem se tornado a maior de todas as causas que 
afligem as pessoas, principalmente as que vivem em grandes cidades.

( ) Nos últimos anos, com o crescimento do crime praticado por menores, tem crescido o 
número dos que defendem a redução da idade de responsabilidade penal para 16 anos. É 
igualmente veemente a defesa da manutenção da idade atual, 18 anos, o que torna a matéria 
altamente polêmica.
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( ) Ter a iniciativa de propor e votar leis é uma das funções que a sociedade, por meio da 
Constituição, atribuiu ao Legislativo e espera que esse poder, o mais aberto e democrático do 
regime democrático, cumpra esse papel.
( ) Mas todo esse aparato da segurança acionado em defesa do cidadão corre o risco de 
produzir resultados inferiores ao desejado em função de falhas ou de falta de atualização da 
legislação.
( ) Por isso mesmo são bem-vindas medidas como o reforço do policiamento ostensivo e 
aumento da vigilância e da ação das autoridades para conter a criminalidade.
( ) Um dos problemas mais complexos quanto a essa atualização legislativa no Brasil é o do 
menor infrator, que, na maioria das grandes cidades brasileiras, já foi promovido a menor 
criminoso. Há sobre essa questão um grande debate na sociedade brasileira.

a) 1, 3, 6, 2, 5, 4
b) 2, 6, 1, 4, 3, 5
c) 4, 5, 2, 6, 1, 3
d) 3, 1, 4, 5, 6, 2
e) 5, 2, 3, 1, 4, 6

Gabarito: B

Crescimento da população é “desafio do século”, diz consultor da ONU

O crescimento populacional é o “desafio do século” e não está sendo tratado de forma ade-
quada na Rio+20, segundo o consultor do Fundo de População  das Nações Unidas, Michael 
Herrmann.

“O desafio do século é promover bem-estar para uma população grande e em crescimento, ao 
mesmo tempo em que se assegura o uso sustentável dos  recursos naturais” [...] “As questões 
relacionadas à  população estão sendo tratadas de forma adequada  nas negociações atuais? 
Eu acho que não. O assunto  é muito sensível e muitos preferem evitá-lo. Mas nós estaremos 
enganando a nós mesmos se acharmos  que é possível falar de desenvolvimento sustentável  
sem falar sobre quantas pessoas seremos no planeta, onde estaremos vivendo e que estilo de 
vida teremos”, afirmou.

No fim do ano passado, a população mundial atingiu a marca de sete bilhões de pessoas. As pro-
jeções indicam que, em 2050, serão 9 bilhões. O crescimento é mais intenso nos países pobres, 
mas Herrmann defende que os esforços para o enfrentamento do problema precisam ser globais.

“Se todos quiserem ter os padrões de vida do cidadão americano médio, precisaremos ter cin-
co planetas para dar conta. Isso não é possível. Mas também não é aceitável falar para os países 
em desenvolvimento ‘desculpa, vocês não podem ser ricos, nós não temos recursos suficientes’. 
É um desafio global, que exige soluções globais e assistência ao desenvolvimento”, afirmou.

O consultor disse ainda que o Fundo de População da ONU é contrário a políticas de contro-
le compulsório do crescimento da população. Segundo ele, as políticas mais adequadas são 
aquelas que permitem às mulheres fazerem escolhas sobre o número de filhos que querem e o 
momento certo para engravidar. Para isso, diz, é necessário ampliar o acesso à educação e aos 
serviços de saúde reprodutiva e planejamento familiar. [...]

MENCHEN, Denise. Crescimento da população é “desafi o do século”, diz consultor da ONU. Folha de São Paulo. São Paulo, 11 
jun. 2012. Ambiente. Disponível em:<http://www1.folha.uol.com.br/ambiente.1103277-crescimento-da-populacao-e-desafio-

do--seculo-diz-consultor-da-onu.shtml>. Acesso em: 22 jun. 2012. Adaptado.
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No Texto I, Michael Herrmann, consultor do Fundo de População das Nações Unidas, afirma 
que tratar o crescimento populacional de forma adequada significa:

a) enfrentar o problema de forma localizada e evitar soluções globalizantes.
b) permitir a proliferação dos padrões de vida do cidadão americano e rechaçar a miséria.
c) evitar o enriquecimento dos países emergentes e incentivar a preservação ambiental nos 

demais.
d) implementar uma política de controle populacional compulsório e garantir acesso à educa-

ção e aos serviços de saúde reprodutiva.
e) promover o bem-estar da população e assegurar o uso sustentável dos recursos naturais.

Resposta: E.

Padrão dissertativo-argumentativo

No texto do padrão dissertativo-argumentativo, existe uma opinião sendo defendida e existe 
uma posição ideológica por detrás de quem escreve o texto. Se analisarmos a divisão dos pará-
grafos de um texto com características argumentativas, perceberemos que a introdução apre-
senta sempre uma tese (ou hipótese) que é defendida ao longo dos parágrafos. 

 Uma vez feito isso, o candidato deve entender qual é a estratégia utilizada pelo produtor do 
texto para defender seu ponto de vista. Na verdade, agora é o momento de colocar “a mão na 
massa” para valer, uma vez que aqueles enunciados que iniciam com “infere-se da argumenta-
ção do texto”, “depreende-se dos argumentos do autor” serão vencidos caso se observem os 
fatores de interpretação corretos.

Quais são esses fatores, então?

 • A conexão entre as ideias do texto (atenção para as conjunções)

 • Articulação entre as ideias do texto (atenção para a combinação de argumentos)

 • Progressão do texto. 

Os recursos argumentativos

Quando o leitor interage com uma fonte textual, deve observar – tratando-se de um texto com 
o padrão dissertativo-argumentativo – que o autor se vale de recursos argumentativos para 
construir seu raciocínio dentro do texto. Vejamos alguns recursos importantes:

 • Argumento de autoridade: baseado na exposição do pensamento de algum especialista 
ou alguma autoridade no assunto. Citações, paráfrases e menções ao indivíduo podem ser 
tomadas ao longo do texto. Tome cuidado para não cair na armadilha: saiba diferenciar se a 
opinião colocada em foco é a do autor ou se é a do indivíduo que ele cita ao longo do texto. 

 • Argumento com base em consenso: parte de uma ideia tomada como consensual, o que 
"carrega" o leitor a entender apenas aquilo que o elaborador mostra. Sentenças do tipo 
todo mundo sabe que, é de conhecimento geral que identificam esse tipo de argumentação. 
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 • Argumento com fundamentação concreta: basear aquilo que se diz em algum tipo de pes-
quisa ou fato que ocorre com certa frequência.

 • Argumento silogístico (com base em um raciocínio lógico): do tipo hipotético – Se...então. 

 • Argumento de competência linguística: consiste em adequar o discurso ao panorama lin-
guístico de quem é tido como possível leitor do texto. 

 • Argumento de exemplificação: utilizar casos, ou pequenos relatos para ilustrar a argumen-
tação do texto. 

O voto, além de um direito duramente conquistado, deve ser considerado um dever cívico, sem 
o exercício do qual aquele direito se descaracteriza ou se perde, afinal liberdade e democracia 
são fins e não apenas meios. Quem vive numa comunidade política não pode estar desobrigado 
de opinar sobre os seus rumos. Nada contra a desobediência civil, recurso legítimo para o 
protesto cidadão que, no caso eleitoral, pode se expressar no voto nulo (cuja tecla deveria 
constar na máquina de votar).  A questão, no caso, é outra. Com o voto facultativo, o direito 
de votar e o de não votar ficam inscritos, em pé de igualdade, no corpo legal. Uma parte do 
eleitorado deixará voluntariamente de opinar sobre a constituição do poder político.  O 
desinteresse pela política e a descrença no voto serão registrados como mera “escolha”, sequer 
como desobediência civil ou protesto. A consagração da alienação política como um direito 
legal interessa aos conservadores, reduz o peso da soberania popular e desconstitui o sufrágio 
como universal.

O texto narrativo

Em uma definição bem simplista, “narrar” significa “sequenciar ações”. É um dos gêneros mais 
utilizados e mais conhecidos pelo ser humano, quer no momento de relatar algum evento para 
alguém – em um ambiente mais formal -, quer na conversa informal sobre o resumo de um dia 
de trabalho. O fato é que narramos, e o fazemos de maneira praticamente instintiva. É impor-
tante, porém, conhecer quais são seus principais elementos de estruturação. 

Os operadores do texto narrativo são:

 • Narrador: é a voz que conduz a narrativa. 

 • Narrador-protagonista: narra o texto em primeira pessoa. 

 • Narrador-personagem (testemunha): nesse caso, quem conta a história não participou 
como protagonista, no máximo como um personagem adjuvante da história.

 • Narrador onisciente: narrador que está distanciado dos eventos e conhece aquilo que se 
passa na cabeça dos personagens. 

 • Personagens: são aqueles que efetivamente atuam na ordem da narração, ou seja, a trama 
está atrelada aos comportamentos que eles demonstram ao longo do texto.

 • Tempo: claramente, é o lapso em que transcorrem as ações narradas. Segundo a classifica-
ção tradicional, divide-se o tempo da narrativa em: Cronológico, Psicológico  e Da narrativa.

 • Espaço: é o local físico em que as ações ocorrem. 

 • Trama: é o encadeamento de ações propriamente dito. 
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Exemplo de texto narrativo: 

Contaram-me que na rua onde mora (ou morava) um conhecido e antipático general de nosso 
Exército morava (ou mora) também um sueco cujos filhos passavam o dia jogando futebol com 
bola de meia. Ora, às vezes acontecia cair a bola no carro do general e um dia o general acabou 
perdendo a paciência, pediu ao delegado do bairro para dar um jeito nos filhos do sueco.

O delegado resolveu passar uma chamada no homem, e intimou-o a comparecer à delegacia.

O sueco era tímido, meio descuidado no vestir e pelo aspecto não parecia ser um importante 
industrial, dono de grande fabrica de papel (ou coisa parecida), que realmente ele era. Obe-
decendo a ordem recebida, compareceu em companhia da mulher à delegacia e ouviu calado 
tudo o que o delegado tinha a dizer-lhe. O delegado tinha a dizer-lhe o seguinte:

— O senhor pensa que só porque o deixaram morar neste país pode logo ir fazendo o que 
quer? Nunca ouviu falar numa coisa chamada AUTORIDADES CONSTITUÍDAS? Não sabe que 
tem de conhecer as leis do país? Não sabe que existe uma coisa chamada EXÉRCITO BRASILEI-
RO que o senhor tem de respeitar? Que negócio é este? Então é ir chegando assim sem mais 
nem menos e fazendo o que bem entende, como se isso aqui fosse casa da sogra? Eu ensino o 
senhor a cumprir a lei, ali no duro: dura lex! Seus filhos são uns moleques e outra vez que eu 
souber que andaram incomodando o general, vai tudo em cana. Morou? Sei como tratar grin-
gos feito o senhor.

Tudo isso com voz pausada, reclinado para trás, sob o olhar de aprovação do escrivão a um 
canto. O sueco pediu (com delicadeza) licença para se retirar. Foi então que a mulher do sueco 
interveio:

— Era tudo que o senhor tinha a dizer a meu marido?

O delegado apenas olhou-a espantado com o atrevimento.

— Pois então fique sabendo que eu também sei tratar tipos como o senhor. Meu marido não e 
gringo nem meus filhos são moleques. Se por acaso incomodaram o general ele que viesse falar 
comigo, pois o senhor também está nos incomodando. E fique sabendo que sou brasileira, sou 
prima de um major do Exército, sobrinha de um coronel, E FILHA DE UM GENERAL! Morou?

Estarrecido, o delegado só teve forças para engolir em seco e balbuciar humildemente:

— Da ativa, minha senhora?

E ante a confirmação, voltou-se para o escrivão, erguendo os braços desalentado:

— Da ativa, Motinha! Sai dessa...

Texto extraído do livro "Fernando Sabino – Obra Reunida – Vol.01", Editora Nova Aguilar – Rio 
de Janeiro, 1996, pág. 872.
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O texto descritivo

O texto descritivo é o que levanta características para montar algum tipo de panorama. Essas 
características, mormente, são físicas, entretanto, não é necessário ser sempre desse modo. 
Podemos dizer que há dois tipos de descrição:

1. Objetiva: em que surgem aspectos sensoriais diretos, ou seja, não há uma subjetividade 
por parte de quem escreve. Veja um exemplo: 

nome científico: Ginkgo biloba L.
nome popular: nogueira-do-japão
origem: Extremo Oriente
aspecto: as folhas dispõem-se em leque e são semelhantes ao trevo; a altura da árvore pode 
chegar a 40 metros; o fruto lembra uma ameixa e contém uma noz que pode ser assada e co-
mida.

2. Subjetiva: em que há impressões particulares do autor do texto. Há maior valorização dos 
sentimentos insurgentes daquilo que se contempla. Veja um exemplo:

Logo à entrada paramos diante de uma lápide quadrada, incrustada nas lajes  escuras, tão poli-
da e reluzindo com um tão doce brilho de nácar, que parecia a água  quieta de um tanque, onde 
se refletiam as luzes das lâmpadas. Pote puxou-me a  manga, lembrou-me que era costume bei-
jar aquele pedaço de rocha, santa entre  todas, que outrora, no jardim de José de Arimateia... 
(A Relíquia – Eça de Queirós).

O texto injuntivo

O texto injuntivo está direcionado à “instrução” do leitor, ou seja, busca instruir quem está 
lendo o texto. O tipo mais comum de texto dessa tipologia é o que apresenta instruções, como 
manuais, bulas de remédio, receitas, ou mesmo alguns livros de autoajuda. Veja um exemplo 
de texto dessa natureza: 
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PANQUECA DE CARNE MOÍDA

INGREDIENTES

MASSA:

 • 1 e 1/2 xícara (chá) de farinha de trigo
 • 1 xícara (chá) de leite
 • 2 ovos
 • 4 colheres (sopa) de óleo
 • sal a gosto

RECHEIO:

 • 300 g de carne moída
 • 2 colheres (sopa) de cebola picada ou ralada
 • 1/2 tomate cortado em cubos
 • 1/2 lata de extrato de tomate
 • 1 caixa de creme de leite
 • sal a gosto
 • 400 g de mussarela fatiado
 • queijo ralado a gosto

MODO DE PREPARO

MASSA:

1. Bata no liquidificador os ovos, o leite, o óleo, e acrescente a farinha de trigo aos poucos
2. Após acrescentar toda a farinha de trigo, adicione sal a gosto
3. Misture a massa até obter uma consistência cremosa
4. Com um papel toalha, espalhe óleo por toda a frigideira e despeje uma concha de massa
5. Faça movimentos circulares para que a massa se espalhe por toda a frigideira
6. Espere até a massa soltar do fundo e vire a massa para fritar do outro lado

RECHEIO:

1. Em uma panela, doure a cebola com o óleo e acrescente a carne
2. Deixe cozinhar até que saia água da carne, diminua o fogo e tampe
3. Acrescente o tomate picado e tampe novamente
4. Deixe cozinhar por mais 3 minutos e misture
5. Acrescente o extrato de tomate e temperos a gosto
6. Deixe cozinhar por mais 10 minutos
7. Quando o molho engrossar, desligue o fogo
8. Deixe esfriar o molho, acrescente o creme de leite e misture bem
9. Quando estiver bem homogêneo, leve novamente ao fogo e deixe cozinhar em fogo baixo 

por mais 5 minutos
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MONTAGEM:

1. Recheie a panqueca com uma fatia de mussarela, uma porção de carne e enrole
2. Faça esse processo com todas as panquecas
3. Despeje um pouco de caldo no fundo de um refratário, para untar
4. Disponha as panquecas já prontas no refratário e despeje sobre elas o restante do molho
5. Polvilhe queijo ralado sobre as panquecas
6. Leve ao forno para gratinar, em fogo médio, por 20 minutos ou até que o queijo esteja 

derretido

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

 • Essa massa também serve para panquecas doces. Basta substituir o sal por açúcar e fazer o 
recheio de frutas, doces e chocolates. Use sua criatividade!

Extraído de: http://www.tudogostoso.com.br/receita/760-panqueca-de-carne-moida.html

O texto prescritivo

O texto prescritivo é semelhante ao texto injuntivo, com a distinção de que se volta para uma 
instrução mais coercitiva. É o que se vê em leis, cláusulas contratuais, normas dispostas em 
gramáticas ou editais.  Veja o exemplo abaixo: 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o art. 180 da Constituição, 
decreta a seguinte Lei:

PARTE GERAL

TÍTULO I
DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Anterioridade da Lei

Art. 1º Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal. 
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Lei penal no tempo

Art. 2º Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em 
virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória.  (Redação dada pela Lei nº 
7.209, de 11.7.1984)

Parágrafo único. A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos 
anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado.  (Redação 
dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Lei excepcional ou temporária (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
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Art. 3º A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas 
as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência.   (Redação 
dada pela Lei nº 7.209, de 1984)

Tempo do crime

Art. 4º Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o 
momento do resultado.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 1984)

Territorialidade

Art. 5º Aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito 
internacional, ao crime cometido no território nacional. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 1984)

§ 1º Para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional as embarcações 
e aeronaves brasileiras, de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro onde quer 
que se encontrem, bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras, mercantes ou de 
propriedade privada, que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em 
alto-mar. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 1984)

§ 2º É também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou 
embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquelas em pouso no território 
nacional ou em vôo no espaço aéreo correspondente, e estas em porto ou mar territorial do 
Brasil.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 1984)

Lugar do crime (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 1984)

Art. 6º Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em 
parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado.(Redação dada pela Lei nº 
7.209, de 1984)

Extraterritorialidade (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 1984)

Art. 7º Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro: (Redação dada pela Lei nº 
7.209, de 1984)

I – os crimes: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

a) contra a vida ou a liberdade do Presidente da República; (Incluído pela Lei nº 7.209, de 1984)

b) contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, de Estado, de Território, de 
Município, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída 
pelo Poder Público; (Incluído pela Lei nº 7.209, de 1984)

c) contra a administração pública, por quem está a seu serviço; (Incluído pela Lei nº 7.209, de 
1984)

d) de genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil; (Incluído pela Lei nº 
7.209, de 1984)

II – os crimes:  (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

a) que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir; (Incluído pela Lei nº 7.209, de 
1984)

b) praticados por brasileiro; (Incluído pela Lei nº 7.209, de 1984)
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c) praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, 
quando em território estrangeiro e aí não sejam julgados. (Incluído pela Lei nº 7.209, de 1984)

§ 1º Nos casos do inciso I, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou 
condenado no estrangeiro.(Incluído pela Lei nº 7.209, de 1984)

§ 2º Nos casos do inciso II, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes 
condições: (Incluído pela Lei nº 7.209, de 1984)

a) entrar o agente no território nacional; (Incluído pela Lei nº 7.209, de 1984)

b) ser o fato punível também no país em que foi praticado; (Incluído pela Lei nº 7.209, de 1984)

c) estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição; (Incluído 
pela Lei nº 7.209, de 1984)

d) não ter sido o agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido a pena; (Incluído pela 
Lei nº 7.209, de 1984)

e) não ter sido o agente perdoado no estrangeiro ou, por outro motivo, não estar extinta a 
punibilidade, segundo a lei mais favorável. (Incluído pela Lei nº 7.209, de 1984)

§ 3º A lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora 
do Brasil, se, reunidas as condições previstas no parágrafo anterior: (Incluído pela Lei nº 7.209, 
de 1984)

a) não foi pedida ou foi negada a extradição; (Incluído pela Lei nº 7.209, de 1984)

b) houve requisição do Ministro da Justiça. (Incluído pela Lei nº 7.209, de 1984)

A charge

A charge é um tipo de texto caracterizado pela mescla entre o conteúdo imagético (não-
verbal) e o conteúdo verbal (linguístico) presente na comunicação. Uma charge pode ser 
fundamentalmente argumentativa, dado o conteúdo mormente crítico que se observa em suas 
expressões. Não que isso seja uma obrigação, mas é certamente uma constante nas charges. 

Dentre as características mais importantes que devem ser levadas em consideração em uma 
charge, eis as que mais se destacam:

1. Sua temporalidade: a charge está sempre presa a um contexto temporal.

2. Sua localidade: a charge está sempre presa a um contexto local.

3. Sua temática: há sempre um tema principal que está servindo para a reflexão.

4. A visão do chargista: há uma corrente ideológica que o chargista adota para tecer uma 
crítica em seu texto. 
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Exemplo:
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A tirinha

Diferentemente da charge, a tirinha não possui necessariamente um prendimento temporal 
(muito embora as contemporâneas estejam trabalhando mais como charges sequenciais). As 
tirinhas são pequenas narrativas que misturam linguagem verbal com linguagem não-verbal. 
Usualmente, há questionamentos sobre os efeitos de humor que decorrem das quebras de 
expectativa do penúltimo para o último quadro da tirinha, portanto, é preciso atentar para 
essas partes principais da pequena narrativa. 

É comum que haja um personagem central nessas tirinhas, o qual costuma ser o protagonista 
das ações do texto. Veja um exemplo: 
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O poema

Não, o poema não é uma tipologia em separado. Trata-se de um texto que pode ser narrativo, 
descritivo, até mesmo dissertativo. O que distingue o poema dos outros textos é a forma de os 
distribuir e a linguagem que costumam adotar. 

Um poema é usualmente escrito em versos. Cada linha do poema é um verso; e, ao conjunto de 
versos, damos o nome de estrofe. Há poemas com apenas uma estrofe, bem como há estudos 
sobre formatação dos poemas (número determinado de versos e estrofes, tipos de rimas, ritmo 
estudado em separado). Na maioria das questões de concurso sobre poemas, o questionamen-
to é feito a respeito da interpreção do que está escrito, não se ultrapassa muito esse limite. 

É comum que os candidatos com um pequeno histórico de leitura não consigam interpretar um 
poema. O mais importante é ter contato cotidianamente com esse tipo de texto até compreen-
der as estruturas de interpretação. Na maior parte das vezes o título do texto ajuda a interpre-
tar o poema. 

Chegou a hora de ler alguns poemas: 

O açúcar – Ferreira Gullar

O branco açúcar que adoçará meu café 
nesta manhã de Ipanema 
não foi produzido por mim 
nem surgiu dentro do açucareiro por milagre.
Vejo-o puro 
e afável ao paladar 
como beijo de moça, água 
na pele, flor 
que se dissolve na boca. Mas este açúcar 
não foi feito por mim.

Este açúcar veio 
da mercearia da esquina e tampouco o fez o Oliveira, dono da mercearia. 
Este açúcar veio 
de uma usina de açúcar em Pernambuco 
ou no Estado do Rio 
e tampouco o fez o dono da usina.

Este açúcar era cana 
e veio dos canaviais extensos 
que não nascem por acaso 
no regaço do vale.

Em lugares distantes, onde não há hospital 
nem escola, 
homens que não sabem ler e morrem de fome 
aos 27 anos 
plantaram e colheram a cana 
que viraria açúcar.
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Em usinas escuras, 
homens de vida amarga 
e dura 
produziram este açúcar 
branco e puro 
com que adoço meu café esta manhã em Ipanema.

Profundamente
Manuel Bandeira

Quando ontem adormeci
Na noite de São João
Havia alegria e rumor
Estrondos de bombas luzes de Bengala
Vozes, cantigas e risos
Ao pé das fogueiras acesas.

No meio da noite despertei
Não ouvi mais vozes nem risos
Apenas balões
Passavam, errantes

Silenciosamente
Apenas de vez em quando
O ruído de um bonde
Cortava o silêncio
Como um túnel.
Onde estavam os que há pouco
Dançavam
Cantavam
E riam
Ao pé das fogueiras acesas?

— Estavam todos dormindo
Estavam todos deitados
Dormindo
Profundamente.

*

Quando eu tinha seis anos
Não pude ver o fim da festa de São João
Porque adormeci

Hoje não ouço mais as vozes daquele tempo
Minha avó
Meu avô
Totônio Rodrigues
Tomásia
Rosa
Onde estão todos eles?
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— Estão todos dormindo
Estão todos deitados
Dormindo
Profundamente.

Para que se registre: um mesmo texto pode possuir mais de uma tipologia. Caso isso ocorra, 
será considerado um texto híbrido. Há narrativas com trechos descritivos, assim como disserta-
ções com trechos narrativos etc. 

Funções da Linguagem

Um linguista chamado Roman Jakobson desenvolveu uma teoria que tenta explicar um ato co-
municativo. A extensão dessa teoria se relaciona com o assunto sobre funçõesa da linguagem. 

Antes de falar das funções da linguagem, vamos compreender a teoria do ato comunicativo 
inicialmente. Todo ato comunicativo necessita de alguns elementos, a saber: emissor, receptor, 
mensagem, código e canal. Eis as características de cada elemento: 

1. Emissor: ________________________________________________________

2. Receptor: _______________________________________________________

3. Mensagem: _____________________________________________________

4. Codigo: _________________________________________________________

5. Canal: __________________________________________________________

A depender da focalização da função, a distinção entre elas pode ser feita da seguinte maneira: 

1. Função referencial ou denotativa: centrada no conteúdo proposicional da mensagem es-
pecificamente. Ex.: livro de Biologia, artigo científico.

2. Função poética ou conotativa: centrada na transformação do conteúdo proposicional da 
mensagem. Ex.: poema, conto, linguagem oral.

3. Função emotiva ou expressiva: centrada no emissor da mensagem no ato comunicativo. 
Ex.: depoimentos ou testemunhos.

4. Função apelativa ou conativa: centrada no receptor da mensagem no ato comunicativo. 
Ex.: publicidades. 

5. Função fática: centrada no canal utilizado no ato comunicativo. Ex.: introdução de conver-
sas, atos falhos.

6. Função metalinguística: centrada no código utilizado no ato comunicativo. Ex.: livro de gra-
mática, poemas sobre escrever poemas.

Um pouco de Estilística:

Daqui para frente, vamos estudar um pouco do que é objetivo para a Estilística, ou seja, os sen-
tidos do texto. Trabalharemos com conotação, denotação e algumas figuras de lingaugem. 
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CONOTAÇÃO X DENOTAÇÃO

É interessante, quando se estuda o conteúdo de interpretação de texto, ressaltar a distinção 
conceitual entre o sentido conotativo e o sentido denotativo da linguagem. Vejamos como se 
opera essa distinção:

Sentido CONOTATIVO: figurado, ou abstrato. Relaciona-se com as figuras de linguagem.

 • Adalberto entregou sua alma a Deus.

A ideia de entregar a alma a Deus é figurada, ou seja, não ocorre literalmente, pois não há um 
serviço de entrega de almas. Essa é uma figura que convencionamos chamar de metáfora.

Sentido DENOTATIVO: literal, ou do dicionário. Relaciona-se com a função referencial da lin-
guagem.

 • Adalberto morreu.

Quando dizemos função referencial, entende-se que o falante está preocupado em transmitir 
precisamente o fato ocorrido, sem apelar para figuras de pensamento. 

Apenas para ilustrar algumas das mais importantes figuras de linguagem que podem ser cobra-
das em algumas provas, observe a lista:

Metáfora: uma figura de linguagem, que consiste na comparação de dois termos sem o uso de 
um conectivo.

 • Seus olhos são dois oceanos. (Os olhos possuem a profundidade do oceano, a cor do oce-
ano etc.)

Comparação: comparação direta com o elemento conectivo.

 • O vento é como uma mulher.

Metonímia: figura de linguagem que consiste utilização de uma expressão por outra, dada a 
semelhança de sentido ou a possibilidade de associação lógica entre elas.

 • Vá ao mercado e traga um Nescau. (achocolatado em pó).

Antítese: figura de linguagem que consiste na exposição de ideias opostas. 

“Nasce o Sol e não dura mais que um dia
Depois da Luz se segue à noite escura

Em tristes sombras morre a formosura,
Em contínuas tristezas e alegrias.”

(Gregório de Matos) 

Os termos em negrito evidenciam relações semânticas de distinção (oposição). Nascer é o con-
trário de morrer, assim como sombra é o contrário de luz. Essa figura foi muito utilizada na poe-
sia brasileira, em especial pelo autor dos versos acima: Gregório de Matos Guerra. 

Paradoxo: expressão que contraria o senso comum. Ilógica.
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“Amor é fogo que arde sem se ver;
É ferida que dói e não se sente;

É um contentamento descontente;
É dor que desatina sem doer.”

(Luís de Camões)

A construção semântica acima é totalmente ilógica, pois é impossível uma ferida doer e não ser 
sentida, assim como não é possível o contentamento ser descontente.

Perífrase: expressão que tem por função substituir semanticamente um termo:

 • A última flor do Lácio anda muito judiada. (Português é a última flor do Lácio)

Eufemismo: figura que consiste em atenuar uma expressão desagradável:

 • José pegou emprestado sem avisar; (roubou).

Disfemismo: contrário ao Eufemismo, é a figura de linguagem que consiste em tornar uma ex-
pressão desagradável em algo ainda pior.

 • O homem abotoou o paletó de madeira. (morreu)

Prosopopeia: atribuição de características animadas a seres inanimados.

 • O vento sussurrou em meus ouvidos. 

Hipérbole: exagero proposital de alguma característica.

 • Estou morrendo de rir.

Sinestesia: confusão dos sentidos do corpo humano para produzir efeitos expressivos.

 • Ouvi uma voz suave saindo do quarto.

Tradução de sentido: 

Algumas questões (e essas são as mais “ardidas”) exigem um trabalho com a tradução do sen-
tido do que está escrito em uma sentença. Para compreender isso, a prática é a única saída. 
Vejamos como isso funciona:

FCC – TRE-CE

Considerando-se o contexto, o sentido de uma expressão do texto está corretamente traduzido 
em:

a) diz respeito ao interesse comum = relaciona-se com a vontade geral.
b) ingênuos seguidores = adeptos mais radicais.
c) é aí que se insere a sua famosa distinção = é aí que se contesta sua célebre equação.
d) visão essencialmente pessimista = perspectiva extremamente ambígua.
e) corrompem-se irremediavelmente = praticam a corrupção sem remorso.
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FCC – TRT1

Considerando-se o contexto, está clara e corretamente traduzido o sentido deste segmento: 

a) permitindo que a prudência nos imobilize (2º parágrafo) = estacando o avanço da cautela.
b) a sabedoria popular também hesita, e se contradiz (3º parágrafo) = a proverbial sabedoria 

também se furta aos paradoxos.
c) o confiante se vê malogrado (3º parágrafo) = deixa- se frustrar quem não ousa.
d) pés chumbados no chão da cautela temerosa (3º parágrafo) = imobilizado pela prudência 

receosa.
e) orientação conciliatória (4º parágrafo) = paradigma incontestável.

Muito da interpretação de textos está relacionado com a capacidade de reconhecer os assun-
tos do texto e as estratégias de desenvolvimento de uma base textual. Para que isso seja possí-
vel, convém tomar três providências: 

 • Eliminação dos vícios de leitura: para concentrar-se melhor na leitura. 

 • Organização: para entender o que se pode extrair da leitura. 

 • Conhecimento da tradição da banca: para optar pelas respostas que seguem o padrão co-
mum da banca examinadora. 

Vícios de leitura

 • Movimento: consiste em não conseguir estudar, ler, escrever etc. sem ficar arrumando al-
gum subterfúgio para distrair-se. Comer, beber, ouvir música, ficar no sofá, brincar com o 
cachorro são coisas que devem ser evitadas no momento de estudar. 

 • Apoio: o vício do apoio é péssimo para a leitura, pois diminui a velocidade e a capacidade 
de aprofundamento do leitor. Usar dedo, régua, papel ou qualquer coisa para “escorar” as 
linhas significa que você está com sérios problemas de concentração.  

 • Garoto da borboleta: se você possui os vícios anteriores, certamente é um “garoto da bor-
boleta”. Isso quer dizer que você se distrai por qualquer coisa e que o mínimo ruído é sufi-
ciente para acabar com o seu fluxo de leitura. Já deve ter acontecido: terminou de ler uma 
página e se perguntou: “que foi mesmo que eu li”. Pois é, você só conseguirá se curar se 
começar a se dedicar para obter o melhor de uma leitura mais aprofundada. 

Organização leitora: 

 • Posto: trata-se da informação que se obtém pela leitura inicial. 

 • Pressuposto: trata-se da informação acessada por meio do que não está escrito. 

 • Subentendido: trata-se da conclusão a que se chega ao unir posto e pressuposto.

Veja o exemplo abaixo: 

 • Cientistas dizem que pode haver vida extraterreste em algum lugar do espaço. 
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Desse trecho, pode-se concluir que a vida extraterrestre não é uma certeza, mas uma possi-
bilidade. Se a banca afirmar que certamente há vida extraterrestre, há um erro evidente na 
questão. 

Dicas de organização de leitura

1. Ler mais de uma vez o texto: para ter certeza do tema e de como o autor trabalha com o 
assunto.

2. Atentar para a relação entre os parágrafos: analisar se há conexão entre eles e como ela é 
feita. Se  há explicação, contradição, exemplificação etc. 

3. Entender o comando da questão: ler com atenção o que se pede para responder adequa-
damente. 

4. Destacar as palavras de alerta: palavras como “sempre”, “nunca”, “exclusivamente”, “so-
mente” podem mudar toda a circunstância da questão, portanto elas devem ser destaca-
das e analisadas. 

5. Limitar a interpretação: cuidado para não interpretar mais do que o texto permite. Antes 
de afirmar ou negar algo, deve-se buscar o texto como base. 

6. Buscar o tema central dos textos: é muito comum que haja questões a respeito do tema 
do texto. Para captá-lo de maneira mais objetiva, atente para os primeiros parágrafos que 
estão escritos. 

7. Buscar a ancoragem das inferências: uma inferência é uma conclusão sobre algo lido ou 
visto. Para que seja possível inferir algo, deve haver um elemento (âncora) que legitime a 
interpretação proposta pelo examinador. 

Dica final: fique esperto com questões que exigem a tradução do sentido de uma frase em ou-
tra, você deve buscar os sinônimos que estão presentes nas sentenças, ou seja, associar os sen-
tidos mais aproximados. Não é para ser o pai dos dicionários, apenas para conseguir identificar 
relações de sentido e aproximação semântica. 
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Questões

1. (12175) CESPE – 2008 – ME – Identificação da Ideia Central, Interpretação, Compreensão, 
Tipologia e Gêneros Textuais

Em 2009, estudantes brasileiros de 15 anos de idade participarão, mais uma vez, do exame 
global de maior repercussão sobre a qualidade do ensino: o PISA, sigla em inglês para 
Programa Internacional de Avaliação de Alunos. Nossos resultados na prova de 2007 foram 
desanimadores: o Brasil ficou em 53º lugar em Matemática e 52º em Ciências, entre 57 
participantes. Em leitura, fomos o 48º, entre 56 nações, já que os norte-americanos não 
fizeram o teste. O desempenho chocante, no entanto, pode apontar estratégias para deixarmos 
a rabeira do ranque. Na opinião do responsável pelo PISA, o alemão Andreas Schleicher, traçar 
comparações entre resultados — algo corriqueiro nas Ciências Naturais, mas pouco comum 
no campo da Educação — é uma maneira eficaz de entender por que jovens de países como 
Finlândia, Canadá e Coréia do Sul demonstram desempenho tão superior ao dos brasileiros. As 
principais descobertas indicam que as nações bem-sucedidas miram alto, estabelecendo metas 
de qualidade ambiciosas e, por isso, garantem que todos conseguem, de fato, aprender.

Internet: <http://revistaescola.abril.com.br> (com adaptações).

A partir das ideias expressas no texto acima, julgue o item abaixo.

Segundo o responsável pelo PISA, estabelecer confrontos entre comportamentos de seres vivos 
é um procedimento usual em Ciências Naturais, mas incomum quando se trata de Educação.

( ) Certo   ( ) Errado

2. (12180) CESPE – 2012 – MP – Identificação da Ideia Central, Elementos Referenciais, 
Interpretação, Compreensão, Tipologia e Gêneros Textuais

1 Observou-se, ao longo da história, não uma
 condenação, mas uma espécie de cortina de silêncio iniciada
 com Platão, cujo veto ao riso atingiu indiretamente o legado de
4 Demócrito (nascido em 460 a.C.), chamado de “o filósofo que
 ri”. Infelizmente, da lavra de Demócrito pouco restou. O
 rastilho daquele lampejo que fez o cérebro do filósofo brilhar
7 após a gargalhada apagou-se no mundo medieval.
 A valorização cristã do sofrimento levou a um desprezo geral
 pelo riso. Por conta desse renitente veto ao riso, figuras pouco
10 conhecidas foram desaparecendo da sisuda história da filosofia.
 Com algumas exceções, filósofos sisudos e sérios se esquecem
 de que os mecanismos de compreensão e recompensa tanto dos
13 conceitos filosóficos quanto das piadas são construídos da
 mesma matéria. Em uma explanação filosófica ou em uma
 anedota, o que o ouvinte mais teme é ser enganado. Neste caso,
16 o “quem ri por último ri melhor” é apenas outra versão da frase
 que diz: “Quem ri por último não entendeu a piada”. A
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 revelação que as piadas ou frases de duplo sentido
19 proporcionam é um dos insights de maior efeito entre as
 pessoas. O que os filósofos chamam de “iluminação”, os
 humoristas intitulam “solavanco mental” da anedota.
22 A capacidade de rir surge inerente ao homem, mas o
 sentimento do humor é raro, pois envolve a capacidade de a
 pessoa se distanciar de si mesma. “Eu sempre rio de todo
25 mundo que não riu de si também.” Esse foi o dístico que

Friedrich Nietzsche sugeriu escrever em sua porta, em A Gaia Ciência. Frase típica de 
um filósofo gaiato. Literalmente. Elias Thomé Saliba. Na cortina de silêncio.  

In: Carta Capital. Ano XII, n.º 673, 23/11/2011, p. 82-3, (com adaptações).

A respeito das ideias e das estruturas do texto, julgue o item subsequente.

O autor utiliza a frase de Nietzsche ‘Eu sempre rio de todo mundo que não riu de si também’ (l. 
24-25) como argumento a favor da ideia de que a capacidade de rir é inerente ao homem.

( ) Certo   ( ) Errado

3. (12226) FCC – 2013 – BB – Identificação da Ideia Central, Inferência, Interpretação, 
Compreensão, Tipologia e Gêneros Textuais

O Sul esteve por muito tempo isolado do resto do Brasil, mas nem por isso deixou de receber 
influências musicais que chegavam de outras regiões do país e do mundo.

Mário de Andrade já tinha decifrado brilhantemente em seu Ensaio sobre a música brasileira 
as fontes que compõem os ritmos nacionais: ameríndia, africana, europeia (principalmente 
portuguesa e espanhola) e hispano-americana (Cuba e Montevidéu).

A gênese da música do Rio Grande do Sul também pode ser vista como reflexo dessa 
multiplicidade de referências. Há influências diretas do continente europeu, e isso se mistura 
à valiosa contribuição do canto e do batuque africano, mesmo tendo sido perseguido, vigiado, 
quase segregado.

O vanerão* é próprio do Sul, e a famosa modinha, bem própria de Santa Catarina, onde se 
encontra um dos mais antigos registros do estilo no Brasil. De origem lusitana, a modinha 
tocada na viola, chorosa, suave e, enfim, romântica, tornou o gênero uma espécie de "mãe da 
MPB"**.

*Vanerão = Ritmo de origem alemã, desenvolvido no sul.

**MPB = Música Popular Brasileira

(Adaptado de: Frank Jorge, de Porto Alegre. Revista da Cultura, 18. ed. p. 30, jan. 2009)

... mesmo tendo sido perseguido, vigiado, quase segregado. (final do 3º parágrafo)

O segmento acima deve ser entendido, considerando-se o contexto, como

a) uma condição favorável à permanência da música popular de origem africana.
b) uma observação que valoriza a persistente contribuição africana para a música brasileira.
c) restrição ao sentido do que vem sendo exposto sobre a música popular brasileira.
d) a causa que justifica a permanência da música de origem africana no Brasil.
e) as consequências da presença dos escravos e sua influência na música popular brasileira.
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4. (12249) FCC – 2012 – TRE – Inferência, Interpretação, Compreensão, Tipologia e Gêneros 
Textuais

Como a Folha era o único veículo que mandava repórteres da sede em São Paulo para todos os 
comícios e abria generosamente suas páginas para a cobertura da campanha das Diretas, passei 
a fazer parte da trupe, dar palpites nos discursos, sugerir caminhos para as etapas seguintes. 
Viajava com os três líderes da campanha em pequenos aviões fretados, e, em alguns lugares, 
dr. Ulysses − era assim que se referiam a ele − fazia questão de anunciar minha presença no 
palanque. Eu sabia que, em outras circunstâncias, essas coisas não pegariam bem para um 
repórter. Àquela altura, no entanto, não me importava mais com o limite entre as funções do 
profissional de imprensa e as do militante. Ficava até orgulhoso, para falar a verdade. 

Cevado pelas negociações de bastidores no Parlamento, em que tudo devia estar acertado 
antes de a reunião começar, o incansável Ulysses, que na Constituinte de 1987 passaria horas 
presidindo a sessão sem levantar sequer para ir ao banheiro, transmudara-se num palanqueiro 
de primeira. Impunha logo respeito, eu até diria que ele era reverenciado aonde quer que 
chegasse. A campanha das Diretas não tinha dono, e por isso crescia a cada dia. Mas, embora 
ele não tivesse sido nomeado, todos sabiam quem era o comandante. 

Meu maior problema, além de arrumar um telefone para passar a matéria a tempo de 
ser publicada, era o medo de avião. "Fica calmo, meu caro jornalista, avião comigo não 
cai", procurava me tranquilizar dr. Ulysses, com seu jeito formal de falar até em momentos 
descontraídos. Muitos anos depois, ele morreria num acidente de helicóptero, em Angra dos 
Reis, no Rio, e seu corpo desapareceria no mar para sempre.

(Fragmento de Ricardo Kotscho. Do golpe ao Planalto: uma vida de repórter. São Paulo, Cia. das Letras, 2006, 
p.120)

Eu sabia que, em outras circunstâncias, essas coisas não pegariam bem para um repórter. (1º 
parágrafo) 

Essa afirmação tem como pressuposto a exigência que geralmente se faz a um repórter de

a) distanciamento da participação política, ainda que por uma boa causa.
b) não envolvimento ou participação nos acontecimentos que está cobrindo.
c) não manifestar sua opinião pessoal a respeito dos acontecimentos que cobre.
d) manter uma absoluta imparcialidade diante dos fatos sobre os quais escreve.
e) não ficar junto dos líderes, mas dos anônimos que são o esteio dos movimentos.

5. (19319) FAURGS – 2012 – TJM – Tipologias Textuais, Interpretação, Compreensão, Tipologia e 
Gêneros Textuais

“Você não está mais na idade
de sofrer por essas coisas”

Há então a idade de sofrer
e a de não sofrer mais
por essas, essas coisas?

As coisas só deviam acontecer
para fazer sofrer
na idade própria de sofrer?
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Ou não se devia sofrer
pelas coisas que causam sofrimento
pois vieram fora de hora, e a hora é calma?

E se não estou mais na idade de sofrer
é porque estou morto, e morto
é a idade de não sentir as coisas, essas coisas?

(ANDRADE, Carlos Drummond de. Essas coisas. As impurezas do branco. Rio de Janeiro: José Olympio, 3. ed., 
1976, p.30)

Quanto ao tipo de texto, assinale a alternativa correta.

a) Trata-se de um texto predominantemente argumentativo, em que a narração está a serviço 
de defesa de um ponto de vista. 

b) O texto é predominantemente explicativo, com o propósito fundamental de levar o leitor a 
compreender uma determinada informação. 

c) O texto é descritivo, pois orienta o interlocutor em relação a procedimentos que deve 
seguir. 

d) Trata-se de um relato informal, em forma de crônica, cuja proposta é recriar para o leitor 
uma situação cotidiana em linguagem literária. 

e) O texto é predominantemente narrativo, visto que seu foco é a trama, que gira em torno de 
personagens cuja vida é condicionada pelo ato de dirigir e que apresenta um momento de 
complicação, que é o engarrafamento, a que se segue a solução final.

6. (27133) FUNDATEC – 2010 – UFCSPA – Elementos Referenciais , Interpretação, Compreensão, 
Tipologia e Gêneros Textuais, Sintaxe do Período (Coordenadas e Subordinadas / Nexos)

Naturalmente, não será por causa dessa reação típica que você evitará dar feedbacks críticos 
para as mulheres. Ambos, homens e mulheres, precisam feedbacks construtivos, sejam 
corretivos ou positivos, para crescerem e se desenvolverem. Saiba, entretanto, reconhecer que 
mulheres tendem a ser mais sensíveis às críticas do que os homens. E as mulheres precisam 
reconhecer que o feedback crítico não é sinônimo de desaprovação, nem rejeição. Muitas 
mulheres querem falar sobre a situação que originou o feedback negativo e restabelecer a 
conexão. Mas a melhor hora para isso é, normalmente, quando elas querem.

A respeito da frase destacada, pode-se dizer que

I – A palavra isso refere-se a uma informação já mencionada no mesmo parágrafo.

II – O nexo coesivo Mas atribui à frase ideia de concessão.

III – A supressão de normalmente não provocaria nenhuma alteração na frase.

Quais estão incorretas? 

a) Apenas I. 
b) Apenas II. 
c) Apenas III. 
d) Apenas I e II. 
e) Apenas II e III.
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7. (36211) CESPE – 2013 – CPRM – Interpretação, Compreensão, Tipologia e Gêneros Textuais

1  O boom de mineração despertou o apetite dos países
 donos de reservas, não importa a linha política de seus
 governos.
4  O Peru, onde metade da arrecadação depende do
 extrativismo, a moderada gestão de Ollanta Humala dobrou em
 2011 a cobrança de royalties para até 6%. Na Tanzânia, quarto
7 maior produtor de ouro da África, o governo do Partido
 Revolucionário baixou uma nova lei de mineração em 2010
 e elevou de 3% para 4% os royalties dos metais preciosos.
10 A Índia, democracia mais populosa, subiu para 10% os
 royalties da mineração em 2009. A China, regime autoritário
 mais populoso, aumentou os impostos em 2011.
13  O ministro das Finanças de Quebec, maior província
 do Canadá, convocou as mineradoras para uma reunião em
 março para rever a taxação, sob o argumento de que “o
16 mercado de minerais não é o que era há dez anos” e de que é
 necessário “maximizar os benefícios” à população.

Internet: <www.fazenda.gov.br>(com adaptações).

Julgue o item subsequente quanto a sentidos, estruturas e aspectos linguísticos do texto acima.

Depreende-se do texto que o boom de mineração afetou todos os países do mundo, 
independentemente da linha política de seus governos.

( ) Certo   ( ) Errado

8. (58617) FDRH – 2014 – SARH – Sintaxe do Período (Coordenadas e Subordinadas / Nexos)

Lendo imagens

1 Quando lemos imagens - de qualquer tipo, sejam pintadas, esculpidas, fotografadas,
2 edificadas ou encenadas -, atribuímos a elas o caráter temporal da narrativa. Ampliamos o 
3 que é limitado por uma moldura para um antes e um depois e, por meio da arte de narrar 
4 histórias ( sejam de amor ou de ódio), conferimos à imagem imutável uma vida infinita e 
5 inesgotável. André Malraux, que participou  tão ativamente da vida cultural e da vida política 
6 francesa no século XX, argumentou com lucidez que, ao situarmos uma obra de arte entre as 
7 obras de arte criadas antes e depois dela, nós, os __________ modernos, tornávamo-nos os 
8 primeiros .....ouvir aquilo que ele chamou de “canto da metamorfose” – quer dizer, 
9 o diálogo que uma pintura ou uma escultura trava com outras pinturas e esculturas, de outras 
10 culturas e de outros tempos. No passado, diz Malraux, quem contemplava o portal esculpido 
11 de uma igreja gótica só poderia fazer comparações com outros portais esculpidos, dentro da 
12 mesma área cultural: nós, ao contrário, temos à nossa disposição incontáveis imagens de 
13 esculturas do mundo inteiro (desde as estátuas da Suméria .....de Elefanta, desde os frisos 
14 da Acrópole até os tesouros de mármore de Florença) que falam para nós em uma língua 
15 comum, de feitios e formas, o que permite que nossa reação ao portal gótico seja retomada 
16 em mil outras obras esculpidas. A esse precioso patrimônio de imagens reproduzidas, que 
17 está à nossa disposição na página e na tela, Malraux chamou “museu imaginário”.
18 E, no entanto, os elementos da nossa resposta, o vocabulário que empregamos para 



 

www.acasadoconcurseiro.com.br144

19 desentranhar a narrativa que uma imagem encerra são determinados não só pela iconografia 
20 mundial mas também por um amplo _______ de circunstâncias, sociais ou privadas, 
21 fortuitas ou obrigatórias. Construímos nossa narrativa por meio de ecos de outras narrativas, 
22 por meio de ilusão do autorreflexo, por meio  de conhecimento técnico e histórico, por meio 
23 da fofoca, dos devaneios, dos preconceitos, da iluminação, dos escrúpulos, da ingenuidade, 
24 da compaixão, do engenho. Nenhuma narrativa suscitada por uma imagem é definitiva ou 
25 exclusiva, e as medidas para ________a sua justeza variam segundo as mesmas
26 circunstâncias que dão origem ....... própria narrativa.
27 A imagem de uma obra de arte existe em algum local entre percepções: entre aquela que 
28 o pintor imaginou e aquela que o pintor pôs na tela; entre aquela que podemos nomear e
29 aquela que os contemporâneos do pintor podiam nomear; entre aquilo que lembramos e
30 aquilo que aprendemos; entre o vocabulário comum, adquirido de um mundo social, e um 
31 vocabulário mais profundo, de símbolos ancestrais e secretos. Quando tentamos ler uma 
32 pintura, ela pode nos parecer perdida em um abismo de incompreensão ou, se preferirmos, 
33 em um vasto abismo que é uma terra de ninguém , feito de interpretações múltiplas.
34 Leituras críticas acompanham imagens desde o início dos tempos, mas nunca 
35 efetivamente copiam, substituem ou assimilam as imagens. “Não explicamos as imagens”, 
36 comentou com sagacidade o historiador de arte Michael Baxandall, “ explicamos comentários 
37 a respeito de imagens”. Se o mundo revelado em uma obra de arte permanece sempre fora do 
38 âmbito dessa obra, a obra de arte permanece sempre fora do âmbito de sua apreciação
39 crítica.

Os nexos segundo (linha 25), se (linha 32) e mas (linha 34) introduzem, respectivamente, ideias 
de:

a) Ordenação, hipótese e concessão.  
b) Conformidade, hipótese e oposição.  
c) Conformidade, adição e oposição.  
d) Ordenação, condição e concessão.  
e) Ordenação, hipótese e oposição.

9. (58591) CESPE – 2013 – TRE – Estratégia Linguística, Interpretação, Compreensão, Tipologia e 
Gêneros Textuais

1 Diversas são as naturezas dos instrumentos de que
 dispõe o povo para participar efetivamente da sociedade em
 que vive. Políticos, sociais ou jurisdicionais, todos eles
4 destinam-se à mesma finalidade: submeter o administrador ao
 controle e à aprovação do administrado. O sufrágio universal,
 por exemplo, é um mecanismo de controle de índole
7 eminentemente política — no Brasil, está previsto no art. 14 da
 Constituição Federal de 1988, que assegura ainda o voto direto
 e secreto e de igual valor para todos —, que garante o direito
10 do cidadão de escolher seus representantes e de ser escolhido
 pelos seus pares.
 Costuma-se dizer que a forma de sufrágio denuncia,
13 em princípio, o regime político de uma sociedade. Assim,
 quanto mais democrática a sociedade, maior a amplitude do
 sufrágio. Essa não é, entretanto, uma verdade absoluta. Um
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16 sistema eleitoral pode prever condições legítimas a serem
 preenchidas pelo cidadão para se tornar eleitor, desde que não
 sejam discriminatórias ou levem em consideração valores
19 pessoais. Segundo José Afonso da Silva, considera-se, pois,
 universal o sufrágio quando se outorga o direito de votar a
 todos os nacionais de um país, sem restrições derivadas de
22 condições de nascimento, de fortuna ou de capacidade especial. 
 No Brasil, só é considerado eleitor quem preencher os
 requisitos da nacionalidade, idade e capacidade, além do
25 requisito formal do alistamento eleitoral. Todos requisitos
 legítimos e que não tornam inapropriado o uso do adjetivo
 universal.
 Internet: <http://jus.com.br> (com adaptações).

Com relação aos aspectos linguísticos do texto, assinale a opção correta.

a) A palavra “capacidade” (L. 22) está empregada no sentido de volume.    
b) O artigo masculino plural os poderia ser corretamente inserido após “Todos”, em “Todos 

requisitos” (L. 25).  
c) Na linha 3, “sociais ou jurisdicionais” caracterizam “Políticos”.  
d) O pronome “eles” (L. 3) retoma “povo” (L. 2), cujo sentido genérico é conjunto de pessoas.  
e) A expressão “desde que” (L. 17) poderia ser corretamente substituída por com a condição 

de que.

10. (38296) ESAF – 2009 – ATA – Compreensão Gramatical do Texto, Interpretação, Compreensão, 
Tipologia e Gêneros Textuais

 Sem uma pesquisa sistemática sobre o assunto,
2 parece, à primeira vista, que os jornais cariocas são
 mais prolíficos em notícias de crime do que os paulistas.
4 É alarmante a escalada da anomia em seu território.
 Em menos de uma semana, invadiram-se duas
6 instalações militares para roubar armas, com êxito
 absoluto. Os tiroteios são cotidianos nas vias de
8 acesso ao centro urbano e mesmo nesse centro, onde
 quadrilhas organizam “bondes” para tomar de assalto
10 pedestres e motoristas. Nem mesmo membros das
 famigeradas “milícias” estão inteiramente a salvo: na
12 semana passada, roubou-se a moto de um miliciano
 encarregado de vigiar uma rua num subúrbio. Ou seja,
14 as quadrilhas vitimizam-se mutuamente, do mesmo
 modo como costuma acontecer com as batalhas pelo
16 controle de pontos de droga.

(Muniz Sodré, Ruas de presas e de caçadores, 17/3/2009, (com cortes), em: http://www.observatoriodaimprensa.
com.br/artigos.asp?cod=529JDB002)

Assinale a afirmação falsa a respeito dos elementos linguísticos do texto.

a) A expressão “Nem mesmo”(ℓ. 10) pode ser substituída por “Até mesmo”, sem prejuízo do 
significado do texto.
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b) Entende-se um predicado oculto em: Os tiroteios são cotidianos nas vias de acesso ao 
centro urbano e [são cotidianos] mesmo nesse centro...

c) “Invadiram-se duas instalações militares”(ℓ. 5 e 6) pode ser substituída por: “duas 
instalações militares foram invadidas”, sem prejuízo da correção gramatical.

d) O autor evita afirmar com plena certeza que os jornais cariocas são mais prolíficos em 
notícias de crime do que os paulistas.

e) O advérbio “mutuamente”(ℓ. 14) significa: reciprocamente.

11. (76970) ESAF – 2013 – DNIT – Interpretação, Compreensão, Tipologia e Gêneros Textuais, 
Análise de Alternativas / Itens, Tempos e Modos Verbais/Verbos

 Por que deveria Brasília – cuja construção tanto está
 custando ao povo brasileiro e cujos arquitetos se
 consideram tão modernos – menosprezar as alterações
 revolucionárias da organização social que a tecnologia
5 está provocando? Por que arquitetos com inclinações
 socialistas deveriam construir uma cidade nova para uma
 ordem burguesa antiquada? Em cidades mais antigas,
 em toda parte, o problema de preparar o povo para o
 lazer e de oferecer-lhe oportunidades de diversões
10 criativas diversificadas está sendo cuidadosamente
 estudado por sociólogos, higienistas e urbanistas.
 Entretanto, na cidade inteiramente nova de Brasília, que
 se supõe esteja sendo construída para durar séculos, o
 problema foi, completamente, esquecido.
 (Freyre, Gilberto. Palavras repatriadas. Brasília: Editora UnB; São Paulo:  Imprensa Oficial SP, 2003, p.244).

Assinale a opção correta a respeito do texto.

a) Os tempos verbais empregados indicam que o texto foi escrito imediatamente após a 
publicação do projeto de construção de Brasília.  

b) O teor das duas perguntas que iniciam o texto evidencia que o autor se interessa mais em 
obter esclarecimentos do que em apresentar uma crítica ao projeto de construção da nova 
capital do Brasil.  

c) O autor do texto defende, de forma implícita, a ideia de que profissionais de outras áreas 
do conhecimento deveriam participar do projeto de construção de Brasília.  

d) Segundo o autor do texto, apesar do alto custo dos espaços de lazer de Brasília, as soluções 
encontradas pelos arquitetos responsáveis não foram criativas.  

e) O autor do texto aponta a contradição entre a opção ideológica dos arquitetos que 
projetaram Brasília e a rejeição deles aos avanços tecnológicos na área da construção civil.

12. (97555) FCC – 2015 – TRT – Estratégia Linguística

Considere o texto abaixo para responder à questão.

1  O conceito de vergonha recobre um campo de significados bastante amplo e rico. Para o Dicionário Aurélio, por 
 exemplo, vergonha significa: a) desonra humilhante; opróbrio, ignomínia; b) sentimento penoso de desonra, humilhação  
 ou rebaixamento diante de outrem; c) sentimento de insegurança provocada pelo medo do ridículo, por escrúpulos etc.; 
 timidez, acanhamento; d) sentimento da própria dignidade, brio, honra. O Dicionário Larousse traz aproximadamente as 
5 mesmas definições, mas acrescenta novas associações como: medo da desonra e embaraço. O Dicionário Lexis apresenta 
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 ainda algumas definições com nuanças diferentes: indignidade, sentimento penoso de baixeza, de confusão, sentimento de 
 desconforto provocado pela modéstia, sentimento de remorso. O que chama a atenção nas definições de vergonha é não 
 somente a diversidade dos significados atribuídos a este sentimento, mas também, e sobretudo, o fato de alguns destes 
 significados serem opostos: desonra/honra, indignidade/dignidade, humilhação/brio. Tal oposição, observada por Harkot-de— 
10  La-Taille, faz esta autora perguntar-se que palavra é esta que recobre o não e o sim, a ausência e a presença, o temível e 
  o desejável. 
  Uma forma comum de pensar este sentimento é afirmar que ele é simplesmente desencadeado pela opinião de 
 outrem. É o que, por exemplo, sugere a definição de Spinoza segundo a qual a vergonha é a tristeza que acompanha a 
 ideia de alguma ação que imaginamos censurada pelos outros. E é o que, explicitamente, a antropóloga Benedict afirma em 
15 seu estudo sobre a sociedade japonesa. Para ela, as culturas da vergonha enfatizam as sanções externas, opondo-se às 
 verdadeiras culturas da culpa, que interiorizam a convicção do pecado. Quanto ao sentimento de vergonha, escreve que 
 alguém poderá envergonhar-se quando é ridicularizado abertamente, ou quando criar a fantasia para si mesmo de que o 
 tenha sido. Todavia, não acreditamos que tudo esteja dito assim; a vergonha pressupõe um controle interno: quem sente 
 vergonha julga a si próprio. Lembremos o fato notável de que a vergonha pode ser despertada pela simples exposição, 
20 mesmo que não acompanhada de juízo negativo por parte dos observadores. Com efeito, certas pessoas sentem vergonha 
 pelo simples fato de estarem sendo observadas. O rubor pode subir às faces de alguém que está sendo objeto da atenção 
 de uma plateia, mesmo que esta atenção seja motivada pelo elogio, pelo recebimento de um prêmio, portanto 
 acompanhada de um juízo positivo. Este tipo de vergonha não deixa de ser psicologicamente misterioso: por que 
 será que as pessoas sentem desconforto ao serem “apenas” observadas, mesmo que esta observação não contenha 
25 ameaças precisas, mesmo que ela seja lisonjeira?
(Adaptado de: LA TAILLE, Y. O sentimento de vergonha e suas relações com a moralidade. Psicologia: Reflexão e Crítica, São Paulo: Scielo, 2002, 

15(1), p. 13-25)

Consideradas definições da palavra vergonha retiradas do Dicionário Aurélio, a alternativa que 
contém exemplificação correta é: 

a) sentimento da própria dignidade, brio, honra (linha 4): “Durante severa discussão, o mais 
sincero dos amigos indagou-lhe se não tinha ética e vergonha na cara.”

b) sentimento penoso de desonra, humilhação ou rebaixamento diante de outrem (linhas 2 e 
3): “Se tiverem vergonha, honrarão a confiança neles depositada e trabalharão com mais 
lisura.”

c) desonra humilhante; opróbrio, ignomínia (linha 2): “Artista talentoso, o jovem pianista 
contornou a explícita vergonha apresentando vários números antes de dirigir a palavra à 
audiência”.

d) sentimento de insegurança provocada pelo medo do ridículo, por escrúpulos etc.; timidez, 
acanhamento (linhas 3 e 4): “Todos ficaram constrangidos com o comportamento 
indecoroso do magistrado; foi de fato uma vergonha.”

e) desonra humilhante; opróbrio, ignomínia (linha 2): “Um profundo sentimento de vergonha 
o impedia de aceitar elogios sem negar ou diminuir o que nele viam de bom.”

13. (95712) FCC – 2015 – TRT – Polissemia e Figuras de Linguagem

“Você não está mais na idade
de sofrer por essas coisas”

Há então a idade de sofrer
e a de não sofrer mais
por essas, essas coisas?

As coisas só deviam acontecer
para fazer sofrer
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na idade própria de sofrer?

Ou não se devia sofrer
pelas coisas que causam sofrimento
pois vieram fora de hora, e a hora é calma?

E se não estou mais na idade de sofrer
é porque estou morto, e morto
é a idade de não sentir as coisas, essas coisas?

(ANDRADE, Carlos Drummond de. Essas coisas. As impurezas do branco. Rio de Janeiro: José Olympio, 3. ed., 
1976, p.30)

Considerando-se que elipse é a supressão de um termo que pode ser subentendido pelo 
contexto linguístico, pode- se identificá-la no verso:

a) As coisas só deviam acontecer  
b) Ou não se devia sofrer  
c) e a de não sofrer mais  
d) é a idade de não sentir as coisas, essas coisas?  
e) Você não está mais na idade

14. (105535) BIORIO – 2015 – IF-RJ – Tipologias Textuais

AS LEMBRANÇAS DE DARWIN

Darwin passou quatro meses no Brasil, em 1832,
durante a sua célebre viagem a bordo do Beagle. Voltou
impressionado com o que viu: “Delícia é um termo
insuficiente para exprimir as emoções sentidas por
um naturalista a sós com a natureza em uma floresta
brasileira”, escreveu. O Brasil, porém, aparece de forma
menos idílica em seus escritos: “Espero nunca mais
voltar a um país escravagista. O estado da enorme
população escrava deve preocupar todos os que
chegam ao Brasil. Os senhores de escravos querem ver
o negro como outra espécie, mas temos todos a mesma
 origem”. 
Em vez do gorjeio do sabiá, o que Darwin guardou
nos ouvidos foi um som terrível que o acompanhou por
toda a vida: “Até hoje, se eu ouço um grito, lembro-
me com dolorosa e clara memória, de quando passei
numa casa em Pernambuco e ouvi urros terríveis. Logo
entendi que era algum pobre escravo que estava sendo
 torturado”. 
Segundo o biólogo Adrian Desmond, “a viagem
do Beagle, para Darwin, foi menos importante pelos
espécimes coletados do que pela experiência de
testemunhar os horrores da escravidão no Brasil. De
certa forma, ele escolheu focar na descendência comum
do homem justamente para mostrar que todas as raças
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eram iguais e, desse modo, enfim, objetar àqueles que
insistiam em dizer que os negros pertenciam a uma
espécie diferente e inferior à dos brancos”.

O texto lido nesta prova deve ser classificado prioritariamente como:

a) lírico, por expressar emoções do naturalista Darwin.  
b) satírico, por condenar a escravidão no Brasil.  
c) informativo, por dar a conhecer novidades ao leitor.  
d) narrativo, por relatar fatos cronologicamente sucessivos.  
e) argumentativo, por defender a origem comum das espécies.

15. (110036) CESPE – 2016 – FUNPRESP-EXE – Tipologias Textuais, Interpretação, Compreensão, 
Tipologia e Gêneros Textuais

1  O meu antigo companheiro de pensão Amadeu Amaral 
 Júnior, um homem louro e fornido,  tinha costumes singulares 
 que espantavam os outros hóspedes.

4  Amadeu Amaral Júnior vestia-se com sobriedade: usava 
 uma cueca preta e calçava medonhos tamancos barulhentos.  
 Alimentava-se mal, espichava-se na cama, roncava 
7 o dia inteiro e passava as noites acordado, passeando, 
 agitando o soalho, o que provocava  a indignação dos 
 outros pensionistas. Quando se cansava, sentava-se a uma grande 
10 mesa ao fundo da sala e escrevia o resto da noite. Leu um 
 tratado de psicologia e trocou-o em miúdo, isto é, reduziu-o a 
 artigos, uns quarenta ou cinquenta, que projetou meter nas 
13 revistas e nos jornais e com o produto vestir-se, habitar 
 uma casa diferente daquela e pagar ao barbeiro.

  Mudamo-nos, separamo-nos, perdemo-nos de vista. 
16 Creio que os artigos de psicologia não foram publicados, 
 pois há tempo li este anúncio num semanário: “Intelectual 
 desempregado. Amadeu Amaral Júnior, em estado de 
19 desemprego, aceita esmolas, donativos, roupa velha, pão 
 dormido. Também aceita trabalho”. O anúncio não produziu 
 nenhum efeito.

22  Muita gente se espanta com o procedimento desse amigo. 
 Não sei por quê. Eu, por mim, acho que Amadeu  
 Amaral Júnior andou muito bem. Todos os jornalistas 
25 necessitados deviam seguir o exemplo dele. O anúncio, pois 
 não. E, em duros casos, a propaganda oral, numa esquina, aos 
 gritos. Exatamente como quem vende pomada para calos.

Graciliano Ramos. Um amigo em talas. In: Linhas tortas. Rio de Janeiro: Record, 1983, p. 125 (com adaptações).

Com relação às ideias e aos aspectos linguísticos do texto Um amigo em talas, julgue o item que 
se segue.
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Para caracterizar o personagem Amadeu Amaral Júnior, o narrador combina, no segundo 
parágrafo, recursos dos tipos textuais narrativo e descritivo.

( ) Certo   ( ) Errado

Acesse o link a seguir ou baixe um leitor QR Code em seu celular e fotografe o código 
para ter acesso gratuito aos simulados on-line. E ainda, se for assinante da Casa das 
Questões, poderá assistir ao vídeo da explicação do professor.

https://acasadasquestoes.com.br/simulados/resolver/H9116701#.V3VSb_krKM8

Gabarito: 1. (12175) Certo 2. (12180) Errado 3. (12226) B 4. (12249) B 5. (19319) A 6. (27133) E 7. (36211) Errado  
8. (58617) B 9. (58591) E 10. (38296) A 11. (76970) C 12. (97555) A 13. (95712) C 14. (105535) C 15. (110036) Certo
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Redação Oficial

REDAÇÃO DE CORRESPONDÊNCIAS OFICIAIS

Olá, guerreiro(a) do concurso! Aqui é o professor Pablo Jamilk! Eu serei o seu professor do 
assunto de Redação de Correspondências Oficiais! Esse conteúdo é fantástico, sério! Cada vez 
mais, há questões de Redação Oficial em provas de concurso público! Muita gente deixa para 
estudar na última hora e acaba se lascando. Não seja um desses! Estude antes que a prova 
devore você! Vamos moer esse conteúdo!

Iniciando o trabalho!

Por definição, é possível dizer que redação oficial é “a maneira pela qual o Poder Público redige 
atos normativos e comunicações”. Essa definição ajuda a entender que há uma sistematização 
para os procedimentos de serviço na Administração Pública. 

Dentre os documentos que servem de base para entender a documentação oficial, podemos 
destacar os seguintes: 

I. ASPECTOS DA CORRESPONDÊNCIA OFICIAL

O propósito primeiro de qualquer comunicação consiste em transmitir uma informação. 
A depender da relação entre as partes comunicadoras, surgem as distinções entre tipos 
de comunicação. A comunicação oficial difere das demais pelos critérios fundamentais de 
formalidade e de rigor na produção dos textos.

Há previsão da natureza comunicativa do expediente oficial no artigo 37, da CF, o qual ensina 
que "a administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (...)". Isso se estende para a comunicação, 
que deve ter como princípios a impessoalidade e a publicidade de seus atos normativos. 

Vale mencionar que, apesar de o texto oficial possuir padrões específicos para sua formatação, 
a burocracia comunicativa deve ser evitada, ou seja, não existe uma linguagem da redação 
oficial, não há um “burocratês” para a redação de expediente. 

Os elementos da comunicação estão divididos da seguinte maneira:
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Ou seja:

a) alguém que comunique (emissor); 

b) algo a ser comunicado (mensagem);

c) alguém que receba essa comunicação (receptor). 

No caso da redação oficial, o comunicador é o Serviço Público (este ou aquele Ministério, 
Secretaria, Departamento, Divisão, Serviço, Seção); aquilo que é comunicado é sempre algum 
assunto relativo às atribuições do órgão que expede a comunicação; o receptor ou destinatário 
dessa comunicação pode ser o público, o conjunto dos cidadãos, ou outro órgão público, do 
Executivo ou dos outros Poderes da União.

Por meio disso, fica evidente também que as comunicações oficiais são necessariamente 
uniformes, pois há sempre um único comunicador (o Serviço Público) e o receptor dessas 
comunicações ou é o próprio Serviço Público (no caso de expedientes dirigidos por um órgão a 
outro) – ou o conjunto dos cidadãos ou instituições tratados de forma homogênea (o público).

DOCUMENTOS NORTEADORES DA COMUNICAÇÃO OFICIAL

 • Manual de Redação da Presidência da República.

 • Manual de Redação do Senado Federal.

 • Manual de Redação da Câmara dos Deputados.

É necessário levar em consideração a orientação que esses documentos trazem, porque a 
cobrança nas provas está relacionada às normas que os manuais veiculam.

Deve-se retirar o preconceito com que algumas pessoas tratam esse assunto, pois a 
matéria é fácil, apesar de exigir um pouco de memorização. A capacidade de analisar regras 
fundamentais de escrita será essencial para acertar as questões de prova. 

Vejamos, a partir de agora, quais são os princípios da Redação Oficial.

1. Impessoalidade

A fim de compreender o que é IMPESSOALIDADE na comunicação oficial, é preciso associar 
esse conceito ao conceito de impessoalidade que se identifica como um dos princípios da 
Administração Pública. 

Para que o tratamento nas comunicações oficiais seja considerado, de fato, como impessoal, 
necessita-se, dentre outras características:

 • da ausência de impressões individuais de quem comunica: o que quer dizer que é vetado 
ao emissor da comunicação introduzir juízos de qualquer natureza a respeito daquilo que 
está comunicando;

 • da impessoalidade de quem recebe a comunicação, com duas possibilidades: ela pode ser 
dirigida a um cidadão, sempre concebido como público, ou a outro órgão público. Nos dois 
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casos, temos um destinatário concebido de forma homogênea e impessoal. O que significa 
que deve ser evitado qualquer tipo de intimidade na comunicação;

 • do caráter impessoal do próprio assunto tratado: se o universo temático das comunicações 
oficiais se restringe a questões que dizem respeito ao interesse público, desse modo, não é 
possível fazer uso da comunicação oficial para finalidade particular.

Note-se que, se na comunicação houver pronomes que indiquem primeira pessoa, não haverá 
rompimento da noção de impessoalidade, contanto que o propósito da comunicação seja 
público. 

Algumas questões exigem que o candidato analise o tipo de comunicação e a adequação do 
texto aos princípios da RCO. Nesse momento, é muito importante pensar a respeito do critério 
de impessoalidade. 

II. USO DO PADRÃO CULTO DA LINGUAGEM

O uso do padrão culto da linguagem está relacionado essencialmente com a correção gramatical 
do texto. Essencialmente, mas não apenas. Existem outras características que devem ser 
levadas em consideração nesse tópico: 

 •  Evitar o uso de uma linguagem restrita a determinados grupos, tais como gírias, 
regionalismos e jargões técnicos. 

 • Evitar coloquialismos.

 • A linguagem técnica deve ser empregada apenas em situações que a exijam, sendo de 
evitar o seu uso indiscriminado.

 • Lembrar que não existe “padrão oficial de linguagem”. 

 • Usar o estrangeirismo de forma consciente.

 • Usar neologismos com critério. 

 • Observar as regras da gramática formal.

 • Empregar um vocabulário comum ao conjunto dos usuários do idioma.

 • Evitar preciosismos. 

III. CLAREZA

Consiste, basicamente, no modo com a mensagem é transmitida. Não se concebe um texto 
oficial obscuro ou de difícil entendimento. Para que haja clareza na mensagem, a observação 
dos itens relativos ao uso do padrão culto da linguagem é imprescindível, bem como a 
formalidade e a padronização documental, que serão vistos posteriormente.

Na revisão de um expediente, deve-se avaliar, ainda, se ele será de fácil compreensão por seu 
destinatário.
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IV. CONCISÃO

Consiste em exprimir o máximo de ideias com o mínimo de palavras, para, desse modo, agilizar 
a comunicação oficial. Devem ser evitadas redundâncias, explicações desnecessárias e partes 
que não façam parte da matéria da comunicação. 

V. FORMALIDADE E UNIFORMIDADE

São dois aspectos muito próximos, uma vez que, ao falar de Administração Pública e redação de 
documentos que lhe são relativos, é preciso entender a necessidade de haver uma padronização 
na comunicação oficial. 

Pensando nisso, o Manual de Redação da Presidência da República estabelece uma formatação 
especifica para cada tipo de correspondência ou documento. Isso quer dizer que há um rito 
específico para cada tipo de documento, sendo que tal rito envolve desde o formato do 
documento até os itens dele constantes. 

I. OS VOCATIVOS E PRONOMES DE TRATAMENTO MAIS UTILIZADOS

Com o objetivo de respeitar o princípio da formalidade na redação oficial, o emprego dos 
pronomes de tratamento deve observado. Estabelecido por secular tradição, o emprego 
dos pronomes de tratamento está relacionado ao cargo que o indivíduo ocupa. Além disso, 
é preciso entender que há um vocativo que deve ser empregado com os pronomes de 
tratamento em alguns expedientes:

Vossa Excelência, para as seguintes autoridades:

a) Do Poder Executivo:

 • Presidente da República;

 • Vice-Presidente da República;

 • Ministros de Estado*;

 • Governadores e Vice-Governadores de Estado e do Distrito Federal;

 • Oficiais-Generais das Forças Armadas;

 • Embaixadores;

 • Secretários-Executivos de Ministérios e demais ocupantes de cargos de natureza especial;

 • Secretários de Estado dos Governos Estaduais;

 • Prefeitos Municipais.

* Nos termos do Decreto no 4.118, de 7 de fevereiro de 2002, art. 28, parágrafo único, são 
Ministros de Estado, além dos titulares dos Ministérios: o Chefe da Casa Civil da Presidência 
da República, o Chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o Chefe da Secretaria-Geral 
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da Presidência da República, o Advogado-Geral da União e o Chefe da Corregedoria-Geral da 
União.

b) Do Poder Legislativo:

 • Deputados Federais e Senadores;

 • Ministros do Tribunal de Contas da União;

 • Deputados Estaduais e Distritais;

 • Presidentes das Câmaras Legislativas Municipais;

 • Conselheiros dos Tribunais de Contas Estaduais.

c) Do Poder Judiciário:

 • Ministros dos Tribunais Superiores;

 • Membros de Tribunais;

 • Juízes;

 • Auditores da Justiça Militar.

O vocativo a ser empregado em comunicações dirigidas aos Chefes de Poder é Excelentíssimo 
Senhor, seguido do cargo respectivo:

 • Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

 • Excelentíssimo Senhor Presidente do Congresso Nacional,

 • Excelentíssimo Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal.

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

 • Senhor Senador,

 • Senhor Juiz,

 • Senhor Ministro,

 • Senhor Governador,

No envelope, o endereçamento das comunicações dirigidas às autoridades tratadas por Vossa 
Excelência, terá a seguinte forma:

 • Exemplo 1:

A Sua Excelência o Senhor
Fulano de Tal
Ministro de Estado da Justiça
70064-900 – Brasília. DF
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 • Exemplo 2:

A Sua Excelência o Senhor
Senador Fulano de Tal
Senado Federal
70165-900 – Brasília. DF

 • Exemplo 3:

A Sua Excelência o Senhor
Fulano de Tal
Juiz de Direito da 10a Vara Cível
Rua ABC, no 123
01010-000 – São Paulo. SP

Em comunicações oficiais, está abolido o uso do tratamento digníssimo (DD), pois seria 
redundante, uma vez que “dignidade” é um pressuposto para os cargos em questão. 

Vossa Senhoria é empregado para as demais autoridades e para particulares. O vocativo 
adequado é:

 • Senhor Fulano de Tal,

No envelope, deve constar do endereçamento:

Ao Senhor
Fulano de Tal
Rua dos Grãos, no 69
12345-000 – Cascavel. PR

Como se depreende do exemplo acima, fica dispensado o emprego do superlativo ilustríssimo 
para as autoridades que recebem o tratamento de Vossa Senhoria e para particulares. É 
suficiente o uso do pronome de tratamento Senhor.

Acrescente-se que doutor não é forma de tratamento, e sim título acadêmico. Apesar de haver 
tradição no ramo do Direito, as comunicações oficiais dispensam o seu uso. 

Mencionemos, ainda, a forma Vossa Magnificência, empregada por força da tradição, em 
comunicações dirigidas a reitores de universidade. Corresponde-lhe o vocativo “Magnífico 
Reitor”.

Os pronomes de tratamento para religiosos, de acordo com a hierarquia eclesiástica, são:

 • Vossa Santidade, em comunicações dirigidas ao Papa. O vocativo correspondente é 
“Santíssimo Padre”.

 • Vossa Eminência ou Vossa Eminência Reverendíssima, em comunicações aos Cardeais. 
Corresponde-lhe o vocativo:

 • Eminentíssimo Senhor Cardeal;

 • Eminentíssimo e Reverendíssimo Senhor Cardeal.
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 • Vossa Excelência Reverendíssima é usado em comunicações dirigidas a Arcebispos e 
Bispos;

 • Vossa Reverendíssima ou Vossa Senhoria Reverendíssima para Monsenhores, Cônegos e 
superiores religiosos;

 • Vossa Reverência é empregado para sacerdotes, clérigos e demais religiosos;

Concordância dos termos relacionados aos pronomes de tratamento

Lembre-se, sempre, de que a concordância verbal na correspondência oficial, independente 
do vocativo adotado, é realizada como se o pronome fosse a palavra “você”. Além disso, o a 
concordância nominal deve ser feita como gênero da pessoa, não da palavra. 

Exemplo:

 • Vossa Senhoria está convidado para o evento (Diretor de Repartição). 

 • Vossa Excelência está convocada para a reunião (Diretora de Comissão). 

Os Fechos Adequados para Cada Correspondência

O fecho das comunicações oficiais possui, além da finalidade óbvia de arrematar o texto, a de 
saudar o destinatário. São divididos, para sintetizar, em apenas dois fechos simples:

Para autoridades superiores, inclusive o Presidente da República:

 • Respeitosamente,

Para autoridades de mesma hierarquia ou de hierarquia inferior:

 • Atenciosamente,

Atenção: ficam excluídas dessa fórmula as comunicações dirigidas a autoridades estrangeiras, 
que atendem a rito e tradição próprios, devidamente disciplinados no Manual de Redação do 
Ministério das Relações Exteriores.

Identificação do signatário

À exceção das comunicações assinadas pelo Presidente da República, todas as demais 
comunicações oficiais devem trazer o nome e o cargo da autoridade que as expede, abaixo do 
local de sua assinatura. O modelo de identificação é o seguinte:

(espaço para assinatura)

Nome

Chefe do Departamento do Exemplo da Assinatura

(espaço para assinatura)

Nome

Ministro de Estado da Justiça
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Caso não haja espaço na página, recomenda-se não deixar a assinatura em página isolada do 
expediente. Por isso, é necessário transferir ao menos a última frase anterior ao fecho para a 
última página. 

RESUMO

Resumo dos principais pronomes de tratamento: EDITAR ESSA TABELA

Resumo para os Fechos:

A dica é a seguinte: 

 • Se o cara for superior, é preciso ter respeito!

 • Se o cara for igual ou inferior, você quase não dá atenção!

II. NORMAS GERAIS PARA ELABORAÇÃO PARA DOCUMENTOS OFICIAIS

As normas que se seguem foram retiradas do Manual de Redação da Presidência da Republica:

1) Utilize as espécies documentais, de acordo com as finalidades expostas nas estruturas dos 
modelos que serão expostos;

2) Utilize os pronomes de tratamento, os vocativos, os destinatários e os endereçamentos 
corretamente;

3) Utilize a fonte do tipo Times New Roman de corpo:



MTE - Auditor Fiscal do Trabalho – Redação Oficial – Prof. Pablo Jamilk

www.acasadoconcurseiro.com.br 163

 • 12 no texto em geral;

 • 11 nas citações;

 • 10 nas notas de rodapé.

4) Para símbolos que não existem na fonte Times New Roman pode-se utilizar as fontes:

 • Symbol;

 • Wingdings.

5) É obrigatório constar, a partir da segunda página, o número da página;

6) Os ofícios, memorandos e seus anexos poderão ser impressos em ambas as faces do papel. 
Neste caso, as margens esquerda e direita terão as distâncias invertidas nas páginas pares 
(“margem espelho”);

No caso de Comunicação Interna – como exemplo do MEMORANDO -, o destinatário deverá 
ser identificado pelo cargo, não necessitando do nome de seu ocupante. Exceto para casos 
em que existir um mesmo cargo para vários ocupantes, sendo necessário, então, um vocativo 
composto pelo cargo e pelo nome do destinatário em questão.

Exemplo:

Ao Senhor Assessor
Juca Duarte

Quando um documento estiver respondendo à solicitação de outro documento, deve-se fazer 
referência à espécie, ao número e à data ao qual se refere.

O tema ou assunto que motiva a comunicação deve ser introduzido no primeiro parágrafo, 
seguido do detalhamento e conclusão. Se houver mais de uma ideia contida no texto, deve-se 
tratar dos diferentes assuntos em parágrafos distintos.

A referência ao ano do documento deve ser feita após a espécie e número do expediente, 
seguido de sigla do órgão que o expede.

Exemplo:

Ofício nº 33/2009-DAI/TCE

III.  DESTAQUES

Existem maneiras de criar “pontos de atenção” dentro do texto. Esses recursos sãos os 
destaques. Vejamos os principais:

Itálico

Por convenção, usa-se o recurso do itálico em 

 • títulos de livros, 

 • de periódicos, 
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 • de peças, 

 • de óperas, 

 • de música, 

 • de pintura,

 • de escultura,

 • nomes de eventos, 

 • estrangeirismos citados no corpo do texto. 

Lembre-se, porém, de que, na grafia de nome de instituição estrangeira, não se pode usar o 
itálico.

Observação: se o texto já estiver todo escrito em itálico, a marcação que destaca as palavras 
e locuções de outros idiomas que não foram adaptadas ao português, pode ser feito por 
meio de um recurso que se chama “redondo”, ou seja, o contrário do itálico, grafar a palavra 
normalmente sem o recurso em questão. 

O itálico é utilizado na grafia de nomes científicos, de animais e vegetais (Exemplos: Canis 
Familiaris, Zea Mays). Finalmente, também é possível sua utilização, desde que sem exageros, 
na escrita de palavras e/ou de expressões às quais se queira enfatizar, recurso tal que pode ser 
substituído pelas aspas.

Aspas

As duplas (“ ”) são utilizadas para:

 • Introduzir citações diretas cujos limites não ultrapassem três linhas;

 • Evidenciar neologismos. Por exemplo: “macaqueação”; “printar”;

 • Ressaltar o sentido de uma palavra quando não habitual, principalmente nos casos de 
derivação imprópria – Exemplos: Existem alguns “porquês” a respeito da situação;

 • Evidenciar o valor – irônico ou afetivo de um termo – Exemplos: Esse “probleminha” custou 
a empresa.

 • As aspas simples (‘ ’) são utilizadas quando, em qualquer uma das circunstâncias 
mencionadas, surge dentro de uma citação que já foi introduzida por aspas.

Negrito

Usado para:

 • Transcrição de entrevistas.

 • Indicação de títulos ou subtítulos.

 • Ênfase em termos do texto. 
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Maiúsculas

Emprega-se letra maiúscula no início de sentenças, bem como nos títulos de obras de arte ou 
de natureza técnico-científica. Além desses usos, convencionou-se o emprego nas seguintes 
circunstâncias:

 • substantivos que indicam nomes próprios e de sobrenomes (Pablo Jamilk) de cognomes 
(Alexandre, o Greve); de alcunhas (o Batata); de pseudônimos (Alberto Caeiro); de nomes 
dinásticos (os Médici);

 • topônimos (Rio Grande do Sul, Itália);

 • regiões (Nordeste, Sul);

 • nomes de instituições culturais, profissionais e de empresa (Fundação Carlos Chagas, 
Associação Brasileira de Normas Técnicas);

 • nome de divisão e de subdivisão das Forças Armadas (Exército, Polícia Militar);

 • nome de período e de episódio histórico (Idade Moderna, Estado Novo);

 • nome de festividade ou de comemoração cívica (Natal, Dia dos Pais);

 • designação de nação política organizada, de conjunto de poderes ou de unidades da 
Federação (golpe de Estado, Estado de São Paulo);

 • nome de pontos cardeais (Sul, Norte, Leste, Oeste);

 • nome de zona geoeconômica e de designações de ordem geográfica ou político-
administrativa (Agreste, Zona da Mata, Triângulo Mineiro);

 • nome de logradouros e de endereço (Av. Tancredo Neves, Rua Carlos Gomes); 

 • nome de edifício, de monumento e de estabelecimento público (edifício Coimbra, Estádio 
do Pacaembu, Aeroporto de Viracopos, Igreja do São Tomé);

 • nome de imposto e de taxa (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores);

 • nome de corpo celeste, quando designativo astronômico (“A Terra gira em torno do Sol”);

 • nome de documento ao qual se integra um nome próprio (Lei Áurea, Lei Afonso Arinos).

Minúsculas

Além de sempre usada na grafia dos termos que designam as estações do ano, os dias da 
semana e os meses do ano, a letra minúscula (comumente chamada de caixa-baixa – Cb), é 
também usada na grafia de:

 • cargos e títulos nobiliárquicos (rei, dom); dignitários (comendador, cavaleiro); axiônimos 
correntes (você, senhor); culturais (reitor, bacharel); profissionais (ministro, médico, 
general, presidente, diretor); eclesiásticos (papa, pastor, freira);

 • gentílicos e de nomes étnicos (alemães, paulistas, italianos);

 • nome de doutrina e de religiões (catolicismo, protestantismo);
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 • nome de grupo ou de movimento político e religioso (petistas, evangélicos);

 • na palavra governo (governo Lula, governo de Minas Gerais);

 • nos termos designativos de instituições, quando esses não estão integrados no nome delas 
– Exemplos: O Conselho Nacional de Segurança tem por objetivo (…), porém, esse conselho 
não abdica de...

 • nome de acidente geográfico que não seja parte integrante do nome próprio: rio Amazonas, 
serra do Mar, cabo Norte (mas, Cabo Frio, Rio de Janeiro, Serra do Salitre);

 • prefixo, Exemplos: ex-Ministro da Saúde, ex-Presidente do Senado;

 • nome de derivado: hegeliano, kantiano;

 • pontos cardeais, quando indicam direção ou limite: o norte de São Paulo, o sul do Paraná.

IV. SIGLAS E ACRÔNIMOS

Sigla é a representação de um nome por meio de suas letras iniciais – Exemplos: IPVA, CEP, 
INSS. Apesar de obedecer às mesmas regras dispostas para as siglas, os acrônimos são distintos 
em sua formação, ou seja, são palavras constituídas pelas primeiras letras ou sílabas de outras 
palavras – Exemplo: Telebras, Petrobras, Transpetro.

Regras:

 • Costuma-se não se colocar ponto nas siglas;

 • São grafadas em caixa-alta as siglas compostas apenas de consoante: FGTS;

 • São grafadas em caixa-alta as siglas que, apesar de compostas de consoante e de vogal, são 
pronunciadas mediante a acentuação das letras: IPTU, IPVA, DOU;

 • São grafados em caixa alta e em caixa-baixa os compostos de mais de três letras (vogais 
e consoantes) que formam palavra, ou seja, os acrônimos: Bacen, Cohab, Petrobras, 
Embrapa.

 • Siglas e acrônimos devem vir precedidos de respectivo significado e de travessão em sua 
primeira ocorrência no texto (Exemplos: Diário Oficial da União– DOU).

V. ENUMERAÇÕES

Tradicionalmente, as enumerações são introduzidas pelo sinal de dois-pontos, seguidas dos 
elementos enumerados que devem aparecer introduzidos por algum tipo de marcador. O mais 
comum é o marcador feito com letras minúsculas em ordem alfabética seguidas de parênteses. 

Ex.: 

a)

b) 

c)
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Os itens enumerados também podem aparecer em linha: a), b), c). 

Os elementos da enumeração são, usualmente, encerrados com ponto-e-vírgula até o 
penúltimo item, pois o último elemento deverá ser finalizado por ponto final. Caso o trecho 
anunciativo termine com um ponto final, os itens que o sucedem serão grafados com a inicial 
maiúscula, bem como serão finalizados com ponto final.

VI. GRAFIA DE NUMERAIS

A orientação geral para a grafia de numerais é a de que sejam escritos com algarismos arábicos. 
Porém, em algumas situações especiais é regra grafá-los, no texto, por extenso. Eis algumas 
dessas situações:

 • De zero a nove: três quadras, quatro mil;

 • Dezenas redondas: trinta pessoas, sessenta milhões;

 • Centenas redondas: quatrocentos mil, oitocentos trilhões, duzentas mulheres.

Em todos os casos, porém, só se usam palavras quando não há nada nas ordens ou nas classes 
inferiores (Exemplos: 10 mil, mas 10.200 e não 10 mil e duzentos).

Acima do milhar, no entanto, dois recursos são possíveis:

 • Aproximação de número fracionário, como em 33,8 milhões;

 • Desdobramento dos dois primeiros termos, como em 33 milhões e 789 mil.

Os ordinais são grafados por extenso de primeiro a décimo, os demais devem ser representados 
de forma numérica, com algarismos: quarto, sexto, mas 18º, 27º etc.

VII. O PADRÃO OFÍCIO

No que diz respeito à Redação Oficial, as questões de concurso costumam focalizar o conteúdo 
relativo ao Padrão Ofício. Portanto, é muito importante entender como ele se estrutura e o que 
as bancas podem cobrar a seu respeito. Nesse momento, é importante seguir precisamente o 
que o Manual de Redação da Presidência da República ensina. 

Estrutura de correspondência no Padrão Ofício:

a) Tipo e número do expediente, seguido da sigla do órgão que o expede.

Exemplos: 

 • Mem. 123/2014-MME

 • Aviso 123/2013- MPOG

 • Of. 123/2012-MF



 

www.acasadoconcurseiro.com.br168

b) Local e data em que foi assinado, por extenso, com alinhamento à direita.

Exemplo: 

Brasília, 19 de outubro de 2014.

c) Assunto: resumo do teor do documento.

Exemplos:

 • Assunto: Solicitação de fundos.

d) Destinatário: o nome e o cargo da pessoa a quem se dirige a comunicação. No caso do 
ofício, deve-se incluir também o endereço.

e) Texto: nos casos em que não for de mero encaminhamento de documentos, o expediente 
deve conter a seguinte estrutura:

 • Introdução, que se confunde com o parágrafo de abertura, na qual é apresentado o assunto 
que motiva a comunicação. Lembre-se de que o texto deve primar por concisão, clareza 
e objetividade, portanto, não e aceitável que se incluam itens redundantes ou retóricos 
nesse texto. 

 • Desenvolvimento, no qual o assunto é detalhado; se o texto contiver mais de uma ideia 
sobre o assunto, elas devem ser tratadas em parágrafos distintos, o que confere maior 
clareza à exposição;

 • Conclusão, em que é reafirmada ou simplesmente reapresentada a posição recomendada 
sobre o assunto.

Os parágrafos do texto devem ser numerados, exceto nos casos em que estes estejam 
organizados em itens ou títulos e subtítulos.

Quando se tratar de um encaminhamento de documentos a estrutura é a seguinte:

 • Introdução: deve iniciar com referência ao expediente que solicitou o encaminhamento. Se 
a remessa do documento não tiver sido solicitada, deve iniciar com a informação do motivo 
da comunicação, que é encaminhar, indicando a seguir os dados completos do documento 
encaminhado (tipo, data, origem ou signatário, e assunto de que trata), e a razão pela qual 
está sendo encaminhado, segundo a seguinte fórmula:

“Em resposta ao Aviso nº 50, de 2 de fevereiro de 2014, encaminho, anexa, cópia do Ofício nº 
77, de 3 de março de 2013, do Departamento Geral de Infraestrutura, que trata da requisição 
do servidor Fulano de Tal.”

ou

“Encaminho, para análise e pronunciamento, a anexa cópia do telegrama no 13, de 1o de 
fevereiro de 2005, do Presidente da Confederação Nacional de Agricultura, a respeito de 
projeto de modernização de técnicas agrícolas na região Nordeste.”

 • Desenvolvimento: se o autor da comunicação desejar fazer algum comentário a respeito 
do documento que encaminha, poderá acrescentar parágrafos de desenvolvimento; 
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em caso contrário, não há parágrafos de desenvolvimento em aviso ou ofício de mero 
encaminhamento.

f) Fecho: respeitosamente (para autoridades de hierarquia superior) ou atenciosamente 
(para autoridades de hierarquia igual ou inferior) (dependendo do destinatário);

g) Assinatura do autor da comunicação;

h) Identificação do signatário.

Os expedientes que se assemelham pela estrutura de diagramação (o padrão ofício) são o aviso, 
o ofício e o memorando – ressalvadas as suas particularidades. 

VIII. DOCUMENTOS 

Os documentos a seguir devem ser estudados, memorizados e vividos, para não perder questão 
alguma nas provas.

Vejamos a orientação do MRPR sobre AVISO e OFÍCIO:

Quanto a sua forma, aviso e ofício seguem o modelo do padrão ofício, com acréscimo do 
vocativo, que invoca o destinatário (v. 2.1 Pronomes de Tratamento), seguido de vírgula.

Exemplos:

Excelentíssimo Senhor Presidente da República

Senhora Ministra

Senhor Chefe de Gabinete

Devem constar do cabeçalho ou do rodapé do ofício as seguintes informações do remetente:

– nome do órgão ou setor;

– endereço postal;

– telefone e endereço de correio eletrônico.

IX. AVISO

Os avisos são atos que competem aos Ministros de Estado que dizem respeito a assuntos 
relativos aos seus ministérios. Os avisos são expedidos exclusivamente por Ministros de 
Estado, Secretário-Geral da Presidência da República, Consultor-Geral da República, Chefe do 
Estado Maior das Forças Armadas, Chefe do Gabinete Militar da Presidência da República e 
pelos Secretários da Presidência da República, para autoridades de mesma hierarquia. Note-
se o ensinamento sobre avisos do MRPR: o aviso é expedido exclusivamente por Ministros de 
Estado, para autoridades de mesma hierarquia. Usualmente, as bancas costumam mudar uma 
palavra nessa sentença: trocar “aviso” por “ofício”. 
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MODELO DE AVISO

BASEADO NO MANUAL DE REDAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

X. OFÍCIO

É o tipo mais comum de comunicação oficial. Uma vez que se trata de um documento da 
correspondência oficial, só pode ser expedido por órgão público, em objeto de serviço. 
O destinatário do ofício, além de outro órgão público, também pode ser um particular. O 
conteúdo do ofício costuma ser matéria administrativa. Lembre-se de que o ofício é documento 
eminentemente externo. 
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XI. MEMORANDO

É uma modalidade de comunicação eminentemente interna, que ocorre entre unidades 
administrativas de um mesmo órgão, as quais podem estar hierarquicamente em mesmo 
nível ou em níveis diferentes. O uso corrente do memorando deve-se a sua simplicidade e a 
sua rapidez, isso quer dizer que é uma comunicação célere. Ultimamente, o memorando vem 
sendo substituído pelo correio eletrônico.  

Quanto à forma, o memorando segue o modelo do padrão ofício, todavia com uma distinção: 
o destinatário deve ser mencionado pelo cargo que ocupa. Veja um modelo de Memorando.
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XII. REQUERIMENTO

O requerimento é um tipo de pedido, em que o signatário pede algo que pense ser justou legal. 
Qualquer indivíduo que tenha interesse no serviço público pode se valer de um requerimento, 
que será dirigido a uma autoridade competente para tomar conhecimento, analisar e solucio-
nar o caso, podendo ser escrito ou datilografado (digitado). 

 • Estrutura:

Apesar de não haver muita normatização a respeito do requerimento (ele não está no MRPR), é 
possível distinguir alguns elementos fundamentais. Os elementos constitutivos do requerimen-
to são:

a) Vocativo: indica a autoridade a quem se dirige a comunicação. Alinhado à esquerda, sem 
parágrafo, identificando a autoridade e não a pessoa em si;

b) Texto: O nome do requerente em maiúsculas, sua qualificação (nacionalidade, estado civil, 
idade, residência, profissão etc.), o objeto do requerimento com a indicação dos respecti-
vos fundamentos legais e finalidade do que se requer. Quando o requerimento é dirigido à 
autoridade do órgão em que o requerente exerce suas atividades, basta, por exemplo, citar 
nome, cargo, lotação, número de matrícula ou registro funcional. Deve primar pela conci-
são;

c) Fecho: há fórmulas específicas para o fecho do requerimento. Algumas delas são: 

 • Pede e aguarda de ferimento – P. e A. D.

 • Termos em que pede deferimento

 • Espera deferimento – E. D.

 • Aguarda deferimento – A. D.

d) Local e data;

e) Assinatura.
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MODELO DE REQUERIMENTO

 Requerimento 

 

Ao Senhor Diretor de Departamento, 

 Eu, João da Cunha (brasileiro, 
solteiro, portador da cédula de 
identidade número XX.XXX.XXX – XX) 
requer a cessão do campo de futebol, a 
fim da prática desportiva. 

Nestes termos, 

Pede e aguarda deferimento. 

 

Cascavel,30 de setembro de 2013. 

XIII. ATA

A ata é o documento que possui como finalidade o registro de ocorrências, resoluções e decisões 
de assembleias, reuniões ou sessões realizadas por comissões conselhos, congregações 
corporações ou outras entidades.

 • Estrutura da ata:

a) Dia, mês, ano e hora (por extenso).

b) Local da reunião.

c) Pessoas presentes, devidamente qualificadas.

d) Presidente e secretário dos trabalhos.

e) Ordem do dia (discussões, votações, deliberações etc).

f) Fecho.

Observações: 

1) Não há disposição geral quanto à quantidade de pessoas que deve assinar a ata, no entanto, 
em algumas circunstâncias ela é apenas assinada pelos membros que presidiram a sessão 
(presidente e secretário). O mais comum é que todos os participantes da sessão assinem o 
documento.
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2) A ata é documento de valor jurídico. Por isso, deve ser redigida de modo que não sejam 
possíveis alterações posteriores à assinatura. Os erros são ressalvados, no texto, com a 
expressão “digo” e, após a redação com a expressão “em tempo”.

3) Não há parágrafos ou alíneas em uma ata. Deve-se redigir tudo em apenas um parágrafo, 
evitando os espaços em branco. 

4) A ata deve apresentar um registro fiel dos fatos ocorridos em uma sessão. Em razão disso, 
sua linguagem deve primar pela clareza, precisão e concisão.

XIV. PARECER

O parecer é o pronunciamento fundamentado, com caráter opinativo, de autoria de comissão 
ou de relator designado em Plenário, sobre matéria sujeita a seu exame. É constituído das 
seguintes partes:

a) Designação: número do processo respectivo, no alto, no centro do papel (Processo nº). 
Esse item não está presente em todos os pareceres, necessariamente.

b) Título: denominação do ato, seguido de número de ordem (Parecer nº).

c) Ementa: resumo do assunto do parecer. Deve ser concisa, escrita a dois espaços do título.

d) Texto: que consta de:

 • introdução (histórico);

 • esclarecimentos (análise do fato);

 • conclusão do assunto, clara e objetiva.

e) Fecho: que compreende:

 • local e/ou denominação do órgão (sigla);

 • data;

 • assinatura (nome e cargo de quem emite o parecer).
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MODELO DE PARECER
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Atestado

Atestado é o documento mediante o qual a autoridade comprova um fato ou uma situação de 
que tenha conhecimento em razão do cargo que ocupa ou da função que exerce.

Generalidades:

O atestado é simplesmente uma comprovação de fatos ou situações comuns, possíveis de 
modificações frequentes. Tratando se de fatos ou situações permanentes e que constam 
nos arquivos da Administração, o documento apropriado para comprovar sua existência é 
a certidão. O atestado é mera declaração a repeito de algo, ao passo que a certidão é uma 
transcrição. 

Partes do atestado:

a) Título ou epígrafe: denominação do ato (atestado), centralizada na página.

b) Texto: exposição do objeto da atestação. Pode se declarar, embora não seja obrigatório, a 
pedido de quem e com que finalidade o documento é emitido.

c) Local e data: cidade, dia, mês e ano da emissão do ato, podendo se, também, citar, 
preferentemente sob forma de sigla, o nome do órgão onde a autoridade signatária do 
atestado exerce suas funções.

d) Assinatura: nome e cargo ou função da autoridade que atesta.

MODELO

 ATESTADO 

Atesto, para os devidos fins, que Marcelo 
Adriano Ferreira faz parte do grupo de 
instrutores do Centro Acadêmico de 
Gilomba.  

 

Belo Horizonte, 25 de dezembro de 
2014. 

 

Ataliba Graúdo 
(Diretor do Programa) 
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Certidão

Certidão é o ato pelo qual se procede à publicidade de algo relativo à atividade Cartorária, a fim 
de que, sobre isso, não haja dúvidas. Possui formato padrão próprio, termos essenciais que lhe 
dão suas características. Exige linguagem formal, objetiva e concisa.

Termos essenciais de uma certidão:

a) Afirmação: CERTIFICO E DOU FÉ QUE,

b) Identificação do motivo de sua expedição: A PEDIDO DA PARTE INTERESSADA,

c) Ato a que se refere: REVENDO OS ASSENTAMENTOS CONSTANTES DESTE CARTÓRIO, NÃO 
LOGREI ENCONTRAR AÇÃO MOVIDA CONTRA FULANO DE TAL, RG 954458234, NO PERÍODO 
DE 01/2000 ATÉ A PRESENTE DATA.

d) Data de sua expedição: EM 16/05/2014.

e) Assinatura: O ESCRIVÃO:

XV. APOSTILA

Apostila é o aditamento (acréscimo de informações) a um ato administrativo anterior, para fins 
de retificação ou atualização. A apostila tem por objeto a correção de dados constantes em atos 
administrativos anteriores ou o registro de alterações na vida funcional de um servidor, tais 
como promoções, lotação em outro setor, majoração de vencimentos, aposentadoria, reversão 
à atividade etc.

Normalmente, a apostila é feita no verso do documento a que se refere. Pode, no entanto, caso 
não haja mais espaço para o registro de novas alterações, ser feita em folha separada (com 
timbre oficial), que se anexará ao documento principal. É lavrada como um termo e publicada 
em órgão oficial.

Partes:

São, usualmente, as seguintes:

a) Título – denominação do documento (apostila).

b) Texto – desenvolvimento do assunto.

c) Data, às vezes precedida da sigla do órgão.

d) Assinatura   nome e cargo ou função da autoridade.

APOSTILA

O funcionário a quem se refere o presente Ato passou a ocupar, a partir de 12 de dezembro de 
2012, a classe de Professor ............. ....... código EC  do Quadro único de Pessoal   Parte 
Permanente, da Universidade Federal do Paraná, de acordo com a relação nominal anexa ao 
Decreto nº XXXXX, de 28 de junho de 1977, publi¬cado no Diário Oficial de 21 de julho de 1977.
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César Petrarca (Diretor de Campus).

XVI. DECLARAÇÃO

A declaração deve ser fornecida por pessoa credenciada ou idônea que nele assume a 
responsabilidade sobre uma situação ou a ocorrência de um fato. Portanto, é uma comprovação 
escrita com caráter de documento.

A declaração pode ser manuscrita em papel almaço simples (tamanho ofício) ou digitada/dati-
lografada. Quanto ao aspecto formal, divide se nas seguintes partes:

a) Timbre: impresso como cabeçalho, contendo o nome do órgão ou empresa. Atualmente a 
maioria das empresas possui um impresso com logotipo. Nas de¬clarações particulares usa 
se papel sem timbre.

b) Título: deve se colocá-lo no centro da folha, em caixa-alta.

c) Texto: deve se iniciá-lo a cerca de quatro linhas do título. Dele deve constar:

 • Identificação do emissor. Se houver vários emissores, é aconselhável escrever, para facilitar: 
os abaixo assinados.

 • O verbo atestar ou declarar deve aparecer no presente do indicativo, terceira pessoa do 
singular ou do plural.

 • Finalidade do documento: em geral costuma se usar o termo "para os devidos fins", mas 
também pode se especificar: "para fins de trabalho", "para fins escolares", etc.

 • Nome e dados de identificação do interessado. Esse nome pode vir em caixa alta, para 
facilitar a visualização.

 • Citação do fato a ser atestado.

d) Local e data: deve se escrevê-los a cerca de três linhas do texto.

e) Assinatura: assina se a cerca de três linhas abaixo do local e data.
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MODELO DE DECLARAÇÃO

XVII. PORTARIA 

São atos pelos quais as autoridades competentes determinam providências de caráter adminis-
trativo, dão instruções sobre a execução de leis e de serviços, definem situações funcionais e 
aplicam medidas de ordem disciplinar.

Basicamente, possuem o objetivo de delegar competências, designar membros de comissões, 
criar grupos-tarefa, aprovar e discriminar despesas, homologar concursos (inscrições, resulta-
dos etc). 

Partes (estrutura):

a) Numeração (classificação): número do ato e data de expedição.

b) Título: denominação completa (em caracteres maiúsculos, preferencialmente) da autorida-
de que expede o ato.

c) Fundamentação: citação da legislação básica em que a autoridade apóia sua decisão, se-
guida do termo resolve. Eventualmente, pode ser substituída por “no uso de suas atribui-
ções”.
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d) Texto: desenvolvimento do assunto.

e) Assinatura: nome da autoridade que expede o ato.

PORTARIA Nº 2.914, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011

Dispõe sobre os procedimentos de 
controle e de vigilância da qualidade 
da água para consumo humano e seu 
padrão de potabilidade.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do 
parágrafo único do art. 87 da Constituição, e

Considerando a Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977, que configura infrações à legislação 
sanitária federal e estabelece as sanções respectivas;

Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para 
a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 
correspondentes;

Considerando a Lei nº 9.433, de 1º de janeiro de 1997, que institui a Política Nacional de Recursos 
Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o inciso 
XIX do art. 21 da Constituição e altera o art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, que 
modificou a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989;

Considerando a Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, que dispõe sobre normas gerais de 
contratação de consórcios públicos;

Considerando a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para 
o saneamento básico, altera as Leis nºs 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.036, de 11 de 
maio de 1990, 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e revoga a Lei 
nº 6.528, de 11 de maio de 1978;

ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA

Telegrama

Definição e Finalidade

Com o fito de uniformizar a terminologia e simplificar os procedimentos burocráticos, passa a 
receber o título de telegrama toda comunicação oficial expedida por meio de telegrafia, telex, 
etc.

Por tratar-se de forma de comunicação dispendiosa aos cofres públicos e tecnologicamente 
superada, deve restringir-se o uso do telegrama apenas àquelas situações que não seja possível 
o uso de correio eletrônico ou fax e que a urgência justifique sua utilização e, também em 
razão de seu custo elevado, esta forma de comunicação deve pautar-se pela concisão (v. 1.4. 
Concisão e Clareza).
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Forma e Estrutura

Não há padrão rígido, devendo-se seguir a forma e a estrutura dos formulários disponíveis nas 
agências dos Correios e em seu sítio na Internet.

Exposição de Motivos

Definição e Finalidade

Exposição de motivos é o expediente dirigido ao Presidente da República ou ao Vice-Presidente 
para:

a) informá-lo de determinado assunto;

b) propor alguma medida; ou

c) submeter a sua consideração projeto de ato normativo.

Em regra, a exposição de motivos é dirigida ao Presidente da República por um Ministro de 
Estado.

Nos casos em que o assunto tratado envolva mais de um Ministério, a exposição de motivos 
deverá ser assinada por todos os Ministros envolvidos, sendo, por essa razão, chamada de in-
terministerial.

Forma e Estrutura

Formalmente, a exposição de motivos tem a apresentação do padrão ofício (v. 3. O Padrão Ofí-
cio). O anexo que acompanha a exposição de motivos que proponha alguma medida ou apre-
sente projeto de ato normativo, segue o modelo descrito adiante.

A exposição de motivos, de acordo com sua finalidade, apresenta duas formas básicas de estru-
tura: uma para aquela que tenha caráter exclusivamente informativo e outra para a que propo-
nha alguma medida ou submeta projeto de ato normativo.

No primeiro caso, o da exposição de motivos que simplesmente leva algum assunto ao conheci-
mento do Presidente da República, sua estrutura segue o modelo antes referido para o padrão 
ofício.
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Exemplo de Exposição de Motivos de caráter informativo

                                                                                                                               (297 x 210mm)
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Já a exposição de motivos que submeta à consideração do Presidente da República a sugestão 
de alguma medida a ser adotada ou a que lhe apresente projeto de ato normativo – embora 
sigam também a estrutura do padrão ofício –, além de outros comentários julgados pertinentes 
por seu autor, devem, obrigatoriamente, apontar:

a) na introdução: o problema que está a reclamar a adoção da medida ou do ato normativo 
proposto;

b) no desenvolvimento: o porquê de ser aquela medida ou aquele ato normativo o ideal para 
se solucionar o problema, e eventuais alternativas existentes para equacioná-lo;

c) na conclusão, novamente, qual medida deve ser tomada, ou qual ato normativo deve ser 
editado para solucionar o problema.

Deve, ainda, trazer apenso o formulário de anexo à exposição de motivos, devidamente pre-
enchido, de acordo com o seguinte modelo previsto no Anexo II do Decreto no 4.176, de 28 de 
março de 2002.

Anexo à Exposição de Motivos do (indicar nome do Ministério ou órgão equivalente) no    , de   
de       de 200.

1. Síntese do problema ou da situação que reclama providências

2. Soluções e providências contidas no ato normativo ou na medida proposta

3. Alternativas existentes às medidas propostas

Mencionar:

 • se há outro projeto do Executivo sobre a matéria;
 • se há projetos sobre a matéria no Legislativo;
 • outras possibilidades de resolução do problema.
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4. Custos

Mencionar:

 • se a despesa decorrente da medida está prevista na lei orçamentária anual; se não, 
quais as alternativas para custeá-la;

 • se é o caso de solicitar-se abertura de crédito extraordinário, especial ou suple-
mentar;

 • valor a ser despendido em moeda corrente;

5. Razões que justificam a urgência (a ser preenchido somente se o ato proposto for medida 
provisória ou projeto de lei que deva tramitar em regime de urgência)

Mencionar:

 • se o problema configura calamidade pública;
 • por que é indispensável a vigência imediata;
 • se se trata de problema cuja causa ou agravamento não tenham sido previstos;
 • se se trata de desenvolvimento extraordinário de situação já prevista.

6. Impacto sobre o meio ambiente (sempre que o ato ou medida proposta possa vir a tê-lo)

7. Alterações propostas

TEXTO ATUAL TEXTO PROPOSTO

8. Síntese do parecer do órgão jurídico

 • Com base em avaliação do ato normativo ou da medida proposta à luz das questões levan-
tadas no item 10.4.3.

A falta ou insuficiência das informações prestadas pode acarretar, a critério da Subchefia para 
Assuntos Jurídicos da Casa Civil, a devolução do projeto de ato normativo para que se complete 
o exame ou se reformule a proposta.
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O preenchimento obrigatório do anexo para as exposições de motivos que proponham a ado-
ção de alguma medida ou a edição de ato normativo tem como finalidade:

a) permitir a adequada reflexão sobre o problema que se busca resolver;

b) ensejar mais profunda avaliação das diversas causas do problema e dos efeitos que pode 
ter a adoção da medida ou a edição do ato, em consonância com as questões que devem 
ser analisadas na elaboração de proposições normativas no âmbito do Poder Executivo (v. 
10.4.3.).

c) conferir perfeita transparência aos atos propostos.

Dessa forma, ao atender às questões que devem ser analisadas na elaboração de atos nor-
mativos no âmbito do Poder Executivo, o texto da exposição de motivos e seu anexo comple-
mentam-se e formam um todo coeso: no anexo, encontramos uma avaliação profunda e direta 
de toda a situação que está a reclamar a adoção de certa providência ou a edição de um ato 
normativo; o problema a ser enfrentado e suas causas; a solução que se propõe, seus efeitos e 
seus custos; e as alternativas existentes. O texto da exposição de motivos fica, assim, reservado 
à demonstração da necessidade da providência proposta: por que deve ser adotada e como 
resolverá o problema.

Nos casos em que o ato proposto for questão de pessoal (nomeação, promoção, ascensão, 
transferência, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração, recondução, remoção, 
exoneração, demissão, dispensa, disponibilidade, aposentadoria), não é necessário o encami-
nhamento do formulário de anexo à exposição de motivos.

Ressalte-se que:

– a síntese do parecer do órgão de assessoramento jurídico não dispensa o encaminhamento 
do parecer completo;

– o tamanho dos campos do anexo à exposição de motivos pode ser alterado de acordo com a 
maior ou menor extensão dos comentários a serem ali incluídos.

Ao elaborar uma exposição de motivos, tenha presente que a atenção aos requisitos básicos da 
redação oficial (clareza, concisão, impessoalidade, formalidade, padronização e uso do padrão 
culto de linguagem) deve ser redobrada. A exposição de motivos é a principal modalidade de 
comunicação dirigida ao Presidente da República pelos Ministros. Além disso, pode, em certos 
casos, ser encaminhada cópia ao Congresso Nacional ou ao Poder Judiciário ou, ainda, ser pu-
blicada no Diário Oficial da União, no todo ou em parte.

Mensagem

Definição e Finalidade

É o instrumento de comunicação oficial entre os Chefes dos Poderes Públicos, notadamente as 
mensagens enviadas pelo Chefe do Poder Executivo ao Poder Legislativo para informar sobre 
fato da Administração Pública; expor o plano de governo por ocasião da abertura de sessão 
legislativa; submeter ao Congresso Nacional matérias que dependem de deliberação de suas 
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Casas; apresentar veto; enfim, fazer e agradecer comunicações de tudo quanto seja de interes-
se dos poderes públicos e da Nação.

Minuta de mensagem pode ser encaminhada pelos Ministérios à Presidência da República, a 
cujas assessorias caberá a redação final.

Forma e Estrutura

As mensagens contêm:

a) a indicação do tipo de expediente e de seu número, horizontalmente, no início da margem 
esquerda:

Mensagem nº

b) vocativo, de acordo com o pronome de tratamento e o cargo do destinatário, horizontal-
mente, no início da margem esquerda;

Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal,

c) o texto, iniciando a 2 cm do vocativo;

d) o local e a data, verticalmente a 2 cm do final do texto, e horizontalmente fazendo coincidir 
seu final com a margem direita.

A mensagem, como os demais atos assinados pelo Presidente da República, não traz identifica-
ção de seu signatário.
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Exemplo de Mensagem

(297 x 210mm)
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Fax

Definição e Finalidade

O fax (forma abreviada já consagrada de fac-simile) é uma forma de comunicação que está 
sendo menos usada devido ao desenvolvimento da Internet. É utilizado para a transmissão de 
mensagens urgentes e para o envio antecipado de documentos, de cujo conhecimento há pre-
mência, quando não há condições de envio do documento por meio eletrônico. Quando neces-
sário o original, ele segue posteriormente pela via e na forma de praxe.

Se necessário o arquivamento, deve-se fazê-lo com cópia xerox do fax e não com o próprio fax, 
cujo papel, em certos modelos, se deteriora rapidamente.

Forma e Estrutura

Os documentos enviados por fax mantêm a forma e a estrutura que lhes são inerentes.

É conveniente o envio, juntamente com o documento principal, de folha de rosto, i. é., de pe-
queno formulário com os dados de identificação da mensagem a ser enviada, conforme exem-
plo a seguir:
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Correio Eletrônico

Definição e finalidade

O correio eletrônico ("e-mail"), por seu baixo custo e celeridade, transformou-se na principal 
forma de comunicação para transmissão de documentos.

Forma e Estrutura

Um dos atrativos de comunicação por correio eletrônico é sua flexibilidade. Assim, não interes-
sa definir forma rígida para sua estrutura. Entretanto, deve-se evitar o uso de linguagem incom-
patível com uma comunicação oficial (v. 1.2 A Linguagem dos Atos e Comunicações Oficiais).

O campo assunto do formulário de correio eletrônico mensagem deve ser preenchido de modo 
a facilitar a organização documental tanto do destinatário quanto do remetente.

Para os arquivos anexados à mensagem deve ser utilizado, preferencialmente, o formato Rich 
Text. A mensagem que encaminha algum arquivo deve trazer informações mínimas sobre seu 
conteúdo..

Sempre que disponível, deve-se utilizar recurso de confirmação de leitura. Caso não seja dispo-
nível, deve constar da mensagem pedido de confirmação de recebimento.

Valor documental

Nos termos da legislação em vigor, para que a mensagem de correio eletrônico tenha valor 
documental, i. é, para que possa ser aceito como documento original, é necessário existir certi-
ficação digital que ateste a identidade do remetente, na forma estabelecida em lei.

DESPACHO 

É o pronunciamento de autoridade administrativa em petição que lhe é dirigida, ou ato relativo 
ao andamento do processo. Pode ter caráter decisório ou apenas de expediente. 

Estrutura 

 1. Nome do órgão principal e secundário. 

 2. Número do processo. 

 3. Data.

 4. Texto. 

 5. Assinatura e função ou cargo da autoridade. 

Observação: O despacho pode constituir-se de uma palavra, de uma expressão ou de um texto 
mais longo.
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Questões

1. (30180) CESGRANRIO – 2011 – PORTUGUÊS  
Redação de Correspondências Oficiais

A clareza, a concisão e a correção são re-
quisitos das comunicações oficiais. Dessa 
forma, uma comunicação oficial concisa é 
aquela em que se:

a) utiliza da prolixidade.
b) evita o uso de palavras ambíguas.
c) menciona o estritamente indispensável.
d) evitam os vícios de linguagem.
e) observam as regras gramaticais.

2. (39936) CESPE – 2013 – PORTUGUÊS  –  
Redação de Correspondências Oficiais

Julgue o item seguinte, à luz das prescrições 
do Manual de Redação da Presidência da 
República.

Para formatação do aviso, utiliza-se como 
modelo o padrão ofício.

( ) Certo   ( ) Errado

3. (93972) CESPE – 2015 – PORTUGUÊS –  
Redação de Correspondências Oficiais

Considerando os aspectos estruturais e lin-
guísticos das correspondências oficiais, jul-
gue o item que se segue de acordo com o 
Manual de Redação da Presidência da Re-
pública.

O aviso, a mensagem e o ofício são exem-
plos de comunicações oficiais que seguem 
uma diagramação própria, conhecida como 
padrão ofício.

( ) Certo   ( ) Errado

4. (72227) CESPE – 2010 – PORTUGUÊS –  
Redação de Correspondências Oficiais

Cada um dos itens abaixo apresenta um 
fragmento hipotético de correspondência 
oficial, seguido de uma proposta de classi-
ficação desse fragmento (entre parênteses) 
quanto à parte e ao padrão de correspon-
dência. Julgue-os quanto ao aspecto gra-
matical, quanto à classificação proposta e 
quanto à observância das recomendações 
previstas para o padrão de correspondência 
indicado.

Aos dez dias do mês de novembro do ano 
de dois mil e nove, às dez horas, na sala de 
reuniões do Departamento de Biologia Ce-
lular da Universidade de Brasília, teve início 
a... (cabeçalho de uma ata)

( ) Certo   ( ) Errado

5. (72232) CESPE – 2011 – PORTUGUÊS –  
Redação de Correspondências Oficiais

Cada um dos próximos itens apresenta um 
trecho de correspondência oficial, que deve 
ser julgado certo se estiver de acordo com 
os requisitos de impessoalidade, uso da mo-
dalidade padrão da língua portuguesa, cla-
reza, concisão e formalidade da linguagem 
exigidos na redação desse tipo de corres-
pondência, ou errado, em caso contrário.

Reiterando pedido feito em correspondên-
cia anterior, solicitamos que seja providen-
ciado, com urgência, o trabalho de manu-
tenção dos equipamentos do laboratório de 
informática, visto que os frequentes proble-
mas de conexão com a Internet têm preju-
dicado o rendimento do setor.

( ) Certo   ( ) Errado
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6. (60507) CESPE – 2012 – PORTUGUÊS –  
Redação de Correspondências Oficiais

Nas opções a seguir, são apresentados frag-
mentos de correspondências oficiais. As-
sinale a opção cujo excerto apresenta as 
características necessárias de um texto ofi-
cial: clareza, concisão, impessoalidade, uni-
formidade e linguagem culta e apropriada a 
esse tipo de expediente.

a) Em sua comunicação, Sua Excelência 
destaca a necessidade de incremento 
de pessoal nesta casa, que há muito ca-
rece de funcionários que deem conta 
da demanda municipal, que vem cres-
cendo ano após ano, e a população já 
começou a perceber o acúmulo de afa-
zeres do órgão e passou a reclamar for-
malmente da falta de atendimento ade-
quado.  

b) Em resposta ao memorando n.° 15, de 
11 de agosto de 2012, encaminham-se, 
em anexo, as atas das reuniões do Con-
selho Tutelar do município de Porto Ve-
lho – RO.  

c) Vossa Excelência há de reconhecer 
como é bonito o trabalho desenvolvi-
do na região e ficará encantado quando 
conhecer as pessoas que o desenvolve-
ram.  

d) As terras demarcadas para plantio estão 
legalmente prevista, no acordo, permi-
tindo a cultura de mais de um produto 
e não precisando de autorização prévia 
para uso.  

e) Senhor Juiz, Segue pareceres para exa-
me e pronunciamento de Vossa Exce-
lência. Atenciosamente, [nome do re-
metente] Advogado Criminalista

7. (73144) FCC – 2011 – PORTUGUÊS – Reda-
ção de Correspondências Oficiais

A respeito dos padrões de redação de um 
ofício, é INCORRETO afirmar que:

a) Deverá constar, resumidamente, o teor 
do assunto do documento.   

b) O texto deve ser redigido em linguagem 
clara e direta, respeitando-se a forma-
lidade que deve haver nos expedientes 
oficiais. 

c) O fecho deverá caracterizar-se pela po-
lidez, como por exemplo: Agradeço a V. 
Sa. a atenção dispensada. 

d) Deve conter o número do expediente, 
seguido da sigla do órgão que o expede. 

e) Deve conter, no início, com alinhamen-
to à direita, o local de onde é expedido 
e a data em que foi assinado.

8. (73142) FCC – 2011 – PORTUGUÊS – Reda-
ção de Correspondências Oficiais

Ao se redigir um documento oficial, deve-se 
atentar para as seguintes recomendações: 

I – Praticar a concisão e a clareza, de modo 
a que poucas palavras possam trazer muita 
informação, não deixando dúvida quanto à 
significação do conjunto do texto. 

II – A comunicação oficial não exime o re-
dator de manifestar claramente sua subjeti-
vidade, por meio de opiniões criativas e do 
posicionamento estritamente pessoal dian-
te de uma questão. 

III – A formalidade da linguagem é uma ca-
racterística imprescindível da redação ofi-
cial, fazendo-se notar, por exemplo, pela 
observância da norma culta e pelas formas 
protocolares de tratamento. 

Está correto o que consta APENAS em 

a) I.   
b) II. 
c) III. 
d) I e III. 
e) II e III.
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9. (79136) CESPE – 2014 – PORTUGUÊS – Redação de Correspondências Oficiais

Com base no Manual de Redação da Presidência da República, julgue o item seguinte, relativo 
à correspondência oficial hipotética apresentada.

Na situação considerada, quando for enviado, o email com a frequência dos estagiários terá 
seu valor documental garantido por duas razões: por envolver dois setores de um mesmo órgão 
público e por conter informações de caráter meramente administrativo.

Mem. 03/2015 – SePes

Goiânia, 21 de janeiro de 2015.

Ao Senhor Chefe do Setor de Estágios (SEst)

Assunto: Novos procedimentos paraenvio de frequência de Es-
tagiários

1.  Para garantir mais agilidade em relação ao pagamento da
bolsa-estágio, informo que, a partir do mês de abril deste ano, serão
adotados novos procedimentos para o envio da frequência dos
estagiários ao Setor de Pessoal (SePes).
2.  A frequência mensal de cada estagiário deverá ser enviada
para o endereço de email do SePes até o quinto dia útil de cada mês.
3.  As informações do email devem ser complementadas com
anexo contendo a planilha de frequência de estagiários, carimbada
e assinada pelo chefe do SEst e pelos estagiários.
4.  A observância desses procedimentos é essencial para evitar
atrasos no pagamento da bolsa.

Atenciosamente,

(espaço para assinatura)
[nome do signatário]

Chefe do Setor de Pessoal

( ) Certo   ( ) Errado

10. (39985) CESPE – 2013 – PORTUGUÊS – Redação de Correspondências Oficiais

Em relação às exigências da redação de correspondências oficiais, julgue o item seguinte.

A forma de tratamento Magnífico destina-se a autoridades do Poder Legislativo, principalmen-
te ao presidente da Câmara dos Deputados e ao do Senado Federal.

( ) Certo   ( ) Errado

11. (42693) CESPE – 2013 – PORTUGUÊS – Redação de Correspondências Oficiais

Considerando que, de acordo com o Manual de Redação da Presidência da República (2002), 
“A redação oficial deve caracterizar-se pela impessoalidade, uso do padrão culto de linguagem, 
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clareza, concisão, formalidade e uniformidade”, assinale a opção em que o fragmento apresen-
tado atende esses requisitos. 

a) Dada a abertura do nosso próximo seminário, cujas inscrições encontram-se abertas até o 
dia 17 de fevereiro, encaminhamos cartazes promocionais e pedimos para que os mesmos 
sejam afixados nos cartórios eleitorais do estado.

b) Solicitamos que essa unidade faça um levantamento das demandas de equipamentos a 
serem adquiridos para atender os setores responsáveis pelo atendimento ao cidadão. Sem 
mais, renovamos votos de estima e apreço.

c) Encaminhamos o processo em anexo ao diretor-geral, com análise concluída pelo setor de 
compras, para que sejam tomadas as providências necessárias referentes à solicitação da-
quela diretoria, e que depois seja dado o devido encaminhamento de restituição do pro-
cesso a esta secretaria.

d) Em virtude de compromissos assumidos anteriormente, não será possível a presença do 
secretário de gestão de pessoas na mesa de abertura do seminário que realizar-se-á no 
próximo dia 25, pelo que lamentamos e desejamos sucesso na realização do evento.

e) Diante das necessidades desta instituição, encaminhamos a Vossa Senhoria termo de coo-
peração que pleiteia a descentralização de recursos para a construção de prédio anexo ao 
edifício sede.

12. (30065) CESPE – 2006 – PORTUGUÊS – Redação de Correspondências Oficiais

Considere que, em uma repartição pública, o chefe de departamento tenha recebido o docu-
mento a seguir, do qual as partes (1) e (2) foram ocultadas.

(1) _________ n.º 10 /2006-DNZ

Brasília, 30 de março de 2006.

  Senhor Fulano de Tal:
  Apresento a V.S.a o servidor José das
Quantas, matrícula   n.º 303, ocupante do
cargo de Secretário do Quadro de Pessoal
Permanente deste Ministério, que passará
a ter exercício nesse  Departamento, a partir
do dia 1.º do próximo mês.

 Cordialmente,

(2) _____________________

Julgue o item a seguir, a respeito da situação apresentada e da correspondência oficial.

Dada a natureza do documento, a data pode ser omitida. 

( ) Certo   ( ) Errado

13. (42686) CESPE – 2006 – PORTUGUÊS – Redação de Correspondências Oficiais

Julgue o item a seguir, referentes a redação de correspondências oficiais.



www.acasadoconcurseiro.com.br 197

MTE - Auditor Fiscal do Trabalho – Redação Oficial – Prof. Pablo Jamilk

O memorando tem como finalidade a co-
municação entre os chefes de unidades ad-
ministrativas de órgãos distintos. 

( ) Certo   ( ) Errado

14. (39917) CESPE – 2014 – PORTUGUÊS – Re-
dação de Correspondências Oficiais

Com base nas normas constantes no Manu-
al de Redação da Presidência da República, 
julgue o item seguinte.

Uma das formas de se garantir a impessoa-
lidade dos textos oficiais consiste na supres-
são do nome próprio do signatário de uma 
comunicação, que deve ser identificado 
apenas por meio da menção ao cargo que 
ele ocupa. 

( ) Certo   ( ) Errado

15. (38822) CESPE – 2013 – PORTUGUÊS  Reda-
ção de Correspondências Oficiais

Com base no Manual de Redação da Presi-
dência da República, julgue o item a seguir, 
relativo ao formato e à linguagem de cor-
respondências oficiais.

Em regra, as comunicações assinadas pelo 
presidente da República dispensam a iden-
tificação do signatário, à exceção da mensa-
gem, cuja redação deve seguir a recomen-
dação do padrão ofício, segundo a qual, 
em todas as comunicações oficiais, devem 
constar o nome e o cargo da autoridade re-
metente abaixo do local de sua assinatura. 

( ) Certo   ( ) Errado

16. (38811) CESPE – 2013 – PORTUGUÊS – Re-
dação de Correspondências Oficiais

O emprego do padrão culto da língua em 
expedientes oficiais é justificado pelo alto 
nível de escolaridade daqueles que os redi-
gem e daqueles a quem se destinam.

( ) Certo   ( ) Errado

17. (38808) CESPE – 2008 – PORTUGUÊS –  
Redação de Correspondências Oficiais

Prezado Senhor José Joaquim da Silva Xa-
vier,

DD. Diretor do Banco do Brasil:

1. Comunicamos que a partir desta data 
nosso banco de dados digitalizados estará 
acessível para consultas vinte e quatro ho-
ras por dia.

2. Solicitamos que sejam feitos agendamen-
tos, afim de processar com maior agilidade 
os atendimentos.

Considerando o texto acima como o início 
de um ofício, julgue o item a seguir.

A redação do ofício acima está de acordo 
com as normas que regem a correspondên-
cia oficial. 

( ) Certo   ( ) Errado

18. (38806) CESPE – 2013 – PORTUGUÊS –  
Redação de Correspondências Oficiais

Com relação à função e à linguagem das 
correspondências oficiais, julgue os itens 
seguintes.

Formas de tratamento como Vossa Exce-
lência e Vossa Senhoria, ainda que sejam 
empregadas sempre na segunda pessoa do 
plural e no feminino, exigem flexão verbal 
de terceira pessoa; além disso, o pronome 
possessivo que faz referência ao pronome 
de tratamento também deve ser o de ter-
ceira pessoa, e o adjetivo que remete ao 
pronome de tratamento deve concordar 
em gênero e número com a pessoa — e não 
com o pronome — a que se refere. 

( ) Certo   ( ) Errado
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19. (34143) FCC – 2013 – PORTUGUÊS – Redação de Correspondências Oficiais

Os pronomes de tratamento estão empregados corretamente em:

a) Espera-se que, no Brasil, Sua Santidade, o Papa Francisco, seja recebido, com o devido res-
peito, pelos jovens.

b) O advogado assim se pronunciou perante o juiz: Peço a Vossa Senhoria que ouça o depoi-
mento desta nova testemunha.

c) Senhor Chefe do Departamento de Pessoal, dirijo-me a Vossa Excelência, para solicitar o 
abono de minhas faltas.

d) Vossa Majestade, a rainha da Inglaterra, foi homenageada por ocasião do aniversário de 
seu reinado.

e) Refiro-me ao Ilustríssimo Senhor, Cardeal de Brasília, ao enviar-lhe as notícias do Conclave.

20. (30072) CESPE – 2009 – PORTUGUÊS  – Redação de Correspondências Oficiais

Considere a hipótese de que o documento a seguir tenha sido redigido para ser encaminhado 
ao diretor de segurança no trânsito do DETRAN/DF.

Memorando n.º 3/NUCET

 Em 5 de fevereiro de 2009.

Ao D.D. Diretor de Segurança no Trânsito do DETRAN/DF

Assunto: ...............................................

Tem ocorrido, em anos anteriores, excessos de
motoristas quanto à perigosa mistura bebida + direção,
nos dias de folia carnavalesca, onde a ingestão de bebidas
alcoólicas se eleva, em nome da descontração e da alegria
próprios dos brasileiros.
2.  Nessa época, desaparecem as diferenças entre
pobre e rico, jovem e velho, mulheres e homens, e todos se
lançam à folia, como se o mundo fosse acabar amanhã.
3.  Por causa disso, solicito à Vossa Senhoria a
presença do Grupo de Teatro do DETRAN na Praça do DI,
reduto dos foliões mais intempestivos, onde se verificam
muitas ocorrências de trânsito irresponsável, no intuito de
intensificar as atividades educativas em Taguatinga, neste ano.
4.  Certo de contar com vossa atenção, já demonstrada
em preitos anteriores, coloco-me à disposição para o que for de
seu desejo.

Atenciosamente,
FSFilho

Chefe do Núcleo de
Campanhas Educativas de Trânsito

Com base no texto apresentado e no que estabelece o Manual de Redação da

Presidência da República acerca da comunicação oficial, julgue os itens a seguir.
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Não é indicada a forma de memorando para transmitir mensagens de solicitação, como a con-
tida no texto apresentado; a modalidade correta de expediente oficial, nesse caso, seria o re-
querimento, uma vez que o signatário do texto solicita algo que o destinatário pode ou não 
conceder ou deferir. 

( ) Certo   ( ) Errado

21. (108243) OBJETIVA – 2016 – PORTUGUÊS  – Redação de Correspondências Oficiais

Assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE:

Aviso e ofício são modalidades de comunicação oficial praticamente idênticas. A única diferen-
ça entre eles é que o ____________ é expedido exclusivamente por Ministros de Estado, para 
autoridades de mesma  hierarquia,  ao passo  que  o  ___________  é  expedido  para  e  pelas 
demais  autoridades. Ambos têm como  finalidade  o tratamento  de  assuntos  oficiais  pelos  
órgãos  da Administração Pública entre si e, no caso do __________, também com particulares.

a) aviso – ofício – ofício
b) aviso – ofício – aviso
c) ofício – aviso – aviso    
d) ofício – aviso – ofício

Acesse o link a seguir ou baixe um leitor QR Code em seu celular e fotografe o código 
para ter acesso gratuito aos simulados on-line. E ainda, se for assinante da Casa das 
Questões, poderá assistir ao vídeo da explicação do professor.

http://acasadasquestoes.com.br/prova-imprimir.php?prova=9124593

Gabarito: 1. (30180) C 2. (39936) Certo 3. (93972) Errado 4. (72227) Certo 5. (72232) Certo 6. (60507) B  
7. (73144) C 8. (73142) D 9. (79136) Errado 10. (39985) Errado 11. (42693) E 12. (30065) Errado 13. (42686) Errado  
14. (39917) Errado 15. (38822) Errado 16. (38811) Errado 17. (38808) Errado 18. (38806) Certo 19. (34143) A  
20. (30072) Errado 21. (108243) A
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Questões

1. (42707) CESPE – 2008 – INSS – Analista do 
Seguro Social – Direito 

A respeito da redação de correspondências 
oficiais, julgue o próximo item.

Caso uma servidora pública aposentada pre-
tenda ingressar com requerimento de revisão 
do processo de sua aposentadoria no depar-
tamento de recursos humanos do órgão em 
que trabalhou e, por estar impossibilitada de 
fazê-lo pessoalmente, queira nomear pessoa 
de sua confiança para representá-la, junto 
àquele departamento, nos atos que se façam 
necessários à referida solicitação, a servidora 
deverá redigir uma declaração, nomeando a 
pessoa escolhida, para que esta possa repre-
sentá-la nos citados atos.

( ) Certo   ( ) Errado

2. (30047) CESPE – 2006 – MDIC – SUP. 

Julgue o item seguinte a respeito do empre-
go de expressões de tratamento na corres-
pondência oficial. 

Entre as autoridades do Poder Judiciário no-
meadas, obrigatoriamente, com o tratamen-
to Senhor antecedido da fórmula Excelentís-
simo, figuram juízes e desembargadores. 

( ) Certo   ( ) Errado

3. (39963) CESPE – 2013 – DEPEN – Médio

Com base no Manual de Redação da Presi-
dência da República, julgue o próximo item.

A forma de tratamento Digníssimo deve ser 
utilizada apenas para parlamentares, como 
deputados federais, estaduais, distritais e 
senadores.

( ) Certo   ( ) Errado

4. (30007) CESPE – 2012 – TCE-ES – SUP.

Para que a mensagem de correio eletrônico, 
cada vez mais empregada no serviço públi-
co, tenha valor documental, é necessário 
existir certificação digital que ateste a iden-
tidade do remetente, na forma estabelecida 
em lei.

( ) Certo   ( ) Errado

5. (30050) CESPE – 2006 – MDIC – SUP. 

Nas correspondências dirigidas a sacerdotes 
em geral, a expressão de tratamento em-
pregada é Eminentíssimo Senhor. 

( ) Certo   ( ) Errado

6. (42026) CESPE – 2013 – ANP – Superior

Acerca da linguagem e do formato empre-
gados na redação de correspondências ofi-
ciais, julgue o item seguinte. 

Com vistas à agilidade e para evitar o des-
necessário aumento do número de comu-
nicações, recomenda-se que os despachos 
ao memorando sejam efetuados no próprio 
documento e, se faltar espaço, em folha de 
continuação. 

( ) Certo   ( ) Errado
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7. (72248) CESPE – 2013 – MI – Todos os Cargos 

Com relação às características gerais dos di-
versos tipos de comunicação oficial, julgue 
os itens subsecutivos.

É obrigatória a identificação do signatário 
nas mensagens, instrumento de comunica-
ção oficial empregado pelo chefe do Poder 
Executivo federal para o encaminhamento 
ao Congresso Nacional de projeto de lei or-
dinária, complementar ou financeira e de 
medida provisória e para a indicação de au-
toridades. 

( ) Certo   ( ) Errado

8. (30002) CESPE – 2006 – MPE-TO – SUP.

Caso um chefe de departamento do servi-
ço público resolvesse recomendar aos fun-
cionários o emprego da linguagem simples, 
sem floreios, o expediente de comunicação 
oficial mais adequado e ágil para tal seria o 
parecer técnico acompanhado da exposição 
de motivos.

( ) Certo   ( ) Errado

9. (72247) CESPE – 2013 – MI – Todos os Cargos 

Considerando as normas e as características 
da redação oficial, julgue os itens a seguir.

Em um documento oficial conciso, são eli-
minados termos desnecessários, o que per-
mite transmitir um máximo de informação 
com um mínimo de palavras. A concisão, 
portanto, contribui para a clareza do texto 
oficial. 

( ) Certo   ( ) Errado

10. (42004) CESPE – 2013 – TELEBRAS – Médio

Com base no Manual de Redação da Presi-
dência da República, julgue o próximo item, 
relativo às comunicações oficiais.

Mesmo nas comunicações oficiais que cir-
culam em meios restritos, deve-se evitar o 
uso de linguagem específica a determinados 
grupos.

( ) Certo   ( ) Errado
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11. (30071) CESPE – 2009 – DETRAN – Médio 

Considere a hipótese de que o documento a seguir tenha sido redigido para ser encaminhado 
ao diretor de segurança no trânsito do DETRAN/DF. 

Memorando n.º 3/NUCET 
Em 5 de fevereiro de 2009

Ao D.D. Diretor de Segurança no Trânsito do DETRAN/DF 
Assunto: ...............................................

  Tem ocorrido, em anos anteriores, excessos de 
motoristas quanto à perigosa mistura bebida + direção,
nos dias de folia carnavalesca, onde a ingestão de bebidas 
alcoólicas se eleva, em nome da descontração e da alegria
próprios dos brasileiros.
2.  Nessa época, desaparecem as diferenças entre
pobre e rico, jovem e velho, mulheres e homens, e todos se 
lançam à folia, como se o mundo fosse acabar amanhã.
3.   Por causa disso, solicito à Vossa Senhoria a 
presença do Grupo de Teatro do DETRAN na Praça do DI,
reduto dos foliões mais intempestivos, onde se verificam
muitas ocorrências de trânsito irresponsável, no intuito de 
intensificar as atividades educativas em Taguatinga, neste ano.
4.   Certo de contar com vossa atenção, já demonstrada 
em preitos anteriores, coloco-me à disposição para o que for de 
seu desejo.

Atenciosamente,

FSFilho
Chefe do Núcleo de

Campanhas Educativas de Trânsito

Com base no texto apresentado e no que estabelece o Manual de Redação da Presidência da 
República acerca da comunicação oficial, julgue os itens a seguir. 

O campo “Assunto” do documento em pauta estaria corretamente preenchido com a frase: So-
licitação da presença do Grupo de Teatro do DETRAN na Praça do DI. 

( ) Certo   ( ) Errado

12. (39951) CESPE – 2013 – FUB – Médio

Em relação aos tipos de correspondência oficial, julgue o item seguinte. 

O memorando é uma comunicação entre unidades administrativas de um mesmo órgão.

( ) Certo   ( ) Errado
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13. (39949) CESPE – 2013 – FUB – Fundamental

Em relação aos tipos de correspondência oficial, julgue o item seguinte. 

O aviso é uma correspondência entre um funcionário e uma autoridade de hierarquia superior.

( ) Certo   ( ) Errado

14. (30054) CESPE – 2008 – TCU – SUP

Cidade, 8 de janeiro de 2008.

[Nome] 
Diretor do Departamento de Imagem Urbana 
CEP – Cidade – UF 

Assunto: Gabinete de Rua

Sr. Diretor,

1.  Dando início aos trabalhos desta Câmara Municipal 
para o ano de 2008, realizaremos o primeiro Gabinete de Rua, 
no dia 19 do corrente. Para tanto, solicitamos que V. S.ª 
expresse vossa autorização para a montagem de um estande
para a realização da referida atividade na Praça das Flores 
(Centro), das 9 às 13 horas.
2.  Informamos que o Gabinete de Rua consiste
em ação de cidadania, oportunidade em que os munícipes terão 
acesso a alguns serviços de saúde, tais como aferição de 
pressão, exame de glicemia capilar, além de poderem 
apresentar, por meio do preenchimento de questionário, suas
reivindicações para a melhoria da cidade.
3.  Certos da atenção que nos será dispensada, 
agradecemos antecipadamente.

Atenciosamente,

[Nome]

[Vereador]

Considerando o documento acima, julgue o item que se segue, referente à redação de corres-
pondências oficiais.

O fecho utilizado no documento não está adequado à hierarquia dos cargos, devendo ser subs-
tituído por Respeitosamente. 

( ) Certo   ( ) Errado
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15. (107968) CESPE – 2015 – TJ DF – MÉDIO

XXX n.º 524/1991/SG-PR

Brasília, 5 de março de 2005.

Vossa Excelência o Deputado Pedro Antonio
Secretário-Geral de Recursos Humanos da Câmara Federal

1.  Em atendimento ao Projeto Interinstitucional de Capacitação Técnica dos
Servidores Públicos do Governo Federal, tenho a honra de solicitar a Sua
Senhoria o agendamento de visita técnica e reunião para intercâmbio de
procedimentos e rotinas entre os funcionários das unidades de Edições
Técnicas da Câmara Federal e do Tribunal de Justiça.
2.  Solicitamos, conforme entendimentos prévios entre os órgãos, que seja
marcado a data de 1º/4/2005 para a referida visita, que deverá ocorrer no
período vespertino, entre as 14h e as 18h.
3.  Ao todo serão deslocados nesta data para as dependências da Unidade
de Edições Técnicas da Câmara Federal cinco funcionários que trabalham
diretamente com revisão de textos, preparação de originais e editoração
eletrônica.
4.  Preciso que a confirmação do agendamento seja enviada o mais
rapidamente possível a fim de que possamos chamar os funcionários e
dizer que eles têm esse compromisso e que não podem faltar.

  Cordialmente,

Nilma Ariela
Diretora de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça

Com base na normatização das correspondências oficiais prevista no Manual de Redação da 
Presidência da República, julgue o item a seguir, tendo como referência o texto precedente.

Nesse tipo de comunicação oficial, é desnecessário o emprego do vocativo, conforme o referi-
do manual.

( ) Certo   ( ) Errado

Gabarito: 1. (42707) Errado 2. (30047) Errado 3. (39963) Errado 4. (30007) Certo 5. (30050) Errado 6. (42026) Certo  
7. (72248) Errado 8. (30002) Errado 9. (72247) Certo 10. (42004) Certo 11. (30071) Certo 12. (39951) Certo  
13. (39949) Errado 14. (30054) Errado 15. (107968) Errado
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Edital

PROVA DISCURSIVA: 10.3 A prova discursiva P3 valerá 100,00 pontos e consistirá de: a) três 
questões a serem respondidas em até 20 linhas cada, acerca de Direitos Humanos e (ou) 
Economia do Trabalho e (ou) Direito Constitucional e (ou) Direito Administrativo; b) uma 
dissertação a ser elaborada em até 30 linhas acerca de Direitos Humanos e (ou) Economia do 
Trabalho e (ou) Direito Constitucional e(ou) Direito Administrativo. 10.4 A prova discursiva P4 
valerá 100,00 pontos e consistirá de: a) três questões contendo situações problema a serem 
resolvidas, em até 20 linhas cada, acerca de Gestão de Projetos e(ou) Direito do Trabalho e(ou) 
Segurança e Saúde no Trabalho; b) um parecer técnico, a ser elaborado em até 60 linhas, acerca 
de Segurança e Saúde no Trabalho. 10.5 As provas discursivas serão avaliadas e pontuadas 
segundo os critérios estabelecidos no subitem 10.9 deste edital. -> 10.9.3 As provas discursivas 
serão avaliadas quanto ao domínio do conteúdo dos temas abordados – demonstração de 
conhecimento técnico aplicado –, bem como quanto ao domínio da modalidade escrita da 
língua portuguesa. 10.9.4 Nos casos de fuga ao tema, ou de não haver texto, o candidato 
receberá nota no texto igual a zero. 10.9.5 As provas discursivas serão corrigidas conforme os 
critérios a seguir, ressaltando-se que, em atendimento ao que está estabelecido no Decreto 
nº 6.583, de 29 de setembro de 2008, alterado pelo Decreto nº 7.875, de 27 de dezembro de 
2012, serão aceitas como corretas, até 31 de dezembro de 2015, ambas as ortografias, isto é, a 
forma de grafar e de acentuar as palavras vigentes até 31 de dezembro de 2008 e a que entrou 
em vigor em 1º de janeiro de 2009:

BANCA: Cespe

CARGO: Auditor Fiscal do Trabalho
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Prova Discursiva

REDAÇÃO PARA CONCURSOS PÚBLICOS

1. Introdução

É praticamente consenso entre os estudantes que a Redação costuma ser considerada como o 
“calcanhar de Aquiles” dos candidatos. Notadamente, escrever um texto se transforma em um 
enorme desafio quando, para sair do rascunho, o indivíduo começa a pensar que há mais coisas 
do que a missão de organizar ideias. Isso quer dizer que o primeiro passo a ser dado, no sentido 
de uma boa escrita de textos, é evitar qualquer tipo de bloqueio. 

2. Organização

O segundo ponto focal da escrita consiste na organização da preparação. Para tanto, é preciso 
listar alguns conhecimentos fundamentais:

 • Conhecimento das tipologias: conhecer a tipologia é extremamente importante para 
garantir que o aluno não vai escrever em um formato que não é o exigido pela prova.

 • Conhecimento dos temas: ninguém escreve sobre aquilo que não conhece, logo, ser um 
leitor frequente e buscar atualização constante sobre aquilo que a prova discursiva pode 
cobrar é fundamental para garantir o desenvolvimento do texto. 

 • Conhecimentos dos perfis de cobrança: saber o que esperar de uma banca pode ajudar 
a antecipar trechos textuais. Com isso, pretende-se dizer que as bancas possuem estilos 
distintos de cobrança – algumas bancas valorizam a gramática, outras não valorizam tanto; 
algumas exigem argumentação mais consistente, outras não exigem tanto. 

 • Conhecimento dos limites: o aluno não pode querer obter a nota máxima sem muito 
treino. Reconhecer que estudar é preciso pode ser a chave para o melhor texto de todos. 
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3. Abordagem das tipologias

Narrativa – características:

Um texto narrativo é, evidentemente, um texto em que há um sequenciamento de ações, 
portanto, o princípio de uma narrativa é a ação. Desse modo, entenderemos que o mais comum 
será encontrar verbos que exprimem noção conjugados no passado. 

É preciso haver um elemento que conduz a narrativa, ou seja, uma voz que conta as ações. 
A essa voz, dá-se o nome de narrador. Além disso, há personagens que povoam a narrativa, 
executando as ações que motivam a história. Vale lembrar que ainda há mais alguns elementos 
da narrativa para pontuar:

 • Tempo: pode ser cronológico (com marcações precisas), psicológico (sem marcações), da 
narrativa (com marcações imprecisas).

 • Espaço: aberto (em vários lugares), fechado (em apenas um lugar).

 • Trama: sequência das ações (apresentação, conflito, nó, clímax, desfecho). 

Exemplo de narrativa:

Entrei no gabinete, sentei na cadeira, o dentista botou um guardanapo de papel no meu 
pescoço. Abri a boca e disse que o meu dente de trás estava doendo muita. Ele olhou com um 
espelhinho e perguntou como é que eu tinha deixado os meus dentes ficarem naquele estado.

(Rubem Fonseca – O cobrador)

Descritiva: a descrição objetiva pontuar elementos caracterizadores ou qualificadores de algum 
referente em um texto. 

a) Objetiva: é a descrição que indica caracterizações de um referente, ou seja, costuma ser 
ausente de impressões particulares. 

O Muro (Alberto de Oliveira)

É um velho paredão, todo gretado,
Roto e negro, a que o tempo uma oferenda
Deixou num cacto em flor ensanguentado
E, num pouco de musgo em cada fenda.

Serve há muito de encerro a uma vivenda;
Protegê-la e guardá-la é seu cuidado;
Talvez consigo esta missão compreenda,
Sempre em seu posto, firme e alevantado.
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b) Subjetiva: é a descrição que indica qualificações de um referente, ou seja, costuma 
apresentar inúmeras impressões pessoais e emoções de quem escreve. 

Admirei-lhe do primeiro olhar um talhe esbelto e de suprema elegância. O vestido que o moldava 
era cinzento com orlas de veludo castanho e dava esquisito realce a um desses rostos suaves, 
puros e diáfanos, que parecem vão desfazer-se ao menor sopro, como os tênues vapores da 
alvorada. 

(Lucíola – José de Alencar). 

Dissertativa: texto dissertativo é aquele que se centra em um conceito ou tese e desenvolve 
uma linha de raciocino que pode ser argumentativa ou expositiva. 

a) Expositiva: é a linha de raciocínio que se pauta por explicar um conceito. Isso quer dizer que 
o texto dissertativo-expositivo não busca persuadir, mas sim informar. É possível identificar 
provas que cobram conhecimentos específicos com essa tipologia textual. Quando isso 
ocorrer, basta que o candidato se limite a responder os itens cobrados na proposta. 

Exemplo: 

Texto base:

O Departamento de Polícia Civil do Estado de São Paulo vem investigando os crimes cometidos 
por três pessoas, maiores e capazes, que atuam no roubo de cargas transportadas em operações 
interestaduais nos estados de São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. As empresas 
transportadoras afetadas pelas ações dos criminosos são totalmente privadas, ou seja, não 
possuem participação financeira de nenhum ente da Federação, não havendo, portanto, em 
decorrência desses delitos, prejuízo patrimonial direto à União. Em operação destinada a 
prender em flagrante os criminosos, apenas um deles foi preso. No momento da prisão, ele 
ofereceu, ao chefe da equipe policial, cem mil reais para que fosse informalmente libertado. A 
proposta não foi aceita, e a prisão do criminoso foi efetuada, de acordo com as formalidades 
legais. 

Proposta: 

Com base na situação hipotética apresentada acima, redija um texto dissertativo que responda, 
necessariamente e de maneira fundamentada, aos seguintes questionamentos.

 • Havendo necessidade de repressão uniforme dos crimes acima mencionados, poderá o 
Departamento de Polícia Federal investigar os delitos contra o patrimônio (roubos)?

 • Na situação considerada, a proposta feita pelo criminoso ao chefe da equipe policial 
configurou crime contra a administração pública? Em caso afirmativo, especifique o delito.

b) Argumentativa: é a linha de raciocino que busca persuadir o leitor de alguma coisa. No 
caso do concurseiro, o leitor é o corretor do texto. Logo, é preciso haver argumentos 
fundamentados e convincentes para defender uma tese, que deve ser proposta no início 
do texto. É comum que haja textos dessa natureza em provas cuja parte discursiva exige 
um posicionamento acerca de um assunto determinado.
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Exemplo:

Texto base:

Existem alguns argumentos relevantes contra a adoção do financiamento público exclusivo para 
as campanhas eleitorais e muitos a favor. Está chegando a hora de decidir a respeito dele. É 
uma das principais ideias em debate no Congresso e entre especialistas em legislação eleitoral, 
desde quando as discussões sobre a reforma política se intensificaram a partir do início desta 
legislatura. Foi já aprovada pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado e está 
no anteprojeto de reforma elaborado pela Comissão Especial da Câmara dos Deputados.

(Marcos Coimbra. CartaCapital, 15/10/2011. www.cartacapital.com.br/politica/financiamento-publico-pros-e-contras/)

Proposta: 

Considerando o que está transcrito acima, redija um texto dissertativo-argumentativo sobre o 
seguinte tema:

A arrecadação de recursos nas campanhas eleitorais e as implicações da instituição do 
financiamento público exclusivo

Generalidades sobre redação

ESTÉTICA DO TEXTO!

1. Tipo de caneta:

A exigência é que a caneta seja sempre preta, esferográfica e confeccionada em material 
transparente. É o padrão para os concursos e você não terá problemas com isso. 

2. Letra:

Não fique preocupado com o tipo de letra que você usa. As bancas possuem, por critério geral, 
o princípio da legibilidade. Isso quer dizer que, ser der para ler, você está salvo.

3. Margens do texto: 

Tente evitar deixar muitos espaços em branco ao fim das linhas, é preciso cuidar da apresentação 
do texto. Busque não ultrapassar as margens e lembre-se de colocar o hífen ao lado da palavra, 
jamais o coloque abaixo!

4. Borrões:

Para evita-los, seque a mão na hora de passar do rascunho para a versão definitiva.
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5. Erros:

Caso você erre algo na versão definitiva, faça um traço sobre a palavra incorreta e continue 
escrevendo. Vai perder ponto? Claro! Mas o decréscimo será menor do que se você mantivesse 
o erro. 

6. Título do texto:

Empregue título no texto somente se a banca pedir. 

7. Translineação:

Faça a translineação (passagem de linhas) com cuidado. Se uma palavra for hifenizada e seu 
hífen cair no fim da linha, é preciso repeti-lo no início da linha próxima.

8. Pontuação X Poluição:

Use sempre a pontuação suficiente. Não encha seu texto com intercalações, inversões, 
citações ou elementos que exijam destaques de pontuação. O texto mais fluido recebe melhor 
pontuação.

9. Complexidade X Simplicidade:

Busque usar um vocabulário simples em seu texto. O rebuscamento (preciosismo) não é bem 
visto pelos corretores, além disso, você pode empregar incorretamente um termo que acha 
“bonito” por não saber seu correto emprego.

10. Ordem sintática e tamanho das sentenças:

Prefira escrever sentenças curtas e na ordem direta: facilita a leitura e, consequentemente, a 
correção.

Critérios de textualidade

Os critérios de textualidade são aquilo que garante que um texto seja, de fato, um texto. Esses 
são alguns dos critérios que definem qual será o padrão adotado no momento de corrigir o seu 
texto. 

 • Situacionalidade: diz respeito ao momento em que você se encontra na hora de escrever 
o texto, ou seja, uma situação de avaliação. Entenda que há um propósito para o seu texto: 
agradar ao corretor, então, todo cuidado deve ser empregado, a fim de majorar sua nota. 
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 • Infomatividade: diz respeito às informações veiculadas pelo texto. De certa maneira, o 
texto deve buscar um meio-termo de informatividade. Se for informativo demais, será 
incompreensível; se for pouco informativo, será um texto prolixo.

 • Intertextualidade: diz respeito à capacidade de o texto dialogar com outras formas, outros 
textos e outras ideias. Na verdade, trata-se da possibilidade de fundamentar ideias com 
pensamentos, legislação, reflexões de outros autores etc.

 • Aceitabilidade: consiste, em essência, na adequação do texto para que ele seja “aceito” 
(compreendido) pelo examinador – estou falando da situação de prova, exclusivamente. 
Deve-se buscar uma adequação à proposta da prova discursiva sempre. 

 • Coesão: refere-se à amarração dos elementos do texto, à conexão – em suma.

 • Coerência: refere-se à construção do sentido do texto; sua “noção”. 

Coesão

Consiste na amarração dos termos de uma sentença, de modo que fiquem conectados e 
permitam ao texto progredir. Existem livros sobre o assunto, teses, artigo. Entretanto, é bem 
mais fácil do que parece. Um texto deve ter suas partes “conversando entre si”, ou seja, é 
preciso que o autor ligue as partes do texto com palavras de conexão. 

 • Como se faz coesão?

A resposta é simples: basicamente, utilizado pronomes, conjunções, sinônimos e outros 
elementos textuais de retomada. 

 • Exemplos:

 • Diante disso,

 • Essa situação

 • A questão mencionada

 • Isso mostra

 • A situação em tela.

Quando você finalizar uma frase ou um parágrafo, tente utilizar um elemento desses para fazer 
a relação entre as partes do texto. 

Coerência

A coerência consiste basicamente no sentido da construção textual. Quando se fala a respeito 
disso, costuma-se mencionar uma lista de pontos de atenção para a manutenção da coerência 
de um texto. São eles: 

 • Relação entre os elementos do texto: é preciso mostrar que as partes do texto se inter-
relacionam, ou seja, não é adequado fazer grandes quebras de sentido – falar de assuntos 
muitos divergentes em parágrafos próximos. Recomenda-se tentar uma transição suave 
entre os assuntos do texto. 
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 • Progressão de ideias: todo texto deve levar o leitor (corretor) a algum ponto, do contrário 
será um texto estático, moroso, cansativo. Ao escrever, lembre que há uma sequência de 
ideias para você aplicar em seu texto. 

 • Aprofundamento de conceitos: de nada valem muitas ideias se não forem bem exploradas. 
É melhor, acredite, ter poucas ideias que serão densamente analisadas do que colocar um 
baú de conceitos rasos e pouco esclarecedores.

 • Não-contradição: não se pode mudar de ideia no meio da composição do texto. Isso quer 
dizer que, se estiver defendendo ou atacando um ponto de vista, faça-o até o fim. Não 
deixe que seus próprios argumentos se matem no texto. 

 • Fundamentação de ideias: ideia boa é ideia discutida e fundamentada. É preciso citar as 
fontes (não pode inventar, sem-vergonha!) donde as informações provêm. Explicar causas, 
enumerar consequências etc. 

 • Consistência e relevância: os argumentos que forem mencionados devem ser consistentes, 
ou seja, é importante fugir das ideias superficiais (senso comum) na redação. 

Como fazer um texto dissertativo?

É uma fórmula já antiga, mas vale a pena lembrar: existe uma estrutura que deve ser 
compreendida, a fim de que fique mais fácil a composição de um texto dissertativo. Vejamos 
quais são os elementos de sua estrutura.

Estrutura do texto dissertativo

a) Introdução (apresentação do tema).

b) Desenvolvimento (explanação dos conceitos e dos argumentos).

c) Conclusão (fechamento do texto com base nos no que foi dito).

A Introdução do texto

A introdução é o “abre-alas” de qualquer redação. É o momento de mostrar que o texto será 
digno de uma boa correção e que não se trata de qualquer amontoado de palavras desconexas. 
Essa abertura do texto deve ser clara e apresentar diretamente qual é o tema abordado pelo 
texto, isto é, do que o texto vai falar – nesse momento não importa se o texto for de natureza 
argumentativa ou expositiva. Façamos uma ressalva: se o texto for de natureza argumentativa, 
recomenda-se que a tese já apareça na introdução, bem como o posicionamento (se ele for 
solicitado).

O que não fazer na introdução do texto:

 • Fazer a cópia literal da temática.

 • Iniciar o texto com pronome demonstrativo, retomando algo que não está especificado.
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 • Escrever um parágrafo de “preparação”.

 • Iniciar o texto com a palavra “atualmente”.

 • Iniciar o texto com a expressão “No Brasil contemporâneo”. 

Estratégias de introdução – como começar um texto?

 • Declaração: 

 • “Não há como negar que o assunto relativo às manifestações ocorridas em várias 
cidades do Brasil gere ainda alguma polêmica.”

 • Questionamento: 

 • Existe um questionamento presente após as manifestações ocorridas no Brasil: houve 
algum resultado para todo aquele espetáculo?

 • Relação de opostos:

 • Há dois pontos distintos bem claros na sociedade brasileira com relação às 
manifestações que tomaram as ruas do país: alguns consideram que aquilo não passou 
de um frenesi revolucionário imediatista; outros – mais esperançosos – acreditam ser a 
semente de uma nova consciência social. 

 • Referência histórica: 

 • O problema relativo ao preconceito de gênero não é algo atual. A luta por igualdade 
de direitos data de XXXX. Ainda hoje é possível ver algumas militâncias que reivindicam 
(...). 

 • Palavra-chave:

 • Obsolescência. Ao que parece esse é o termo que melhor resume a cultura na sociedade 
de consumo. 

Analisemos alguns exemplos: 

Exemplos: 

 No primeiro semestre de 2013, uma série de manifestações populares ocorreu nas ruas 
de centenas de cidades brasileiras. Tendo inicialmente como foco de reivindicação a redução 
das tarifas do transporte coletivo, as manifestações ampliaram-se, ganhando um número 
imensamente maior de pessoas e também novas reivindicações. 

(Tales dos Santos Pinto)

 No Brasil contemporâneo, as manifestações que lutaram contra as corrupções dos nossos 
políticos tomaram as ruas do Brasil. As pessoas lutavam para que diminuísse um pouco a 
roubalheira que está no nosso país que o povo já não aguenta mais e indignado corre para a rua 
com cartazes. 

(Texto fictício de uma criatura que não sabe escrever uma redação)
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Desenvolvimento do texto dissertativo

O desenvolvimento de uma redação deve levar em conta a natureza da tipologia textual. Se 
estivermos lidando com um texto de natureza meramente expositiva, o desenvolvimento exigirá 
tão somente a explanação a respeito do conteúdo dos questionamentos da proposta. Por outro 
lado, se estivermos lidando com um texto de natureza argumentativa, o desenvolvimento 
deverá apresentar as razões para defender a tese levantada na introdução.

O que devo colocar no desenvolvimento do meu texto?

 • Em um texto de natureza expositiva:

 • Responder item por item de maneira fundamentada: isso quer dizer que, ao colocar 
os itens sugeridos pela banca, é necessário que você procure explicar pontualmente 
cada um dos itens, especificando aquilo que escreve. A fundamentação deve partir do 
conhecimento prévio a respeito dos itens. 

 • Descartar eventos novos: como a maioria das propostas exige, não insira novos 
desdobramentos ao escrever o texto. Isso faz com que o texto fuja da proposta inicial, 
logo, é preciso limitar-se ao que a proposta solicita.

 • Explanar com clareza os conceitos: quanto mais claro o texto, melhor ele ficará. A 
clareza em questão deve primar pelas explicações diretas e sem rodeios.

 • Se necessário, exemplificar o que se está respondendo: em algumas situações, a 
explicação pode ficar de certa forma abstrata. Com o fito de facilitar o entendimento 
para quem corrige, é possível inserir um exemplo. Como fazer isso? Simples! Escreva: 
“como exemplo desse fato / situação, é possível citar...”

 • No caso de haver itens específicos, é interessante usar os mesmos termos que a 
banca propõe: para ficar bem claro que você está “preso” ao tema, busque utilizar os 
mesmos termos que a banca utilizou para abordar os subitens. Assim, você evita a fuga 
do tema. 

 • Em um texto de natureza argumentativa:

 • Aprofundar a tese apresentada na introdução: busque aprofundar o que foi dito na 
introdução, ou seja, a tese que você defenderá deve ficar clara e robusta. Na hora da 
correção, o avaliador perceberá que você compreende quais são as estruturas de um 
texto argumentativo. 

 • Lançar os argumentos em uma estratégia de argumentação:

 • Causa e consequência – é preciso levantar, em um parágrafo quais sãos as causas 
de algo, e – em outro – quais são as consequências daquelas ações evidenciadas. 

 • Enumeração de motivos – a estratégia mais simples consiste em elencar motivos, 
provas, argumentos, fatores que deem sustentação ao que se diz na tese.

 • Discurso autorizado – consiste em fundamentar a argumentação com base na fala 
/ citação de algum especialista a respeito do assunto. Ressalta-se o fato de que a 
“autoridade” mencionada deve verdadeiramente existir e ser identificada. 
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 • Silogismo (se, então) - consiste em utilizar uma argumentação baseada em um 
raciocínio lógico que usa a estrutura de argumentação mencionada. 

 • Retrospectiva - trata-se da estratégia de distribuir cronologicamente os itens 
do desenvolvimento, para que construam uma linha de raciocínio baseada na 
progressão temporal. 

 • Evidenciar que há relação entre os argumentos do texto: como o texto se trata de 
uma unidade coesa, é necessário demonstrar que os trechos estão interligados. Uma 
estratégia interessante é usar os mecanismos de coesão para criar essa conexão.

 • Progredir argumentativamente: é importante criar uma escala de argumentos, a fim 
de mostrar que existe uma relação hierarquia entre ele.

 • Mais forte para o mais fraco.

 • Mais fraco para o mais forte. 

Agora, vamos analisar alguns exemplos de parágrafos dissertativos. Isso vai ilustrar o que 
estamos discutindo.

Exemplos de desenvolvimento:

1. Desenvolvimento de texto expositivo (com problemas).

O crime que aconteceu foi um que aparece no Código Penal. Quando o indivíduo oferece algum 
tipo de caixinha para alguém ele está cometendo um crime. Esse tipo de coisa não deveria 
acontecer em nosso país, mas acontece com frequência, porque quem deveria cuidar dessas 
coisas não cuida e fica o tempo todo só pensando nas coisas erradas. Por isso tem tanta 
corrupção no Brasil, porque falta muitos valores que as pessoas já perderam. 

2. Desenvolvimento de texto expositivo (sem problemas).

Define-se o crime em tela como corrupção ativa. Tal crime se configura pelo simples ato de um 
indivíduo oferecer vantagem, qualquer tipo de benefício ou satisfação de vontade, que venha 
a afetar a moralidade da Administração Pública. De acordo com o artigo 333 do Código Penal, 
só se caracteriza vantagem quando ela é oferecida ao funcionário público. Como houve, na 
situação apresentada, o oferecimento de vantagem a um servidor para que este deixasse de 
fiscalizar a empresa mencionada, pode-se dizer que o crime foi consumado. 

3. Desenvolvimento de texto argumentativo (com problemas)

Tem muita corrupção no Brasil, porque as pessoas é que são corruptas. Ninguém quer ficar 
pra trás e, quando vê que dá para tirar vantagem dos outros, daí tira mesmo como não vai ter 
ninguém para corrigir. Eu acho que não tá certo esse tipo de coisa porque, se todo mundo é 
corrupto, não dá para viver num país desse tipo, que não tem nem segurança para sair na rua 
porque até todo mundo que tá lá vivendo é corrupto também. 

4. Desenvolvimento de texto argumentativo (sem problemas)

Em primeiro lugar, pode-se dizer que o fato de a corrupção ser tão evidente em terras brasileiras 
é proveniente do próprio comportamento do povo. Não que o brasileiro seja corrupto, mas – 
ao que tudo parece indicar – é corruptível; isso quer dizer que há uma tendência à ação que 
desconsidera a retidão e a honestidade se houver benefício sem ônus para quem a pratica. 
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Conclusão do texto dissertativo

Usualmente, o texto dissertativo encaminha o leitor para um final, que é a conclusão do texto. 
Ocorre que, em razão de uma tradição misteriosa, não explicada até os presentes dias, os 
alunos acham de devem “salvar o mundo” quando finalizam um texto. Ledo engano. 

A missão da conclusão é encerrar o texto, identificando que o assunto proposto na introdução 
chegou a uma definição (o que passou pela argumentação). Para isso, é necessário que seja 
feita uma retomada da introdução e que se reafirmem os posicionamentos dos parágrafos. 
Esquematizemos de uma maneira melhor:

O que eu deve fazer na conclusão?

 • Retomar a introdução.

 • Reafirmar o que foi dito (ideias principais).

O que eu não devo fazer na conclusão?

 • Dizer que existe apenas uma resposta para todos os problemas.

 • Apostar que o ser humano pode ser um indivíduo consciente.

 • Afirmar que todos devem fazer o “seu papel”.

 • Ser negativo e dizer que tudo está perdido.

 • Deixar o texto em aberto.

 • Terminar com interrogações. 

Existem algumas expressões que você pode utilizar para iniciar o parágrafo de 
conclusão, tome nota:

 • Logo,

 • Portanto,

 • Por conseguinte,

 • Finalmente,

 • Em suma,

 • Em conclusão,

 • Entende-se, com isso, que

 • Conclui-se que

 • É possível entender, após o percurso teórico traçado, que
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 • Desse modo

Perceba que muitas dessas expressões são conjunções ou locuções conjuntivas coordenativas 
conclusivas, isto é, apresentam uma ideia de conclusão para a sentença. 

Estudo de caso

Exemplos: 

Cespe / UnB: As funções administrativas podem ser entendidas a partir das seguintes ações: 
prever, planejar, implantar, comandar, coordenar e controlar. Planejamento e organização 
referem-se a aspectos mais abstratos do processo administrativo, direção e controle abordam 
um aspecto concreto do trabalho, principalmente relacionado à condução do projeto 
idealizado e à verificação de que os processos estão de acordo com os objetivos previamente 
estabelecidos. 

A. Nogueira de Faria. Introdução à administração. 2.ª ed. Rio de Janeiro: Rio Fundo, 1993.

Tendo o texto acima como referência inicial, considere o seguinte caso hipotético. 

Em uma empresa de médio porte, um evento para divulgação de um projeto de fomento a 
abertura de pequenas empresas foi realizado há um mês. Em uma reunião com os funcionários 
envolvidos, no sentido de avaliar o evento, foram detectados diversos problemas. Durante a 
discussão, o problema da falta de equipamentos de multimídia durante o evento foi levantado, 
bem como a dificuldade em transportar os convidados do aeroporto ao hotel e ao local do 
evento em um único veículo. Com referência aos problemas citados no caso hipotético acima 
descrito, redija um texto dissertativo que, além de identificar os aspectos que podem ter 
falhado e causado tais problemas, proponha sugestões que a empresa poderia ter adotado 
para prevenir tais transtornos. 

Ao elaborar seu texto, contemple, necessariamente, as seguintes funções administrativas: 

 • planejamento; 

 • organização; 

 • direção; 

 • controle

Na avaliação do estudo de caso, ao domínio do conteúdo serão atribuídos até 25,00 pontos, dos 
quais até 1,00 ponto será atribuído ao quesito apresentação (legibilidade, respeito às margens 
e indicação de parágrafos) e estrutura textual (organização das ideias em texto estruturado). 
Na avaliação de cada questão, esses valores corresponderão a 12,50 pontos e 0,50 ponto, 
respectivamente.

Estudo de caso: 

Considere que, na tentativa de democratizar o crédito, o governo brasileiro, para facilitar o 
acesso, a essa modalidade de obtenção de recursos, dos microempreendedores com maior 
índice de geração de emprego e renda, crie um comitê interministerial para o acompanhamento 



MTE - Auditor Fiscal do Trabalho – Prova Discursiva – Prof. Pablo Jamilk

www.acasadoconcurseiro.com.br 223

da implantação das operações de microcrédito e que o Conselho Monetário Nacional estabeleça 
que a fonte de recursos para financiar esse tipo de operações seja proveniente dos depósitos à 
vista mantidos em instituições financeiras.

Com base nessa situação hipotética, redija um texto dissertativo, apresentando a análise para 
definir a viabilidade de cumprimento da exigibilidade de aplicação dos depósitos à vista em 
operações de microcrédito. 

Ao elaborar seu texto, aborde, necessariamente, os seguintes aspectos: 

 • finalidades da captação em depósitos à vista; [valor: 7,50 pontos] 

 • microcrédito e suas principais características; [valor: 8,00 pontos] 

 • exigibilidade da aplicação de depósitos à vista em operações de crédito para população de 
baixa renda e para microempreendedores. [valor: 8,50 pontos]

Análise de Textos

Nesta sessão, vamos analisar a construção de alguns textos por meio de exemplos. 

Tema: Escola sem partido. 

Texto 1:

A geração que construiu seu partido

Representado pelo projeto de lei 193/2016, o movimento "escola sem partido" alega proteger 
alunos da doutrinação coordenada em escolas de todo o Brasil. Ao longo da história, conflitos 
foram travados a fim de defender ideias, fronteiras foram construídas e territórios tomados. O 
conhecimento é a arma mais poderosa, e o debate é a sua munição. Sendo assim, a chamada 
"neutralidade política na educação" apresentaria eficácia contra o senso crítico dos jovens?

Deste modo, controlar o que é dito em sala de aula limita o conceito de lecionar, que deveria 
ser feito através da troca de conhecimentos. Tamanha é a responsabilidade em defender um 
ideal, ainda mais tendo a visão focada apenas em um dos lados, a ignorância apresenta perigo 
para a sociedade. Entretanto, no caso de jovens que dominam o assunto político o ameaçado é 
o Estado.

Analisando casos da educação sendo controlado, a escola foi palco de divulgação de ideias, 
onde, distorcendo a realidade, esculpiram a mentalidade de uma geração. Sendo assim, privar 
o debate político e livre é uma maneira de cultivar uma geração submissa ao que geradores 
de opinião propagam. Em tempos onde adolescentes organizam grupos políticos e discutem 
questões sociais, o movimento "escola sem partido" seria um retrocesso e mais um motivo 
para a revolta dessa legião de ativistas.

Avaliação: 0,0
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Texto 2:

Escola Sem Senso Crítico

Em meio a recente polarização política, um debate vem ganhando relevância, o da escola sem 
partido. O projeto, segundo seus autores, tem como objetivo libertar o sistema de ensino da 
doutrinação esquerdista e da ideologia de gênero.

No entanto, é irônico que um projeto que diz defender uma Escola Livre traga como resultado 
uma maior restrição ao sistema de ensino e um declínio ainda maior da relevância da escola 
como local de conhecimento. O projeto, apoiado pelas partes mais conservadoras da sociedade, 
traz como discurso a criação de uma educação neutra, o problema no entanto neutra é 
que tal ideal não pode ser alcançado, tal visão imparcial nada mais é do que uma defesa do 
conformismo e manutenção do status-quo.

À partir dessa ideia vaga é criada uma linha tênue do que pode ser ensinado e o do que não 
pode. O que ali é ideologia e o que ali são fatos? O que ali pode estar atacando os valores 
morais ou religiosos de determinado aluno? Nesse espaço aberto a interpretações, encontra-se 
um constante policiamento e controle de qualquer discurso minimamente crítico.

A Escola Sem Partido, portanto, não tem como objetivo livrar a educação de qualquer ideologia, 
mas permitir o perpetuamento de ideias defasadas e atrasadas. Usando de um discurso histérico 
e hiperbólico, uma camada da sociedade defende seus ideias conservadores, impedindo que 
estes entrem em atrito ou sejam debatidos na escola, um ambiente em que o senso crítico 
deve ser deixado em casa.

Avaliação: 9,0

Texto 3: 

Tema: Haveria sociedade politicamente organizada se não fosse o direito?

A organização política da sociedade é um processo histórico e evolutivo, tendo surgido a partir 
do momento em que as pessoas perceberam a necessidade de se organizar, de tal forma que 
os anseios de todos pudessem ser atendidos. Se analisarmos o mundo hoje, com cerca de 7 
bilhões de pessoas, cada uma com suas particularidades, personalidades, vontades próprias; 
seria um grotesco dislate pensar que haveria qualquer tipo de organização se cada um agisse 
por si mesmo, sem quaisquer regras ou limites a serem respeitados, de acordo unicamente 
com seu ímpeto. 

O direito tem papel fundamental na sociedade, posto que aparece como regulador das 
atividades dos particulares e também como limitador do poder Estatal em diversos casos. 
No Brasil, o processo histórico de nossas constituições remonta o império de Dom Pedro I, 
responsável pela primeira constituição brasileira, a de 1824, ostentando os primeiros traços 
de liberdade e democracia. Em relação aos particulares, o direito dita os limites legais dentro 
dos quais aqueles devem agir. Já em relação ao Estado, o direito se apresenta como definidor 
da ação do poder público. É o princípio da legalidade sob suas duas facetas: todas as pessoas 
podem fazer tudo aquilo que a lei não proíbe (princípio da legalidade sob a visão do particular); 
e o Estado (Administração Pública) só pode fazer aquilo que a lei determina (princípio da 
legalidade sob a visão da Administração Pública). 
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Então, vemos que a organização política da sociedade compreende todo o ordenamento 
jurídico de uma nação (Constituição, Leis, Tratados e acordos internacionais etc), é a forma 
como uma sociedade se organiza, suas regras, parâmetros, diretrizes, costumes. É claro que a 
organização das sociedades não apareceu unicamente quando da confecção de seus diplomas 
normativos e regramentos formais. 

O ordenamento jurídico aparece como uma formalização de todo um processo histórico 
muito pretérito, desde que os primeiros aglomerados sociais se formaram. Vale comentar que 
nossa sociedade muda velozmente, o que impende mudanças também no que diz respeito ao 
universo do direito. Há várias formas de se alterar o ordenamento jurídico (falando do Brasil), 
porém, quando se trata da própria Constituição Federal, o procedimento é mais solene, mais 
dificultoso, dada a característica de a Constituição Federal de 1988 ser uma constituição rígida. 
Mesmo assim, através do instituto das emendas constitucionais, nossa Constituição já foi 
alterada 86 vezes. 

Em diversos casos, ao invés de uma alteração literal (reforma constitucional), faz-se 
necessária uma interpretação no significado de normas, de sentido interpretativo (mutações 
constitucionais). Isso afirma grandemente o papel importante do direito na organização política 
da sociedade. É necessário que o direito acompanhe a evolução do povo. A sociedade de hoje 
não é a mesma de 20 anos atrás, por isso, hermeneuticamente falando, grande parte de nosso 
direito também não mais o é.

Tema: Globalização e seu impacto na natureza: 

A globalização é um tema muito discutido nas últimas décadas. Embora alguns remontem sua 
origem ao final do século XIX, devido ao rápido crescimento de economias e culturas, é mais 
comum achar o tópico relacionado aos grandes avanços que intermedeiam os séculos XX e XXI, 
especialmente no tocante à difusão da internet e meios de telecomunicações em geral. 

Voltando algumas dezenas de anos, lembramos da corrida armamentista e espacial entre a 
antiga União Soviética e os EUA, fator que não pode ser desconsiderado quando se fala em 
avanços tecnológicos. Não obstante esse caráter benéfico, percebido em maior pela parcela 
da população com acesso às atuais tecnologias, um ponto reiteradamente debatido e de 
importância cada vez mais elevada é a questão ambiental envolvida no processo de evolução 
tecnológica acelerada. 

Ora, é certo que, aumentando a produção e a industrialização, aumenta-se a quantidade de lixo 
e resíduos depositados no meio. E esta não é uma particularidade das empresas e indústrias, 
mas da própria população que, em uma consequência lógica, consome cada vez mais. De forma 
semelhante, para que se produza mais são necessários recursos materiais, os quais, em sua 
maioria, são retirados da natureza. 

Isso gera uma previsão de esgotamento bastante lembrada e preocupante, pois, se o processo 
de globalização só tende a aumentar, a utilização desses recursos não pode tomar rumo 
diferente. E mesmo sendo uma previsão para um futuro não muito próximo, como pensam os 
mais pessimistas, não é uma preocupação a ser deixada de lado, até porque hoje não se tem 
mais aquela velha ideia de recursos infinitos. 

É possível notar uma conscientização ambiental levemente fortalecida, que vem sendo 
alimentada pelos visíveis "sintomas naturais" que se repetem dia a dia pelos quatro cantos 
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do planeta. Então, parece razoável que, acompanhando esse processo de globalização e 
com a mesma intensidade e rapidez, sejam implementadas medidas de sustentabilidade e 
responsabilidade social e ambiental, tanto pela indústria quanto pelos consumidores. Aumentar 
a produção com segurança exige que se observe o futuro onde viverão as gerações vindouras, 
afinal, quem olha apenas para o momento presente tem um grande passado pela frente.

PROPOSTAS DO ÚLTIMO EDITAL

PROVA: MTE - Auditor-Fiscal do Trabalho - 2013 (Manhã)

Proposta 1

Discorra, à luz da Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra 
a mulher, sobre as ações de combate à discriminação contra a mulher na esfera trabalhista, 
abordando, necessariamente, os seguintes aspectos:

 • objetivo da referida convenção; [valor: 5,00 pontos]

 • direitos trabalhistas que devem ser assegurados às mulheres pelos Estados-partes com 
vistas à eliminação da discriminação; [valor: 8,00 pontos]

 • medidas que devem ser tomadas pelos Estados-partes com o intuito de impedir a 
discriminação contra a mulher por motivo de casamento ou maternidade e assegurar a 
efetividade de seu direito ao trabalho. [valor: 6,00 pontos]

Proposta 2

Tradicionalmente, os economistas tendem a considerar a determinação de salários no mercado 
de trabalho de forma similar à determinação de preços em um mercado qualquer, onde as 
forças de oferta e de demanda desempenham papel central. Nesse contexto, o sindicato é visto 
como um vendedor monopolista de trabalho regido pelo princípio da maximização, de modo 
que a união laboral passa a ser interpretada de forma análoga a uma firma que comercializa 
o seu produto. Contudo, quando se rejeita a determinação dos salários nominais pelas forças 
de mercado, sob as quais o mercado de trabalho deveria sempre se comportar da mesma 
forma que todos os demais mercados, abre-se espaço para discutir aspectos relacionados à 
estrutura institucional do mercado de trabalho e da dinâmica salarial, à heterogeneidade dos 
agentes participantes do sindicato, ao tamanho dos grupos tomadores de decisão, entre outros 
aspectos.

Tendo o texto acima como referência inicial, discorra sobre os efeitos macroeconômicos da 
negociação coletiva sobre o nível de desemprego e a inflação [valor: 9,00 pontos] e indique a 
razão econômica de o resultado da taxa de desemprego ser menor em países com determinação 
salarial no âmbito da firma ou no âmbito centralizado que em países com determinação salarial 
no âmbito da indústria [valor: 10,00 pontos].
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Proposta 3

Considere que determinada lei tenha conferido ao trabalhador urbano o direito ao 
recebimento de seguro contra acidente de trabalho em percentuais maiores que os previstos 
para os trabalhadores rurais. Em face dessa situação, discorra sobre o tratamento dado 
pela Constituição Federal de 1988 aos trabalhadores urbanos e rurais [valor: 10,00 pontos], 
esclarecendo, à luz do entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), se há compatibilidade 
da referida lei com o texto constitucional [valor: 9,00 pontos].

PROVA: MTE - Auditor-Fiscal do Trabalho - 2013 (Tarde)

Proposta 1

Após a realização de detalhado diagnóstico acerca das dificuldades na gestão dos projetos 
desenvolvidos em determinado órgão público, verificou-se que cada unidade funcional 
desse órgão adotava uma metodologia diferente para a administração de seus projetos 
(formulação, execução, acompanhamento e avaliação), o que ocasionava diversos problemas 
de comunicação e integração de informações necessárias para a sustentação do processo 
decisório e a produção de relatórios gerenciais, concluindo-se que uma das principais razões 
para as dificuldades enfrentadas consistia na ausência sistemática de uma metodologia que 
levasse em consideração um grupo de processos básicos de gerenciamento de projetos, bem 
como na falta de uma estrutura dedicada ao apoio aos gerentes de projeto.

Com base nessa situação, formule uma proposta de gerenciamento de projetos que, embasada 
nas melhores práticas do PMBOK®, possa solucionar os problemas apresentados. Ao elaborar o 
seu texto, atenda ao que se pede a seguir.

 • Mencione a importância e as funções de uma estrutura de gerenciamento. [valor: 6,00 
pontos]

 • Identifique os grupos de processos de gerenciamento de projetos. [valor: 6,00 pontos]

 • Apresente uma descrição sumária da metodologia proposta. [valor: 7,00 pontos]

Proposta 2

José, auditor-fiscal do trabalho, durante operação fiscalizatória em uma fazenda produtora de 
milho, entabulou conversa com um jovem trabalhador que colhia milho juntamente com outras 
pessoas, todos trajando bermudas e calçando chinelos, sob forte sol. Pela explanação do jovem, 
José constatou que o rapaz tinha dezessete anos de idade e trabalhava na fazenda desde os 
quinze anos de idade. Ficou sabendo também que o proprietário da fazenda exigia que todos 
os trabalhadores dormissem no local de trabalho, em um único alojamento, cimentado, com 
capacidade para um grupo de sessenta pessoas, com colchão, porém sem camas, e, durante o 
dia, o espaço interno do alojamento, equipado com dois fogões a lenha, era aproveitado para o 
preparo dos alimentos e para refeitório. O fiscal verificou, ainda, que havia na fazenda um grupo 
de aproximadamente sessenta e cinco pessoas, com idades entre dezesseis e quarenta anos, 
homens e mulheres que trabalhavam em total condição de igualdade, sem carteira de trabalho 
ou qualquer outro documento comprobatório de relação de trabalho e sem qualquer exame 
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médico; que a jornada de trabalho diária era cumprida das 5 h às 18 h, com, aproximadamente, 
uma hora para almoço; que os trabalhadores adquiriam, com recursos próprios, os alimentos 
e roupas que consumiam no trabalho, à escolha deles; e que, ao final de cada mês, cada 
trabalhador recebia R$ 20,00 por dia trabalhado.

Com base na situação hipotética apresentada e à luz da legislação trabalhista brasileira, 
discorra, de forma fundamentada, sobre as irregularidades trabalhistas evidenciadas [valor: 
8,00 pontos], propondo soluções para os problemas identificados [valor: 8,00 pontos] e 
especificando a forma de intervenção do auditor-fiscal do trabalho no caso [valor: 3,00 pontos].

Proposta 3

Antônio trabalhou, por trinta anos, como mecânico de aeronaves em uma empresa de 
manutenção e reparação de aeronaves com vinte e um funcionários, localizada em hangar 
do Aeroporto Internacional de Brasília. Antônio cumpria jornada de trabalho diária de oito 
horas, sendo submetido diariamente, por cerca de 30 minutos, a um nível de ruído contínuo/
intermitente de 130 dB(A), ou seja, acima dos limites de tolerância admitidos. Em seu exame 
demissional, foi detectada perda auditiva bilateral. O empregador ficou surpreso ao saber 
do problema de saúde de Antônio, pois, nos relatórios da comissão interna de prevenção de 
acidentes (CIPA) sobre as verificações dos ambientes e condições de trabalho na empresa, não 
foram apontadas situações de risco para a segurança e a saúde dos empregados.

Segundo informações dos demais empregados, Antônio, havia anos, utilizava o equipamento de 
proteção individual (EPI) destinado à proteção auditiva em um dos ouvidos apenas, o esquerdo, 
e, ao ser questionado pelos colegas, sempre afirmava que o EPI estava danificado e ele havia 
solicitado a substituição por anos, sem ser atendido, e que não podia perder o emprego, por 
isso preferia trabalhar daquela forma, fato, posteriormente, confirmado e comprovado por 
Antônio.

Com base nessa situação hipotética, discorra sobre os procedimentos de proteção à segurança 
e à saúde do trabalhador, abordando, necessariamente, os seguintes aspectos:

 • posicionamento da Organização Internacional do Trabalho quanto à proteção do 
trabalhador contra ruídos e vibrações (Convenção n.º 148 – Proteção dos trabalhadores 
contra os riscos profissionais devidos à contaminação do ar, ao ruído, às vibrações no local 
de trabalho); [valor: 5,00 pontos]

 • atuação da CIPA na situação apresentada; [valor: 7,00 pontos]

 • responsabilidades do empregador e do empregado no que se refere ao fornecimento, 
manutenção e uso do EPI. [valor: 7,00 pontos]

Parecer técnico

Na ata da primeira reunião de uma comissão interna de prevenção de acidentes (CIPA) 
recentemente empossada em uma construtora de médio porte, foram registrados os seguintes 
fatos: (1) Os programas de condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção 
civil referentes aos três canteiros de obras da construtora eram exatamente iguais, tendo sido 
o primeiro assinado por engenheiro de segurança do trabalho e os outros dois, por técnico 
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de segurança do trabalho, apesar de a destinação e a fase das obras serem bem distintas. 
(2) Recentemente, a empresa contratou mulheres como serventes de obra, tendo várias 
delas reclamado do excesso de peso que tinham de carregar, e uma, que sofria de lombalgia, 
apresentou atestados médicos relacionados a problemas na coluna, tendo sido o primeiro deles 
de três dias, após os quais a mulher retornou ao trabalho; após dez dias de trabalho, a mesma 
servente apresentou novo atestado, de quatorze dias, após os quais retornou ao trabalho, 
para não ser encaminhada ao INSS, embora ainda sentisse dores, segundo ela. (3) Estando 
os canteiros de obras situados em uma mesma quadra, os médicos do trabalho atendem os 
empregados em exames periódicos somente em um dos canteiros; o atestado de saúde 
ocupacional (ASO) é emitido apenas com base no exame físico, sendo utilizados, para todas as 
funções, os termos "apto" ou "inapto". (4) Em episódio recente, um pedreiro que rebocava a 
parede externa no décimo andar sentiu-se mal e somente não caiu do andaime porque estava 
preso ao cinto de segurança; ao verificar o ASO relativo ao pedreiro, a CIPA observou o registro 
da expressão "apto para a função". (5) Em outro episódio, um motorista da empresa levava uma 
encomenda de cimento no caminhão da firma quando sofreu acidente grave, não tendo sido 
emitida a respectiva comunicação de acidente do trabalho (CAT), sob a alegação de ele estar 
fora do canteiro de obras; entretanto, os membros da CIPA concluíram que a própria comissão 
deveria emitir a CAT, com registro de acidente de trajeto.

O presidente da referida CIPA, por ocasião da inspeção de um auditor-fiscal do trabalho 
nos canteiros de obras da construtora, solicitou-lhe a emissão de parecer técnico acerca do 
conteúdo da ata da reunião da CIPA, pois supunha que o curso de formação para os membros 
da CIPA não teria sido adequado e tinha dúvidas em relação a possíveis irregularidades citadas 
na ata. O gerente da obra opôs-se ao oferecimento de vista da ata ao auditor-fiscal, alegando a 
existência de aspectos confidenciais na referida ata.

Redija, na condição de auditor-fiscal do trabalho, o parecer técnico mencionado no último 
parágrafo da situação hipotética apresentada, abordando, necessariamente, os seguintes 
aspectos:

 • possíveis irregularidades referentes à segurança e à saúde do trabalhador e à previdência 
social descritas na ata; [valor: 10,00 pontos]

 • providências a serem adotadas para a adequação da construtora às condições de segurança 
do trabalho; [valor: 10,00 pontos]

 • consequências para a segurança do trabalho na construção civil da crescente contratação 
de mulheres neste setor econômico; [valor: 10,00 pontos]

 • orientações à CIPA, com base na legislação específica, no que diz respeito à capacitação 
de seus integrantes e ao acesso do auditor-fiscal do trabalho às atas das reuniões dessa 
comissão. [valor: 8,00 pontos]
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Edital

RACIOCÍNIO LÓGICO: Estruturas lógicas. Lógica de argumentação: analogias, inferências, 
deduções e conclusões. Lógica sentencial (ou proposicional). Proposições simples e compostas. 
Tabelasverdade. Equivalências. Leis de De Morgan. Diagramas lógicos. Lógica de primeira 
ordem. 

BANCA: Cespe

CARGO: Auditor Fiscal do Trabalho
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Raciocínio Lógico

RACIOCÍNIO LÓGICO

Tema: Proposições

Noções preliminares

A proposição lógica é alicerce da construção do conhecimento da lógica proposicional. Para 
entendermos o conceito de proposição lógica, é necessário termos uma noção básica de frases. 
Vamos relembrar juntos?

Definição: Frase é qualquer enunciado (curto ou longo) que estabelece uma comunicação. As 
frases são divididas em cincos tipos, de acordo com a gramática tradicional.

 • Declarativa: O enunciado é afirmativo ou negativo e termina em ponto (.) ou em reticências 
(...).

Exemplos: 

 • A lua é um satélite natural. (Frase declarativa afirmativa)
 • Jorge não é paraibano. (Frase declarativa negativa)

 • Imperativa: O enunciado apresenta um tom de ordem, pedido, súplica, exortação, 
advertência, etc. Verbos no imperativo (afirmativo ou negativo) marcam tal tipo de frase, a 
qual termina em ponto (.), ponto de exclamação (!) ou reticências (...).

Exemplos: 

 • Faça seu trabalho corretamente. 
 • Quando for à Salvador, visite o pelourinho.

 • Interrogativa: O enunciado apresenta um questionamento direto ou indireto e termina em 
ponto de interrogação (?) se a indagação for direta e em ponto (.), se for indireta. 

Exemplos:

 • Qual o melhor livro de Raciocínio Lógico? 
 • Não sei onde ele pode estar.

Dica: O exemplo acima é uma interrogativa indireta, pois é possível realizar uma pergunta direta 
com a frase “onde ele pode estar (?)”.
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 • Exclamativa: O enunciado exprime um sentimento e uma altissonância (Produz um som 
alto ou intenso); termina em ponto de exclamação(!)

Exemplos:

 • Que alegria!
 • Meus pêsames!

 • Optativa: O enunciado exprime um desejo e termina em ponto (.) ou ponto de exclamação (!).

Exemplos:

 • Sucesso, viu!
 • Deus te ouça, meu amor!

Proposição lógica

Definição: Proposição é toda sentença declarativa (com sujeito e predicado) à qual pode se 
atribuir, sem ambiguidade, apenas um valor lógico: verdadeiro (V) ou falso (F).

Exemplos: 

O sol é uma estrela.
8 é divisível por 4.
João é paulista.

As proposições lógicas dividem-se em: “proposição fechada” (proposição lógica) e “proposição 
aberta” (“sentença aberta”). A proposição lógica é chamada de proposição fechada, pois o 
valor do enunciado está definido.

Proposição Aberta ou Sentença aberta

Definição: Sentença aberta é uma sentença cujo resultado (falso ou verdadeiro) é desconhecido 
por conter pelo menos um elemento indefinido.

Caso 1: pronome

Exemplo:  x + 2 = 5

Caso 2: Variável Matemática

Exemplo: Ele é alto.
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Resumo:

PROPOSIÇÃO

Proposição fechada = proposição lógica.
Obs.: Tem valor lógico.

Proposição aberta = sentença aberta.
Obs.: Não é uma proposição lógica, pois 
possui valor indefinido

Treinamento

1. (CESPE) Na lista de frases apresentadas a seguir, há exatamente três proposições.

(I) “A frase dentro destas aspas é uma mentira.”

(II) A expressão X + Y é positiva.

(III) O valor de 2  + 3 = 7

(IV) Pelé marcou dez gols para a seleção brasileira.

(V) O que é isto?

( ) Certo   ( ) Errado

Entende-se por proposição todo conjunto de palavras ou símbolos que exprimem um 
pensamento de sentido completo, isto é, que afirmam fatos ou exprimem juízos a respeito 
de determinados entes. Na lógica bivalente, esse juízo, que é conhecido como valor lógico da 
proposição, pode ser verdadeiro (V) ou falso (F), sendo objeto de estudo desse ramo da lógica 
apenas as proposições que atendam ao princípio da não contradição, em que uma proposição 
não pode ser simultaneamente verdadeira e falsa; e ao princípio do terceiro excluído, em que os 
únicos valores lógicos possíveis para uma proposição são verdadeiro e falso. Com base nessas 
informações, julgue o item a seguir.

2. A frase “Que dia maravilhoso!” consiste em uma proposição objeto de estudo da lógica 
bivalente.

( ) Certo   ( ) Errado
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3. (CESPE – TCE-AC) Na lista de frases a seguir, há exatamente 2 proposições. 

(I) Esta frase é falsa. 

(II) O TCE/AC tem como função fiscalizar o orçamento do estado do Acre. 

(III) Quantos são os conselheiros do TCE/AC?

( ) Certo   ( ) Errado

4. (CESPE – MPE-TO) Na lista abaixo, há exatamente três proposições. 

(1) Faça suas tarefas. 

(2) Ele é um procurador de justiça muito competente. 

(3) Celina não terminou seu trabalho. 

(4) Esta proposição é falsa.

(5) O número 1.024 é uma potência de 2.

( ) Certo   ( ) Errado

Texto para as questões 5 a 7

Uma proposição é uma sentença afirmativa ou negativa que pode ser julgada como verdadeira 
(V) ou falsa (F), mas não como ambas. Nesse sentido, considere o seguinte diálogo:

(1) Você sabe dividir? – perguntou Ana.

(2) Claro que sei! – respondeu Mauro.

(3) Então, qual é o resto da divisão de onze milhares, onze centenas e onze por três? – perguntou Ana.

(4) O resto é dois. – respondeu Mauro, após fazer a conta.

(5) Está errado! Você não sabe dividir. – respondeu Ana.

A partir das informações e do diálogo acima, julgue os itens que se seguem.

5. A frase indicada por (3) não é uma proposição.

( ) Certo   ( ) Errado

6. A sentença (5) é F.

( ) Certo   ( ) Errado

7. A frase (2) é uma proposição.

( ) Certo   ( ) Errado
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Tema: Princípios fundamentais da lógica

Princípio da Identidade: Todo objeto é idêntico a si mesmo, isto é, uma proposição verdadeira 
é sempre verdadeira e uma proposição falsa é sempre falsa.

Princípio da não contradição: Uma proposição não pode ser simultaneamente verdadeira e 
falsa.

Princípio do Terceiro Excluído: Toda proposição ou é só verdadeira ou é só falsa, nunca 
ocorrendo um terceiro caso.

8. (CESPE) Segundo os princípios da não contradição e do terceiro excluído, a uma proposição 
pode ser atribuído um e somente um valor lógico.

( ) Certo   ( ) Errado

9. (CESPE) Toda proposição lógica pode assumir no mínimo dois valores lógicos.

( ) Certo   ( ) Errado

Tema: Classificação das proposições

As proposições podem ser simples ou compostas.

Proposição simples ou atômica: É uma frase declarativa que expressa um pensamento 
completo acerca de um objeto, isto é, que possui um único objeto de estudo. Indicaremos tais 
proposições por letras minúsculas do nosso alfabeto. Exemplos:

p: O México fica na América do Norte.

Proposição composta ou molecular: É formada por duas ou mais proposições relacionadas 
pelos conectivos lógicos. Serão indicadas por letras maiúsculas do nosso alfabeto. 

P: João é alto e André e baixo.
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Se liga! 
A banca de cursos Cespe (UNB), nos concursos do Sebrae e do STF, ano de 2008, 
considerou proposições simples as frases:

Pedro e Paulo são analistas do Sebrae.

O orgulho e a vaidade são as portas de entrada da ruína do homem. 

Fique esperto: a banca Cespe, quando a frase tem dois sujeitos e o mesmo predicado, 
a considera como sendo uma proposição simples, até a presente data. 

Comentário: confesso que demorei a compreender o motivo que permitia a estimada 
examinadora considerar que a proposição “Pedro e Paulo são analistas do Sebrae” é 
um exemplo de proposição simples. No livro Órganon, de Aristóteles, temos uma 
definição de proposição simples da seguinte forma:

“As proposições simples são as que indicam um fato singular (uno) ou que são 
singulares (unas) em virtude de uma conjunção. Proposições múltiplas ou compostas 
são as que indicam não unidade, mas multiplicidade, ou que apresentam suas partes 
sem conjunção”

Treinamento

10. (CESPE – 2014) Julgue o item que se segue, relacionado à lógica proposicional. 

A sentença “O reitor declarou estar contente com as políticas relacionadas à educação superior 
adotadas pelo governo de seu país e com os rumos atuais do movimento estudantil” é uma 
proposição lógica simples.

( ) Certo   ( ) Errado

11. (CESPE – 2014) Julgue o item que se segue, relacionado à lógica proposicional. 

A sentença “O sistema judiciário igualitário e imparcial promove o amplo direito de defesa 
do réu ao mesmo tempo que assegura uma atuação investigativa completa por parte da 
promotoria” é uma proposição lógica composta.

( ) Certo   ( ) Errado

12. (CESPE – MTE – 2013) A sentença “O crescimento do mercado informal, com empregados sem 
carteira assinada, é uma consequência do número excessivo de impostos incidentes sobre a 
folha de pagamentos” pode ser corretamente representada, como uma proposição composta, 
na forma P → Q, em que P e Q sejam proposições simples convenientemente escolhidas.

( ) Certo   ( ) Errado
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13. (CESPE – 2014) Considerando os conectivos lógicos usuais e que as letras maiúsculas 
representem proposições lógicas simples, julgue o item seguinte acerca da lógica proposicional.

A sentença “Os candidatos aprovados e nomeados estarão subordinados ao Regime Jurídico 
Único dos Servidores Civis da União, das Autarquias e das Fundações Públicas Federais” é uma 
proposição lógica composta. 

( ) Certo   ( ) Errado

14. (CESPE – 2016) Com relação a lógica proposicional, julgue o item subsequente.

Na lógica proposicional, a oração “Antônio fuma 10 cigarros por dia, logo a probabilidade de 
ele sofrer um infarto é três vezes maior que a de Pedro, que é não fumante” representa uma 
proposição composta.

( ) Certo   ( ) Errado

15. (CESPE – 2016)  Julgue o item a seguir, relativos a raciocínio lógico e operações com conjuntos.

A sentença “Bruna, acesse a Internet e verifique a data da aposentadoria do Sr. Carlos!” é uma 
proposição composta que pode ser escrita na forma p∧q .

( ) Certo   ( ) Errado

Tema: negação de uma proposição simples

Definição: a negação de uma proposição é mudança do valor lógico, sem perder o sentido. 

A forma simbólica da negação é ∼p  ou ¬p  (banca Cespe).

p ∼p

V F

F V

Caso 01: A frase não possui o advérbio “não”.

 p:  Salvador tem praia.
 ¬p : Salvador não tem praia .

Outras formas de negar essa mesma proposição são:

Não é verdade que Salvador tem praia.
É falso que Salvador tem praia.
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Caso 02: A frase possui o advérbio “não”. 

Dica: É só retirar o advérbio “não”.

 q: O Brasil não é um país do continente americano.
 ¬q : O Brasil é um país do continente americano.

Caso 03: Utilização de antônimos.

 p : Mário é alto.
 ¬p : Mário não é alto.
 ¬p : Mario é baixo.

Caso 04: Negação dos símbolos matemáticos. 

p ¬ p

= ≠

≥ <

≤ >

> ≤

< ≥

Exemplos:   

p : 2 + 3 =  5 ¬p:2+3≠ 5 .

q: Maria tem mais de 20 anos trabalhando no INSS.
¬q : Maria não tem mais de 20 anos trabalhando no INSS. (Forma simples, porém pouco 
utilizada)
¬q : Maria tem  de 20 anos ou menos trabalhando no INSS. (Forma mais cobrada em prova)

Caso 5: negação de proposições contendo quantificador ou segunda lei de Morgan.

1ª situação: quantificador universal afirmativo (Todo)

Dica: A regra da negação é utilizar o algum (pelo menos um ou existe) mais a negação da frase.  

p: Todo homem é mortal.
∼p : Algum um homem não é mortal.
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Outras opções:

∼p : Pelo menos um homem que não é mortal.
∼p : Existe um homem que não é mortal.
∼p : Nem todo homem é mortal

2ª situação: quantificador existencial (“algum” = “existe” = “pelo menos um”)

Dica: para negar o quantificador existe (“algum”) temos duas opções:

1ª Trocar pelo quantificador “todo” e escrever a negação da sentença. 

2ª Porém, se utilizarmos o quantificador “nenhum”, a sentença deverá ser mantida.

p: Existem homens que são sábios.

∼p : Todos os homens não são sábios.
∼P : Nenhum homem é sábio.

3ª Situação: quantificador universal negativo (“nenhum”)

Dica: no caso de negar o quantificador “nenhum” ou “ninguém”, o único quantificador utilizado 
é o “existe” (“algum” ou “alguém”).

p: Nenhum A é B.
∼p : Algum A é B.
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Treinamento

16. (CESPE – 2014) Julgue o item seguinte, acerca da proposição P: Quando acreditar que estou 
certo, não me importarei com a opinião dos outros. 

Uma negação correta da proposição “Acredito que estou certo” seria “Acredito que não estou 
certo”.

( ) Certo   ( ) Errado

17. (CESPE – PF – 2009) Se A for a proposição "Todos os policiais são honestos", então a proposição 
¬A  estará enunciada corretamente por "Nenhum policial é honesto".

( ) Certo   ( ) Errado

18. (CESPE – PC-CE – 2012) A negação da proposição “Toda pessoa pobre é violenta” é equivalente 
a “Existe alguma pessoa pobre que não é violenta”.

( ) Certo   ( ) Errado

19. (CESPE – PC-CE – 2012) Considerando que Jorge não seja pobre, mas pratique atos violentos, é 
correto afirmar que Jorge é um contraexemplo para a afirmação: “Todo indivíduo pobre pratica 
atos violentos”.

( ) Certo   ( ) Errado

20. (CESPE) Os jogadores do Estrela Futebol Clube são craques.

Assinale a opção correspondente à negação da frase acima.

a) Nenhum jogador do Estrela Futebol Clube é craque.
b) Quase todos os jogadores do Estrela Futebol Clube não são craques.
c) Existe algum jogador do Estrela Futebol Clube que não é craque.
d) Apenas alguns jogadores do Estrela Futebol Clube são craques.

21. (CESPE – PF – 2014) Ao planejarem uma fiscalização, os auditores internos de determinado 
órgão decidiram que seria necessário testar a veracidade das seguintes afirmações: 

P: Os beneficiários receberam do órgão os insumos previstos no plano de trabalho. 
Q: Há disponibilidade, no estoque do órgão, dos insumos previstos no plano de trabalho. 
R: A programação de aquisição dos insumos previstos no plano de trabalho é adequada. 

A respeito dessas afirmações, julgue o item seguinte, à luz da lógica sentencial.

A negação da afirmação Q pode ser corretamente expressa por “Não há disponibilidade, no 
estoque do órgão, dos insumos não previstos no plano de trabalho”.

( ) Certo   ( ) Errado
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Tema: Operadores lógicos

Disjunção

Dadas duas proposições p e q, chama-se “disjunção de p e q” a proposição “p∨q” (lê-se: p ou q). 

Exemplo:

1. p: O sol é uma estrela.   q: O céu é azul.

 p∨q : O sol é uma estrela ou céu é azul.

Seguem outras formas filosóficas de escrever a forma p q:

 p∨q : p ou q
 P ou q ou ambos
 P e/ou q (documentos legais)

Estudo da tabela da disjunção inclusiva

p q p v q

V V V

V F V

F V V

F F F

Treinamento

22. (CESPE) A proposição “Esta prova não está difícil ou eu estudei bastante” pode ser corretamente 
representada por ∼P∨Q .

( ) Certo   ( ) Errado

23. (CESPE) Considere como verdadeira a seguinte proposição (hipótese): “Joana mora em 
Guarapari ou Joana nasceu em Iconha.” Então concluir que a proposição “Joana mora em 
Guarapari” é verdadeira constitui um raciocínio lógico correto.

( ) Certo   ( ) Errado
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Disjunção exclusiva

Dadas duas proposições p e q, chama-se “disjunção de p e q” a proposição “p v q” (lê-se: ou p 
ou q).

Transmite uma ideia de exclusão, isto é, conjuntos disjuntos (sem elementos comuns).

Exemplo: Ou Bruno é baiano ou Bruno é paraibano.

p q p v q

V V F

V F V

F V V

F F F

Conjunção

“Dadas duas proposições p e q, chama-se conjunção de p e q” a proposição “p∧q” (lê-se: p e 
q). A conjunção p∧q  será verdadeira quando p e q forem ambas verdadeiras; e será falsa nos 
outros casos.

Exemplo:

1) p:  O sol é uma estrela. q: A lua é um satélite. 

 P∧q :  O sol é uma estrela e a lua é um satélite. 

Fique esperto!
A expressão p∧q  também pode ser escrita nas seguintes formas:

p e q
p, mas q 
p, porém q
Tanto p como q
p, apesar de q 
p,q

Em provas de concurso, já foram cobradas as seguintes formas:

p e q
p, mas q 
Tanto p como q
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Estudo da tabela da conjunção

p q p∧q

V V V

V F F

F V F

F F F

Treinamento

24. (CESPE – 2013) Julgue os itens subsequentes, relacionados a lógica proposicional.

A sentença “Quem é o maior defensor de um Estado não intervencionista, que permite que 
as leis de mercado sejam as únicas leis reguladoras da economia na sociedade: o presidente 
do Banco Central ou o ministro da Fazenda?” é uma proposição composta que pode ser 
corretamente representada na forma (P∨Q)∧R , em que P, Q e R são proposições simples 
convenientemente escolhidas.

( ) Certo   ( ) Errado

25. Com relação às proposições lógicas, julgue o próximo item. 

A frase “O perdão e a generosidade são provas de um coração amoroso” estará corretamente 
representada na forma P∧Q , em que P e Q sejam proposições lógicas convenientemente 
escolhidas.

( ) Certo   ( ) Errado

26. (CESPE – 2014) Considerando que P seja a proposição “Não basta à mulher de César ser honesta, 
ela precisa parecer honesta”, julgue os itens seguintes, acerca da lógica sentencial.

Se a proposição “Basta à mulher de César ser honesta” for falsa e a proposição “A mulher de 
César precisa parecer honesta” for verdadeira, então a proposição P será verdadeira.

( ) Certo   ( ) Errado
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Condicional

Dadas duas proposições p e q, a proposição “se p, então q”, que será indicada por “p → q”, é 
chamada de condicional.

Exemplo:

1) p: Mário é inocente.
 q:  Jorge é culpado.

 p → q:  Se Mário é inocente, então Jorge é culpado.
   Se Mário é inocente, Jorge é culpado.

Fique esperto!
As outras formas filosóficas de escrever a condicional são:

 Se p, então q
 p implica q
 p é suficiente para q 
 q é necessário para p
 p consequentemente  q
 Quando p, q
 No caso de p, q   
 q, contanto p
 q, se p 
 q, no caso de p               
 Todo p é q.
 P, logo q

Já foram cobradas as formas: p implica q; p é suficiente para q; q é necessário para p;                                            
p consequentemente  q; q, se p e todo p é q.

Casos especiais de escrita da condicional

Caso 1: Condição suficiente

Dica 01: A causa é condição suficiente para o efeito (p é suficiente para q).

Por isso, podemos escrever a expressão da seguinte forma:

Corro é condição suficiente para canso.

Lembrem-se: quando utilizar a expressão “ suficiente” está na ordem direta, causa – efeito.

Cuidado! A forma simbólica p → q ( causa → efeito) não muda a posição .
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Caso 2: Condição necessária

Dica 02: O efeito é condição necessária para a causa.

Logo podemos escrever a expressão da seguinte forma:

Canso é condição necessária para corro.

Estudo da tabela da condicional

p q p → q

V V V

V F F

F V V

F F V

Treinamento

27. (CESPE – 2013) A sentença “A indicação de juízes para o STF deve ser consequência de um 
currículo que demonstre excelência e grande experiência na magistratura” pode ser 
corretamente representada na forma P → Q, em que P e Q sejam proposições simples 
convenientemente escolhidas.

( ) Certo   ( ) Errado

28. (CESPE – 2014) Considerando que P seja a proposição “Se os seres humanos soubessem se 
comportar, haveria menos conflitos entre os povos”, julgue os itens seguintes.

Se a proposição “Os seres humanos sabem se comportar” for falsa, então a proposição P será 
verdadeira, independentemente do valor lógico da proposição “Há menos conflitos entre os 
povos”.

( ) Certo   ( ) Errado

29. (CESPE – 2016) Um estudante de direito, com o objetivo de sistematizar o seu estudo, criou 
sua própria legenda, na qual identificava, por letras, algumas afirmações relevantes quanto à 
disciplina estudada e as vinculava por meio de sentenças (proposições). No seu vocabulário 
particular constava, por exemplo:

P: Cometeu o crime A.
Q: Cometeu o crime B.
R: Será punido, obrigatoriamente, com a pena de reclusão no regime fechado.
S: Poderá optar pelo pagamento de fiança.

Ao revisar seus escritos, o estudante, apesar de não recordar qual era o crime B, lembrou que 
ele era inafiançável.
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Tendo como referência essa situação hipotética, julgue o item que se segue.

A sentença P → S é verdadeira. 

( ) Certo   ( ) Errado

30. (CESPE – 2016) Dadas as proposições simples p: “Sou aposentado” e q: “Nunca faltei ao 
trabalho”, a proposição composta “Se sou aposentado e nunca faltei ao trabalho, então não sou 
aposentado” deverá ser escrita na forma (p∧q)→∼p , usando-se os conectivos lógicos.

( ) Certo   ( ) Errado

31. (CESPE – 2016) Julgue o item a seguir, relativos a raciocínio lógico e operações com conjuntos.

Caso a proposição simples “Aposentados são idosos” tenha valor lógico falso, então o valor 
lógico da proposição “Aposentados são idosos, logo eles devem repousar” será falso.

( ) Certo   ( ) Errado

Bicondicional

Dadas duas proposições p e q, a proposição “p se, e somente se, q”, que será indicada por  
“p ↔ q”, é chamada de bicondicional.

p ↔ q (lê-se: p se e somente se q)

Exemplo:

p: Perereca se transforma em sapo.
q: Sapo se transforma em perereca.

p ↔ q: Perereca se transforma em sapo se e somente se o sapo se transforma em perereca.

Outra opção: Perereca se transformar em sapo é condição suficiente e necessária para o sapo 
se transformar em perereca.

Estudo da tabela da bicondicional

p q p ↔ q

V V V

V F F

F V F

F F V
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Resumo da linguagem

Conectivo Símbolo Forma simbólica Sentido

Disjunção inclusiva  ∨ p∨q Ocorre p ou ocorre q 
ou ambos

Disjunção exclusiva  v p v q Ocorre p ou ocorre q 
mas não ocorre ambos

Conjunção  ∧ p∧q Ocorre p e q

Condicional → p → q Se ocorre p então q 
também ocorre

Bicondicional  ↔ p ↔ q Ou ocorre p e q, ou não 
ocorre p e q

Resumo da tabela

Conectivo Forma simbólica Dica

Disjunção inclusiva p∨q 1 V = V

Disjunção exclusiva p v q Símbolos diferentes  
(VF ou FV) = V

Conjunção p∧q 1 F = F

Condicional p → q VF = F

Bicondicional p ↔ q Símbolos iguais (VV ou FF ) = V

Treinamento final de operadores 

(DPF – CESPE – 2012) Texto para as questões 32 e 33.

Um jovem, ao ser flagrado no aeroporto portando certa quantidade de entorpecentes, 
argumentou com os policiais conforme o esquema a seguir:

Premissa 1: Eu não sou traficante, eu sou usuário;
Premissa 2: Se eu fosse traficante, estaria levando uma grande quantidade de droga e a teria 
escondido;
Premissa 3: Como sou usuário e não levo uma grande quantidade, não escondi a droga.
Conclusão: Se eu estivesse levando uma grande quantidade, não seria usuário.

Considerando a situação hipotética apresentada acima, julgue os itens a seguir.
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32. Se a proposição “Eu não sou traficante” for verdadeira, então a premissa 2 será uma proposição 
verdadeira, independentemente dos valores lógicos das demais proposições que a compõem.

( ) Certo   ( ) Errado

33. Se P e Q representam, respectivamente, as proposições “Eu não sou traficante” e “Eu sou 
usuário”, então a premissa 1 estará corretamente representada por P∧Q .

( ) Certo   ( ) Errado

34. (DPF – Escrivão – 2012) Considere que sejam verdadeiras as proposições “Pedro Henrique não 
foi eliminado na investigação social” e “Pedro Henrique será nomeado para o cargo”. Nesse 
caso, será também verdadeira a proposição “Se Pedro Henrique foi eliminado na investigação 
social, então ele não será nomeado para o cargo”.

( ) Certo   ( ) Errado

Tema: Tabela verdade

É uma maneira prática de organizar os valores lógicos de uma proposição simples ou composta.

Pergunta 1: Número de linhas

O número de linhas de uma tabela verdade é fornecido pela expressão 2n, onde o n é o número 
de proposições simples (distintas) componentes e o 2 representa o número de valores lógicos 
possíveis (V ou F).

Dica: A fórmula 2n será usada para descobrir o total de linhas ou saber a quantidade de 
valorações de uma proposição lógica.

Treinamento

35. (CESPE – 2014) Considerando a proposição P: “Nos processos seletivos, se o candidato for 
pós-graduado ou souber falar inglês, mas apresentar deficiências em língua portuguesa, essas 
deficiências não serão toleradas”, julgue os itens seguintes acerca da lógica sentencial.

A tabela verdade associada à proposição P possui mais de 20 linhas.

( ) Certo   ( ) Errado

36. (CESPE) Se A, B, C e D forem proposições simples e distintas, então o número de linhas da 
tabela-verdade da proposição (A→B)↔ (C→D)  será superior a 15.

( ) Certo   ( ) Errado
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37. (CESPE – 2009) Considerando que, além de A e B, C, D, E e F também sejam proposições, não 
necessariamente todas distintas, e que N seja o número de linhas da tabela-verdade da 
proposição [A→ (B∨C)]↔ [(D∧E)→F], então 2≤N≤64 .

( ) Certo   ( ) Errado

Pergunta 2: Construção de uma tabela verdade

38. (CESPE) Se a expressão lógica envolvendo R e T for (R → T) ↔ R, a tabela-verdade 
correspondente será a seguinte. 

R T (R → T) ↔ R

V V V

V F F

F V V

F F F

( ) Certo   ( ) Errado

39. (CESPE – 2015) 

 

P Q R

① V V V

② F V V

③ V F V

④ F F V

⑤ V V F

⑥ F V F

⑦ V F F

⑧ F F F

A figura acima apresenta as colunas iniciais de uma tabela-verdade, em que P, Q e R representam 
proposições lógicas, e V e F correspondem, respectivamente, aos valores lógicos verdadeiro e 
falso. Com base nessas informações e utilizando os conectivos lógicos usuais, julgue o item 
subsecutivo. A última coluna da tabela-verdade referente à proposição lógica P∨ (Q↔R)  
quando representada na posição horizontal é igual a     
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① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

P∨ (Q↔R) V V V F V F V V

( ) Certo   ( ) Errado

40. (CESPE – 2016 – adaptada) Julgue o item a seguir, relativos a raciocínio lógico e operações com 
conjuntos.

Para quaisquer proposições p e q, com valores lógicos quaisquer, a condicional p → (q → p) 
será, uma proposição sempre verdadeira.

( ) Certo   ( ) Errado

Tema: Classificação das tabelas verdades

Tautologia

Definição: Uma proposição composta representa uma tautologia quando o seu valor lógico 
é sempre verdade, independente dos valores das proposições componentes da proposição 
composta.

Exemplo:

Chove ou não chove (p∨ ∼p)

A tabela verdade é: 

p ~p (p∨ ∼p)

V F V

F V V

Contradição 

Definição: Uma proposição composta representa uma contradição quando o seu valor lógico 
é sempre falso, independente dos valores das proposições componentes da proposição 
composta.

Exemplo:

Chove e não chove (p∧ ∼p)
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A tabela verdade é:

p ∼p p∧ ∼p

V F F

F V F

Indeterminação ou contingência

Uma proposição (simples ou composta) representa uma indeterminação quando os valores da 
proposição apresentam dois resultados V e F. 

Exemplo:

Fulano é culpado (V ou F)
Maria é alta ou Mário é baixo. (V ou F)

Tema: negação de uma proposição composta

Negação da disjunção inclusiva.

Fórmula:  ∼ (p∨q)≡∼p∧ ∼q

Cuidado: As expressões: ∼ (p∨q)  e ∼p∨q  não representam a mesma coisa, a primeira 
expressão a negação da conjunção e a segunda a negação de p “ou” q. 

Dica: Negar a primeira proposição (simples ou composta ) depois colocar o conectivo  “e” e 
negar a segunda proposição (simples ou composta).

Exemplo:

P: Salvador tem praia ou Santos não tem praia.
~P ; Salvador não tem praia e Santos tem praia;

Negação da conjunção

Fórmula: ∼ (p∧q)≡∼p∨ ∼q

Dica: Negar a primeira proposição (simples ou composta), depois colocar o conectivo “ou” e 
negar a segunda proposição (simples ou composta).

P: Mário é alto e Jorge é culpado.
~ P: Mário não é alto ou Jorge não é culpado.
~ P: Mário é baixo ou Jorge é inocente.
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Negação da condicional

Fórmula: ∼ (p→q)≡∼p∧ ∼q

Dica: Conservar a primeira proposição (simples ou composta), colocar o conectivo “e” e depois 
negar   somente a segunda proposição (simples ou composta)

Exemplo:

P: Se corro , então canso.
~P: Corro e não canso.

Negação da bicondicional

Fórmula: ∼ (p↔ q)=∼p↔ q   outra opção p↔∼q  ou p V q

Dica: Conservar o conectivo e depois temos a livre escolha de negar apenas uma proposição e 
conservar a outra.

Outra opção: Dica: mantemos as proposições e colocamos o conectivo “se e somente se”.

P: 2 é par se e somente se 3 é ímpar.
~P: 2 não é par se e somente se 3 é ímpar.
~P: 2 é par se e somente se 3 não é ímpar.
~P: ou 2 é par ou 2 é ímpar.

Negação da disjunção exclusiva

Fórmula: ∼  (p V q) = ∼  p V q outra opção p V ∼  q  ou p↔ q .

A: ou 2 é par ou 2 é ímpar.
~A: ou 2 é não par ou 2 é ímpar.
~A: ou 2 é par ou 2 não é ímpar.
~A: 2 é par se e somente se 2 é ímpar.
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Treinamento

Texto para a questão 41.

P4: Se teve treinamento adequado e se dedicou nos estudos, então o policial tem informações 
precisas ao tomar decisões. Com base nessas proposições, julgue os itens a seguir.

41. A negação de P4 é logicamente equivalente à proposição “O policial teve treinamento adequado 
e se dedicou nos estudos, mas não tem informações precisas ao tomar decisões”.

( ) Certo   ( ) Errado

42. (PC-ES – CESPE – 2011) A negação da proposição (P∨ ∼Q)∧R  é (∼P∨Q)∧ (∼R) . 

( ) Certo   ( ) Errado

43. (DPF – Escrivão – 2009) A negação da proposição “Se Pedro Henrique não foi eliminado na 
investigação social, então ele será nomeado para o cargo” estará corretamente enunciada da 
seguinte forma: “Se Pedro Henrique foi eliminado na investigação social, então ele não será 
nomeado para o cargo”.

( ) Certo   ( ) Errado

44. (DPF – Escrivão – 2009) A negação da proposição “Pedro Henrique não será eliminado na 
investigação social e ele atende aos outros requisitos” estará corretamente redigida da seguinte 
forma: “Pedro Henrique será eliminado na investigação social e ele não atende a algum dos 
outros requisitos”.

( ) Certo   ( ) Errado

45. (CESPE – 2014) Considerando que P seja a proposição “Não basta à mulher de César ser honesta, 
ela precisa parecer honesta”, julgue os itens seguintes, acerca da lógica sentencial.

A negação da proposição P está corretamente expressa por “Basta à mulher de César ser 
honesta, ela não precisa parecer honesta”.

( ) Certo   ( ) Errado

46. (CESPE – 2014) Considerando que P seja a proposição “Não basta à mulher de César ser honesta, 
ela precisa parecer honesta”, julgue os itens seguintes, acerca da lógica sentencial.

A negação da proposição P está corretamente expressa por “Basta à mulher de César ser 
honesta ou ela não precisa parecer honesta”

( ) Certo   ( ) Errado
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47. (DPF – CESPE – 2013) P4: Pedi a ele que pagasse meu curso de preparação, mas ele não pagou.

Considerando essa situação hipotética, julgue o item subsecutivo. 

A negação da proposição P4 é equivalente a “Não pedi a ele que pagasse meu curso, mas ele 
pagou"

( ) Certo   ( ) Errado

Tema: Equivalência lógica

As proposições P e Q são equivalentes quando apresentam tabelas verdades idênticas.

Indicamos que p é equivalente a q do seguinte modo: p⇔ q .

Referências
P.q.r − proposições
τ  − tautologia
γ  − contradição

Dupla Negação ∼ (∼p)≡p

Leis Idempotentes
p∧p≡p
p∨p≡p

⎧
⎨
⎪

⎩⎪

Leis Comutativas
p∧p≡ q∧p
p∨p≡ q∨p

⎧
⎨
⎪

⎩⎪

Leis Associativas
p∧ (q∧r)≡ (p∧q)∧r
p∨ (q∨r)≡ (p∨q)∨r

⎧
⎨
⎪

⎩⎪

Leis Distributivas
p∨ (q∧r)≡ (p∨q)∧ (p∨r)
p∧ (q∨r)≡ (p∨q)∨ (p∧r)

⎧
⎨
⎪

⎩⎪

Leis de Morgan
∼ (p∨q)≡∼p∧ ∼q
∼ (p∧q)≡∼p∨ ∼q

⎧
⎨
⎪

⎩⎪

Leis de Identidade

p∨ γ ≡p
p∧ γ ≡ γ
p∧τ ≡p
p∨τ ≡ τ

⎧

⎨
⎪
⎪

⎩

⎪
⎪
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Leis Complementares

p∨ ∼p≡ τ
p∧ ∼p≡ γ
∼ τ ≡ γ
∼ γ ≡ τ

⎧

⎨

⎪
⎪

⎩

⎪
⎪

Condicional
p→q≡∼ (p∧ ∼q)≡∼p∨q

p→q≡∼q→∼p
∼ (p→q)≡p∧ ∼q

Bicondicional p↔ q≡ (p→q)∧ (q→p)
∼ (p↔ q)≡p↔∼q≡∼p↔ q

Treinamento

48. (CESPE – 2014) Julgue o item seguinte, acerca da proposição P: Quando acreditar que estou 
certo, não me importarei com a opinião dos outros. 

A proposição P é logicamente equivalente a “Como não me importo com a opinião dos outros, 
acredito que esteja certo”.

( ) Certo   ( ) Errado

49. (CESPE – 2014) Considerando que P seja a proposição “Se os seres humanos soubessem se 
comportar, haveria menos conflitos entre os povos”, julgue os itens seguintes.

A proposição P é logicamente equivalente à proposição “Se houvesse menos conflitos entre os 
povos, os seres humanos saberiam se comportar”.

( ) Certo   ( ) Errado

50. (CESPE – 2014) Considerando que P seja a proposição “Se os seres humanos soubessem se 
comportar, haveria menos conflitos entre os povos”, julgue os itens seguintes.

A proposição P é logicamente equivalente à proposição “Os seres humanos não sabem se 
comportar ou haveria menos conflitos entre os povos”.

( ) Certo   ( ) Errado

51. (CESPE – 2014) Considerando a proposição P: “Nos processos seletivos, se o candidato for 
pós-graduado ou souber falar inglês, mas apresentar deficiências em língua portuguesa, essas 
deficiências não serão toleradas”, julgue os itens seguintes acerca da lógica sentencial.

A proposição “O candidato não apresenta deficiências em língua portuguesa ou essas 
deficiências são toleradas” é logicamente equivalente a “Se o candidato apresenta deficiências 
em língua portuguesa, então essas deficiências são toleradas”.

( ) Certo   ( ) Errado
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52. (DPF – 2013) As proposições “A nomeação de Pedro Henrique para o cargo fica condicionada à 
não eliminação na investigação social” e “Ou Pedro Henrique é eliminado na investigação social 
ou é nomeado para o cargo” são logicamente equivalentes.

( ) Certo   ( ) Errado

Lógica de primeira ou quantificadores

I.  Quantificador universal: ∀  (lê-se “qualquer que seja”, ou, ainda, “para todo”).

II. Quantificadores existenciais: ∃ (lê-se “existe pelo menos um”) e ∃ | (lê-se “existe um"). 

Relação entre Proposições e Conjuntos 

Tipos de Proposições Categóricas

Chamam-se de proposições categóricas proposições simples e diretas na forma de sujeito-
predicado. 

Elas apresentam de  quatro tipos: 

A: Todo M é N. 

B: Nenhum M é N. (Todo M não é N.) 

C: Algum M é N. 

D: Algum M não é N.  

Em que: 

A é uma proposição universal afirmativa. 

B é uma proposição universal negativa. 

C é uma proposição particular afirmativa. 

D é uma proposição particular negativa.  
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Relação entre Conjuntos e Proposições

Caso 01: Todo M é N.   

Essa relação mostra que o conjunto M está dentro do conjunto N. Logo, M é subconjunto de N.

Exemplo: Todo homem é sábio.

O conjunto homem está dentro do conjunto sábio.

Caso 02:  Nenhum M é N.   

O termo nenhum tem a função de exclusão, por isso os conjuntos não possuem  elementos 
comuns. Logo, M e N são conjuntos distintos.

Caso 03: Algum M é N.

A palavra algum representa elemento comum, isto é,  que pertence aos dois conjuntos ao 
mesmo tempo. Logo M∩N  (intersecção de conjuntos).

Caso 04: Algum M não é N.
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Nesse caso, a expressão representa um elemento que pertence ao conjunto M, mas não 
pertence ao conjunto.  Logo  M – N (diferença de conjuntos).

Cuidado! “Algum M não é N” é equivalente a “Algum não N é M”. Agora “Algum M não é N” é 
diferente de “Algum N não é M”, conforme vemos no diagrama abaixo:

Tema: Argumento

O argumento lógico é um conjunto de premissas que resultam em uma conclusão (P1,P2,...Pn ⇒ C).

1º caso: argumento formado por quantificadores

Caso 1: todo e todo  

53. (PF – CESPE – 2004) É válido o seguinte argumento: Todo cachorro é verde, e tudo que é verde 
é vegetal, logo todo cachorro é vegetal.  

( ) Certo   ( ) Errado
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54. (CESPE) Considere como premissas as proposições “Todos os hobbits são baixinhos” e “Todos 
os habitantes da Colina são hobbits”, e, como conclusão, a proposição “Todos os baixinhos são 
habitantes da Colina”. Nesse caso, essas três proposições constituem um raciocínio válido.  

( ) Certo   ( ) Errado

Caso 2: Todo e algum  

55. (PC-ES – CESPE – 2011) Nessas condições, é correto concluir que o argumento de premissas 
P1 e P2 e conclusão P3 é válido.  Se as premissas P1 e P2 de um argumento forem dadas, 
respectivamente, por "Todos os leões são pardos" e "Existem gatos que são pardos", e a sua 
conclusão P3 for dada por "Existem gatos que são leões", então essa sequência de proposições 
constituirá um argumento válido.  

( ) Certo   ( ) Errado

Caso 3: Todo e Nenhum  

56. Considere uma argumentação em que duas premissas são da forma “Nenhum A é B.

Todo C é A. e a conclusão é da forma “Nenhum C é B”. Essa argumentação não pode ser 
considerada válida  

( ) Certo   ( ) Errado

Caso 4: Nenhum e algum  

57. Considerando-se como premissas as proposições “Nenhum pirata é bondoso” e “Existem 
piratas que são velhos”, se a conclusão for “Existem velhos que não são bondosos”, então essas 
três proposições constituem um raciocínio válido.  

( ) Certo   ( ) Errado

58. (PC-ES CESPE 2011) Considere a seguinte sequência de proposições:   

P1 – Existem policiais que são médicos.   
P2 – Nenhum policial é infalível.   
P3 – Nenhum médico é infalível.  

( ) Certo   ( ) Errado
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2º caso: argumento sem quantificadores

A relação entre premissas e conclusão é uma implicação lógica; por isso, para que o argumento 
seja validado, é necessário que a relação entre a premissa e a conclusão seja verdadeira.

Na tabela a seguir, temos as possíveis situações para o nosso argumento ser válido.

PREMISSA (P) CONCLUSÃO (C) P ⇒ C

VERDADEIRA VERDADEIRA VÁLIDO

FALSA VERDADEIRA VÁLIDO

FALSA FALSA VÁLIDO

Treinamento 

59. (PF – CESPE – 2009) A sequência de proposições a seguir constitui uma dedução correta. 

Se Carlos não estudou, então ele fracassou na prova de Física. 
Se Carlos jogou futebol, então ele não estudou. 
Carlos não fracassou na prova de Física. 
Carlos não jogou futebol.   

( ) Certo   ( ) Errado

(PF – CESPE – 2012) Um jovem, ao ser flagrado no aeroporto portando certa quantidade de 
entorpecentes, argumentou com os policiais conforme o esquema a seguir:

Premissa 1: Eu não sou traficante, eu sou usuário;
Premissa 2: Se eu fosse traficante, estaria levando uma grande quantidade de droga e a teria 
escondido; 
Premissa 3: Como sou usuário e não levo uma grande quantidade, não escondi a droga. 
Conclusão: Se eu estivesse levando uma grande quantidade, não seria usuário. Considerando a 
situação hipotética apresentada acima, julgue o item a seguir.  

60. Sob o ponto de vista lógico, a argumentação do jovem constitui argumentação válida.   

( ) Certo   ( ) Errado

Texto para as questões 61 e 62. 

O sustentáculo da democracia é que todos têm o direito de votar e de apresentar a sua 
candidatura. Mas, enganoso é o coração do homem. Falhas administrativas e maior tempo no 
poder andam de mãos dadas. Por isso, todos precisam ser fiscalizados. E a alternância no poder 
é imprescindível. Considerando o argumento citado, julgue os itens subsequentes.  
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61. A sentença “Falhas administrativas e maior tempo no poder andam de mãos dadas” é uma 
premissa desse argumento.  

( ) Certo   ( ) Errado

62. A afirmação “E a alternância no poder é imprescindível” é uma premissa desse argumento.    

( ) Certo   ( ) Errado

63. (CESPE – PF – 2009) Considere que as proposições da sequência a seguir sejam verdadeiras. 
Se Fred é policial, então ele tem porte de arma. Fred mora em São Paulo ou ele é engenheiro. 
Se Fred é engenheiro, então ele faz cálculos estruturais. Fred não tem porte de arma. Se Fred 
mora em São Paulo, então ele é policial. Nesse caso, é correto inferir que a proposição "Fred 
não mora em São Paulo" é uma conclusão verdadeira com base nessa sequência.

( ) Certo   ( ) Errado

(DPF – 2014) Texto para as questões 64 a 66.

As seguintes premissas referem-se a uma argumentação hipotética:

C Se Paulo é inocente, então João ou Jair é culpado. 
C Se João é culpado, então Jair é inocente. 
C Se Jair é culpado, então, no depoimento de José e no de Maria, todas as afirmações de José 
eram verdadeiras e todas as afirmações de Maria eram falsas. 

Com referência a essas premissas, julgue os próximos itens. 

64. Se Maria, em seu depoimento, disse que Paulo é inocente, e se Paulo for de fato inocente, 
então é correto afirmar que Jair é culpado. 

( ) Certo   ( ) Errado

65. Considerando as proposições P: Paulo é inocente; Q: João é culpado; R: Jair é culpado; S: José 
falou a verdade no depoimento; e T: Maria falou a verdade no depoimento, é correto concluir 
que P→Q∨S∨T .

( ) Certo   ( ) Errado

66. Se Jair é culpado, é correto inferir que João é inocente.

( ) Certo   ( ) Errado
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Tema: Raciocínio analítico (conteúdo implícito)

67. (CESPE – 2015) Julgue o item a seguir com base nas características do raciocínio analítico e na 
estrutura da argumentação.

A superstição segundo a qual passar debaixo de escada traz azar ilustra uma relação equivocada 
entre uma causa e um efeito

( ) Certo   ( ) Errado

68. (DFP – 2009) Considere que um delegado, quando foi interrogar Carlos e José, já sabia que, 
na quadrilha à qual estes pertenciam, os comparsas ou falavam sempre a verdade ou sempre 
mentiam. Considere, ainda, que, no interrogatório, Carlos disse: José só fala a verdade, e José 
disse: Carlos e eu somos de tipos opostos. Nesse caso, com base nessas declarações e na regra 
da contradição, seria correto o delegado concluir que Carlos e José mentiram.

( ) Certo   ( ) Errado

69. (CESPE) No livro Alice no País dos Enigmas, o professor de matemática e lógica Raymond 
Smullyan apresenta vários desafios ao raciocínio lógico que têm como objetivo distinguir-se 
entre verdadeiro e falso. Considere o seguinte desafio inspirado nos enigmas de Smullyan. 
Duas pessoas carregam fichas nas cores branca e preta. Quando a primeira pessoa carrega a 
ficha branca, ela fala somente a verdade, mas, quando carrega a ficha preta, ela fala somente 
mentiras. Por outro lado, quando a segunda pessoa carrega a ficha branca, ela fala somente 
mentira, mas, quando carrega a ficha preta, fala somente verdades.

Com base no texto acima, julgue o item a seguir.

Se a primeira pessoa diz “Nossas fichas não são da mesma cor” e a segunda pessoa diz “Nossas 
fichas são da mesma cor”, então, pode-se concluir que a segunda pessoa está dizendo a 
verdade.

( ) Certo   ( ) Errado

(DPF – 2014) Texto para as questões 70 a 72.

Em um restaurante, João, Pedro e Rodrigo pediram pratos de carne, frango e peixe, não 
necessariamente nessa ordem, mas cada um pediu um único prato. As cores de suas camisas 
eram azul, branco e verde; Pedro usava camisa azul; a pessoa de camisa verde pediu carne e 
Rodrigo não pediu frango. Essas informações podem ser visualizadas na tabela abaixo, em que, 
no cruzamento de uma linha com uma coluna, V corresponde a fato verdadeiro e F, a fato falso.
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carne frango peixe João Pedro Rodrigo

azul V

branca

verde V

João

Pedro

Rodrigo F

Considerando a situação apresentada e, no que couber, o preenchimento da tabela acima, 
julgue os itens seguintes.

70. Se João pediu peixe, então Rodrigo não usava camisa branca.

( ) Certo   ( ) Errado

71. Das informações apresentadas, é possível inferir que Pedro pediu frango.

( ) Certo   ( ) Errado

72. As informações apresentadas na situação em apreço e o fato de João ter pedido peixe não são 
suficientes para se identificarem a cor da camisa de cada uma dessas pessoas e o prato que 
cada uma delas pediu.

( ) Certo   ( ) Errado

Gabarito: 1. E 2. E 3. E 4. E 5. C 6. E 7. C 8. C 9. E 10. E 11. E 12. E 13. E 14. C 15. E 16. E  
17. E 18. C 19. E 20. C 21. E 22. C 23. E 24. E 25. E 26. C 27. E 28. C 29. E 30. C 31. E 32. C 33. C  
34. C 35. E 36. C 37. C 38. E 39. C 40. C 41. C 42. E 43. E 44. E 45. E 46. C 47. E 48. E 49. E 50. C  
51. C 52. E 53. C 54. E 55. E 56. E 57. C 58. E 59. C 60. E 61. E 62. E 63. E 64. E 65. C 66. C 67. C  
68. C 69. C 70. C 71. E 72. E
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Questões ESAF

Negação de uma proposição 
simples

01. (MPOG – 2009)

A negação de “À noite, todos os gatos são 
pardos” é:

a) De dia, todos os gatos são pardos.
b) De dia, nenhum gato é pardo.
c) De dia, existe pelo menos um gato que 

não é pardo.
d) À noite, existe pelo menos um gato que 

não é pardo.
e) À noite, nenhum gato é pardo.

Operadores Lógicos

2. (SEFAZ-APOFP/SP – 2009)

Assinale a opção verdadeira.

a) 3 = 4 e 3 + 4 = 9
b) Se 3 = 3, então 3 + 4 = 9
c) Se 3 = 4, então 3 + 4 = 9
d) 3 = 4 ou 3 + 4 = 9
e) 3 = 3 se e somente se 3 + 4 = 9

3. (MPOG – 2009)

Considere que: “se o dia está bonito, então 
não chove”. Desse modo:

a) não chover é condição necessária para 
o dia estar bonito.

b) não chover é condição suficiente para o 
dia estar bonito.

c) chover é condição necessária para o dia 
estar bonito.

d) o dia estar bonito é condição necessária 
e suficiente para chover.

e) chover é condição necessária para o dia 
não estar bonito.

4. (AFC – STN – 2005 – ESAF)

A afirmação “Alda é alta, ou Bino não é bai-
xo, ou Ciro é calvo” é falsa. Segue-se, pois, 
que é verdade que: 

a) se Bino é baixo, Alda é alta, e se Bino 
não é baixo, Ciro não é calvo.

b) se Alda é alta, Bino é baixo, e se Bino é 
baixo, Ciro é calvo.

c) se Alda é alta, Bino é baixo, e se Bino 
não é baixo, Ciro não é calvo.

d) se Bino não é baixo, Alda é alta, e se 
Bino é baixo, Ciro é calvo.

e) se Alda não é alta, Bino não é baixo, e se 
Ciro é calvo, Bino não é baixo

5. (MPOG – 2009)

Entre as opções abaixo, a única com valor 
lógico verdadeiro é:

a) Se Roma é a capital da Itália, Londres é 
a capital da França.

b) Se Londres é a capital da Inglaterra, Pa-
ris não é a capital da França.

c) Roma é a capital da Itália e Londres é a 
capital da França ou Paris é a capital da 
França.

d) Roma é a capital da Itália e Londres é a 
capital da França ou Paris é a capital da 
Inglaterra.

e) Roma é a capital da Itália e Londres não 
é a capital da Inglaterra.

Negação de uma proposição 
composta

6. (AFP – SP – 2009 – ESAF)

A negação de: Milão é a capital da Itália ou 
Paris é a capital da Inglaterra é:

a) Milão não é a capital da Itália.
b) Milão não é a capital da Itália e Paris 

não é a capital da Inglaterra.
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c) Milão não é a capital da Itália ou Paris 
não é a capital da Inglaterra.

d) Paris não é a capital da Inglaterra.
e) Milão é a capital da Itália e Paris não é a 

capital da Inglaterra.

7. (MPOG – 2009)

A negação de “Maria comprou uma blusa 
nova e foi ao cinema com José” é:

a) Maria não comprou uma blusa nova ou 
não foi ao cinema com José.

b) Maria não comprou uma blusa nova e 
foi ao cinema sozinha.

c) Maria não comprou uma blusa nova e 
não foi ao cinema com José.

d) Maria não comprou uma blusa nova e 
não foi ao cinema.

e) Maria comprou uma blusa nova, mas 
não foi ao cinema com José

8. (ANEEL – 2006 – ESAF)

Dizer que não é verdade que A = B e C = D, 
é logicamente equivalente a dizer que é ver-
dade que:

a) A não é B e C não é D.
b) A não é B ou C não é D.
c) A é B ou C não é D.
d) se A não é B, então C é D.
e) se A não é B, então C não é D.

9. (MF – 2009)

A negação da de “Ana ou Pedro vão ao cine-
ma e Maria fica em Casa” é:

a) Ana e Pedro não vão ao cinema ou Ma-
ria fica em casa.

b) Ana e Pedro não vão ao cinema ou Ma-
ria não fica em casa.

c) Ana ou Pedro vão ao cinema ou Maria 
não fica em casa.

d) Ana ou Pedro  não vão ao cinema e Ma-
ria não fica em casa.

e) Ana e Pedro não vão ao cinema e Maria 
fica em casa.

10. (ATRFB – ESAF – 2012)

A negação da proposição “se Paulo estuda, 
então Marta é  atleta” é logicamente equi-
valente à proposição

a) Paulo não estuda e Marta não é atleta.
b) Paulo estuda e Marta não é atleta.
c) Paulo estuda ou Marta não é atleta.
d) se Paulo não estuda, então Marta não é 

atleta.
e) Paulo não estuda ou Marta não é atleta.

11. (ESAF – 2016)

A negação da proposição “se choveu, en-
tão o voo vai atrasar” pode ser logicamente 
descrita por

a) não choveu e o voo não vai atrasar.
b) choveu e o voo não vai atrasar.
c) não choveu ou o voo não vai atrasar
d) se não choveu, então o voo não vai 

atrasar.
e) choveu ou o voo não vai atrasar.

Equivalência Lógica

12. (AFRFB – 2009)

Considere a seguinte proposição: “Se chove 
ou neva, então o chão fica molhado”. Sendo 
assim, pode-se afirmar que:

a) Se o chão está molhado, então choveu 
ou nevou.

b) Se o chão está molhado, então choveu 
e nevou.

c) Se o chão está seco, então choveu ou 
nevou.

d) Se o chão está seco, então não choveu 
ou não nevou.

e) Se o chão está seco, então não choveu e 
não nevou



www.acasadoconcurseiro.com.br 271

MTE - Auditor Fiscal do Trabalho – Raciocínio Lógico – Prof. Bruno Villar

13. (ATRFB – 2009)

A afirmação: “João não chegou ou Maria 
está atrasada” equivale logicamente a:

a) Se João não chegou, Maria está atrasada.
b) João chegou e Maria não está atrasada.
c) Se João chegou, Maria não está atrasada.
d) Se João chegou, Maria está atrasada.
e) João chegou ou Maria não está atrasada.

14. (MTE – AFT – 2010)

Um poliedro convexo é regular se e somen-
te se for: um tetraedro ou um cubo ou um 
octaedro ou um dodecaedro ou um icosae-
dro. Logo:

a) Se um poliedro convexo for regular, 
então ele é um cubo.

b) Se um poliedro convexo não for um 
cubo, então ele não é regular.

c) Se um poliedro não for um cubo, não 
for um tetraedro, não for um octaedro, 
não for um dodecaedro e não for um 
icosaedro, então ele não é regular.

d) Um poliedro não é regular se e somente 
se não for: um tetraedro ou um cubo ou 
um octaedro ou um dodecaedro ou um 
icosaedro.

e) Se um poliedro não for regular, então 
ele não é um cubo.

15. (TFC-CGU – 2008 – ESAF)

Um renomado economista afirma que “A in-
flação não baixa ou a taxa de juros aumen-
ta”. Do ponto de vista lógico, a afirmação do 
renomado economista equivale a dizer que:

a) se a inflação baixa, então a taxa de juros 
não aumenta. 

b) se a taxa de juros aumenta, então a 
inflação baixa. 

c) se a inflação não baixa, então a taxa de 
juros aumenta. 

d) se a inflação baixa, então a taxa de juros 
aumenta. 

e) se a inflação não baixa, então a taxa de 
juros não aumenta.

16. (SMF-RJ – 2010)

A proposição "um número inteiro é par se e 
somente se o seu quadrado for par" equiva-
le logicamente à proposição:

a) se um número inteiro for par, então o 
seu quadrado é par, e se um número 
inteiro não for par, então o seu 
quadrado não é par.

b) se um número inteiro for ímpar, então o 
seu quadrado é ímpar.

c) se o quadrado de um número inteiro for 
ímpar, então o número é ímpar.

d) se um número inteiro for par, então o 
seu quadrado é par, e se o quadrado de 
um número inteiro não for par, então o 
número não é par.

e) se um número inteiro for par, então o 
seu quadrado é par.

17. (AFRFB – ESAF – 2012)

A afirmação “A menina tem olhos azuis ou o 
menino é  loiro” tem como sentença logica-
mente equivalente:

a) se o menino é loiro, então a menina 
tem olhos azuis.

b) se a menina tem olhos azuis, então o 
menino é loiro.

c) se a menina não tem olhos azuis, então 
o menino é  loiro.

d) não é verdade que se a menina tem 
olhos azuis, então  o menino é loiro.

e) não é verdade que se o menino é loiro, 
então a menina  tem olhos azuis.

18. (ESAF – 2016)

A proposição “se o voo está atrasado, então 
o aeroporto está fechado para decolagens” 
é logicamente equivalente à proposição:

a) o voo está atrasado e o aeroporto está 
fechado para decolagens.

b) o voo não está atrasado e o aeroporto 
não está fechado para decolagens.

c) o voo está atrasado, se e somente se, 
o aeroporto está fechado para decola-
gens.
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d) se o voo não está atrasado, então o ae-
roporto não está fechado para decola-
gens.

e) o voo não está atrasado ou o aeroporto 
está fechado para decolagens.

Lógica de Argumentação

19. (ATA – ESAF – 2012)

Se Marta é estudante, então Pedro não é 
professor. Se  Pedro não é professor, então 
Murilo trabalha. Se Murilo  trabalha, então 
hoje não é domingo. Ora, hoje é domingo. 

Logo,

a) Marta não é estudante e Murilo traba-
lha.

b) Marta não é estudante e Murilo não 
trabalha.

c) Marta é estudante ou Murilo trabalha. 
d) Marta é estudante e Pedro é professor.
e) Murilo trabalha e Pedro é professor.

20. (ATRFB – ESAF – 2012)

Se Paulo é irmão de Ana, então Natália é 
prima de Carlos.  Se Natália é prima de Car-
los, então Marta não é mãe de  Rodrigo. Se 
Marta não é mãe de Rodrigo, então Leila é 
tia  de Maria. Ora, Leila não é tia de Maria. 
Logo

a) Marta não é mãe de Rodrigo e Paulo é 
irmão de Ana.

b) Marta é mãe de Rodrigo e Natália é 
prima de Carlos.

c) Marta não é mãe de Rodrigo e Natália é 
prima de  Carlos.

d) Marta é mãe de Rodrigo e Paulo não é 
irmão de Ana.

e) Natália não é prima de Carlos e Marta 
não é mãe de  Rodrigo.

21. (AFRFB – ESAF – 2012)

Se Anamara é médica, então Angélica é mé-
dica. Se Anamara é arquiteta, então Angé-
lica ou Andrea são  médicas. Se Andrea é 
arquiteta, então Angélica é  arquiteta. Se 
Andrea é médica, então Anamara é médica. 

Considerando que as afirmações são verda-
deiras, segue se, portanto, que:

a) Anamara, Angélica e Andrea são arqui-
tetas.

b) Anamara é médica, mas Angélica e An-
drea são arquitetas.

c) Anamara, Angélica e Andrea são médicas.
d) Anamara e Angélica são arquitetas, mas 

Andrea é médica.
e) Anamara e Andrea são médicas, mas 

Angélica é  arquiteta.

Gabarito: 1. D 2. C 3. A 4. C 5. C  6. B 7. A 8. B 9. B 10. B 11. B 12. E 13. D 14. E 15. D 16. A 17. C   
18. E 19. B 20. D 21. C
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Aula XXMódulo 1

CONJUNTOS NUMÉRICOS

Números Naturais (ℕ)

Definição: ℕ = {0, 1, 2, 3, 4,...}

Subconjuntos

ℕ* = {1, 2, 3, 4,...} naturais não nulos.

Números Inteiros (ℤ)

Definição: ℤ = {..., – 4, – 3, – 2, – 1, 0, 1, 2, 3, 4,...}

Subconjuntos

ℤ* = {..., – 4, – 3, – 2, – 1, 1, 2, 3, 4,...} inteiros não nulos.

ℤ + = {0, 1, 2, 3, 4,...} inteiros não negativos (naturais).

ℤ*+ = {1, 2, 3, 4,...} inteiros positivos.

ℤ- = {..., – 4, – 3, – 2, – 1, 0} inteiros não positivos.

ℤ*-  = {..., – 4, – 3, – 2, – 1} inteiros negativos.

O módulo de um número inteiro, ou valor absoluto, é a distância da origem a esse ponto 
representado na reta numerada. Assim, módulo de – 4 é 4 e o módulo de 4 é também 4.

|– 4| = |4| = 4
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Números Racionais (ℚ)

Definição – É todo número que pode ser escrito na forma:

    p
q

 com p ∈ ℤ e q ∈ ℤ*.

Subconjuntos

ℚ* à racionais não nulos.

ℚ + à racionais não negativos.

ℚ*+ à racionais positivos.

ℚ- à racionais não positivos.

ℚ*- à racionais negativos.

Frações, Decimais e Fração Geratriz

Decimais exatos
2
5

 = 0,4 
1
4

 = 0,25

Decimais periódicos
1
3

 = 0,333... = 0,3  
7
9

 = 0,777... = 0,7

Transformação de dízima periódica em fração geratriz

1. Escrever tudo na ordem, sem vírgula e sem repetir.

2. Subtrair o que não se repete, na ordem e sem vírgula.

3. No denominador:

 • Para cada item “periódico”, colocar um algarismo “9”;
 • Para cada intruso, se houver, colocar um algarismo “0”.

Exemplos

a) 0,777...  Seguindo os passos descritos: 
07−0
9

= 7
9

b) 1,444...  Seguindo os passos descritos: - 14 1
9

 = 13
9
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c) 1,232323...  Seguindo os passos descritos: - 123 1
99

 = 122/99

d) 2,1343434...  Seguindo os passos descritos: 
- 2134 21

990
 = 2113/990

Números Irracionais (𝕀)

Definição: Todo número cuja representação decimal não é periódica.

Exemplos:

0,212112111...  1,203040...  2   π

Números Reais (ℝ)

Definição: Conjunto formado pelos números racionais e pelos irracionais.

ℝ = ℚ ∪ 𝕀, sendo ℚ ∩ 𝕀 = Ø

Subconjuntos

ℝ* = {x ∈ R | × ≠ 0} à reais não nulos

ℝ + = {x ∈ R | × ≥ 0} à reais não negativos

ℝ*+  = {x ∈ R | × > 0} à reais positivos

ℝ- = {x ∈ R | × ≤ 0} à reais não positivos

ℝ*-  = {x ∈ R | × < 0} à reais negativos

Números Complexos ( )

Definição: Todo número que pode ser escrito na forma a + bi, com a e b reais.

Exemplos:

3 + 2i – 3i – 2 + 7i   9
1,3 1,203040...  2    π

Resumindo:

Todo número é complexo.

Q

Z
N

I
R
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Teoria dos Conjuntos (Linguagem dos Conjuntos)

Conjunto é um conceito primitivo, isto é, sem definição, que indica agrupamento de objetos, 
elementos, pessoas, etc. Para nomear os conjuntos, usualmente são utilizadas letras maiúsculas 
do nosso alfabeto.

Representações:

Os conjuntos podem ser representados de três formas distintas:

I – Por enumeração (ou extensão): Nessa representação, o conjunto é apresentado pela citação 
de seus elementos entre chaves e separados por vírgula. Assim, temos:

 • O conjunto “A” das vogais -> A = {a, e, i, o, u};
 • O conjunto “B” dos números naturais menores que 5 -> B = {0, 1, 2, 3, 4};
 • O conjunto “C” dos estados da região Sul do Brasil -> C = {RS, SC, PR}.

II – Por propriedade (ou compreensão): Nesta representação, o conjunto é apresentado por 
uma lei de formação que caracteriza todos os seus elementos. Assim, o conjunto “A” das vogais 
é dado por A = {x / x é vogal do alfabeto} -> (Lê-se: A é o conjunto dos elementos x, tal que x é 
uma vogal).

Outros exemplos:

 • B = {x/x é número natural menor que 5}
 • C = {x/x é estado da região Sul do Brasil}

III – Por Diagrama de Venn: Nessa representação, o conjunto é apresentado por meio de uma 
linha fechada de tal forma que todos os seus elementos estejam no seu interior. Assim, o 
conjunto “A” das vogais é dado por:

 a.
 e.
A i.
 o.
 u.

Classificação dos Conjuntos

Vejamos a classificação de alguns conjuntos:

 • Conjunto Unitário: possui apenas um elemento. Exemplo: o conjunto formados pelos 
números primos e pares.

 • Conjunto Vazio: não possui elementos, é representado por ∅ ou, mais raramente, por { }. 
Exemplo: um conjunto formado por elemento par, primo e diferente de 2.
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 • Conjunto Universo (U): possui todos os elementos necessários para a realização de um 
estudo (pesquisa, entrevista, etc.)

 • Conjunto Finito: um conjunto é finito quando seus elementos podem ser contados um a 
um, do primeiro ao último, e o processo chega ao fim. Indica-se n (A) o número (quantidade) 
de elementos do conjunto “A”.
Exemplo: A = {1, 4, 7, 10} é finito e n(A) = 4

 • Conjunto Infinito: um conjunto é infinito quando não é possível contar seus elementos do 
primeiro ao último.

Relação de Pertinência

É uma relação que estabelecemos entre elemento e conjunto, em que fazemos uso dos 
símbolos ∈ e ∉.

Exemplo:
Fazendo uso dos símbolos ∈ ou ∉, estabeleça a relação entre elemento e conjunto:

a) 10 ____ ℕ

b) – 4 ____ ℕ

c) 0,5 ____ 𝕀

d) – 12,3 ____ ℚ

e) 0,1212... ____ ℚ

f) 3 ____ 𝕀

g) -16  ____ ℝ
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Relação de Inclusão

É uma relação que estabelecemos entre dois conjuntos. Para essa relação, fazemos uso dos 
símbolos ⊂, ⊄, ⊃ e ⊅.

Exemplos:

Fazendo uso dos símbolos de inclusão, estabeleça a relação entre os conjuntos:

ℕ  _____  ℤ
ℚ  _____  ℕ
ℝ  _____  𝕀
𝕀  _____  ℚ

Observações:

 • Dizemos que um conjunto “B” é um subconjunto ou parte do conjunto “A” se, e somente 
se, B ⊂ A.

 • Dois conjuntos “A” e “B” são iguais se, e somente se, A ⊂ B e B ⊂ A.
 • Dados os conjuntos “A”, “B” e “C”, temos que: se A ⊂ B e B ⊂ C, então A ⊂ C.
 • O total de subconjuntos é dado por 2e, onde "e" é o número de elementos do conjunto. 

Exemplo: o conjunto A = {1,2,3,4} possui 16 subconjuntos, pois 24 = 16.

União, Intersecção e Diferença entre Conjuntos

A U B A  �  BA ∩ B B  �  A

A B A BA BA B

União Diferença entre conjuntosIntersecção

Junta tudo sem repetir O que há em comum O que é exclusivo
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Exemplos:

Dados os conjuntos A = {1, 3, 5}, B = {2, 3, 5, 7} e C = {2, 5, 10}. Determine:

a) A ⋃ B

b) A ⋂ B

c) A – B

d) B – A

e) A ⋂ B ⋂ C

f) A ⋃ B ⋃ C

Faça você

1. Assinale V para as verdadeiras e F para as falsas:

( ) 0,333... ∈ Z ( ) 0 ∈ Q* ( ) – 3 ∈ Q+

( ) – 3,2 ∈ Z ( ) N c Q ( ) 0,3444... ∈ Q*

( ) 0,72 ∈ N ( ) 1,999... ∈ N ( ) 62 ∈ Q

( ) Q c Z ( ) N c Z ( ) 83 ∈Q

2. Entre os conjuntos abaixo, o único formado apenas por números racionais é:

a) { π , 4  , – 3}

b) 1
4
,−1,777...,− 3

6

⎧
⎨
⎪

⎩⎪

⎫
⎬
⎪

⎭⎪

c) − 2,π, −33{ }
d) 1, 2, 33{ }
e) 4, 6 , 9{ }
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3. Observe os seguintes números.

I – 7,32333435...

II – π
5

 

III – 1,121212...

IV – 1,323334

V – −4

Assinale a alternativa que identifica os números irracionais.

a) I e II 
b) I e IV 
c) II e III  
d) II e V

4.  Se a = 5 , b = 
33
25

, e c = 1,323232..., a afirmativa verdadeira é:

a) a < c < b
b) a < b < c
c) c < a < b
d) b < a < c
e) b < c < a

5. Numa sala há n pessoas. Sabendo que 75 pessoas dessa sala gostam de matemática, 52 gostam 
de física, 30 pessoas gostam de ambas as matérias e 13 pessoas não gostam de nenhuma 
dessas matérias. É correto afirmar que n vale:

a) 170
b) 160
c) 140
d) 100
e) 110
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6. Um cursinho tem 700 alunos matriculados. Sabe-se que 350 leem o jornal Zero Hora,  230 leem 
o jornal Correio do Povo e 250 não leem jornal algum. Quantos alunos leem os dois jornais? 

a) 130
b) 220
c) 100
d) 120
e) 230

7. Numa escola há n alunos. Sabe-se que 56 alunos leem o jornal A, 21 leem os jornais A e B, 106 
leem apenas um dos dois jornais e 66 não leem o jornal B. O valor de n é:

a) 249
b) 137
c) 158
d) 127
e) 183

8. Uma pesquisa encomendada sobre a preferência entre rádios numa determinada cidade 
obteve o seguinte resultado:

 • 50 pessoas ouvem a rádio Riograndense.
 • 27 pessoas escutam tanto a rádio Riograndense quanto a rádio Gauchesca.
 • 100 pessoas ouvem apenas uma dessas rádios.
 • 43 pessoas não escutam a rádio Gauchesca.

O número de pessoas que não escuta nenhuma das duas rádios é:

a) 23
b) 43
c) 20 
d) 30
e) 13
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9. Uma pesquisa sobre inscrições em cursos de esportes tinha as seguintes opções: A (Natação), B 
(Alongamento) e C (Voleibol). E assim foi montada a seguinte tabela:

Cursos Alunos

Apenas A 9

Apenas B 20

Apenas C 10

A e B 13

A e C 8

B e C 18

A, B e C 3

Analise as afirmativas seguintes com base nos dados apresentados na tabela. 

1. 33 pessoas se inscreveram em pelo menos dois cursos. 
2. 52 pessoas não se inscreveram no curso A. 
3. 48 pessoas se inscreveram no curso B. 
4. O total de inscritos nos cursos foi de 88 pessoas. 

A alternativa que contém todas as afirmativas corretas é:

a) 1 e 2
b) 1 e 3
c) 3 e 4 
d) 1, 2 e 3
e) 2, 3 e 4

10. Um grupo de 82 pessoas foi a um restaurante. Sabe-se que: 46 comeram carne, 41 comeram 
peixe e 17 comeram outros pratos que não carne ou peixe. O número de pessoas que comeram 
carne e peixe é:

a) 21
b) 22
c) 23
d) 24
e) 25

Gabarito: 1. * 2. B 3. A 4. E 5. E 6. A 7. C 8. C 9. B 10. B
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Questões

1. (31169) CESPE – 2013 

Na secretaria de um órgão público, as pági-
nas dos processos, para serem digitalizadas, 
são separadas e distribuídas entre 7 servi-
dores – 4 servidores recém-contratados e 3 
servidores antigos. Julgue o item a seguir, a 
respeito dessa situação.

Considere que, com a aquisição de novos 
equipamentos, o tempo para se digitalizar 
uma página, que era de 22 segundos, pas-
sou a ser de [22 – 22 × P] segundos, em 
que P correspondente à dízima periódica 
0,27272727.... Nessa situação, com os no-
vos equipamentos, a digitalização de uma 
página passou a ser feita em 16 segundos.

( ) Certo   ( ) Errado

2. (31175) CESPE – 2013 

Julgue o seguinte item, relativos a sistemas 
numéricos e sistema legal de medidas.

e A = 1,232323... e B = 0,434343..., então A 
+ B = 165/99

( ) Certo   ( ) Errado

3. (45007) CESPE – 2011 

Se A = {1, 4, 8, 13, 17, 22, 25, 127, 1.234} e 
B é oconjunto dos números ímpares, então 
os elementos que estão em A e em B são: 1, 
13, 17, 25 e 127.

( ) Certo   ( ) Errado

4. (45003) CESPE – 2011 

Sabendo que N = {0, 1, 2, 3,...} é o conjunto 
dos números naturais, julgue o item seguin-
te, relativos a esse conjunto, a seus subcon-
juntos e às operações em N. Se C = {0, 2, 
3, 6, 7, 9, 11, 15, 24, 68}, então o conjunto  

D = {0, 2, 3, 7, 9, 11, 15} é formado por to-
dos os elementos de C menores que 24.

( ) Certo   ( ) Errado

5. (45061) CESPE – 2010 

Em uma blitz, de 150 veículos parados, 60 
foram flagrados com extintor de incêndio 
com data de validade vencida. Além disso, 
em 45 veículos, o motorista estava sem o 
documento de habilitação para dirigir. O to-
tal de veículos em pelo menos uma dessas 
duas situações foi de 90. 

Acerca dessa situação, julgue o item seguin-
te.

O número de veículos que não apresenta-
ram as irregularidades mencionadas foi su-
perior a 50.

( ) Certo   ( ) Errado

6. (45062) CESPE – 2010 

Em uma blitz, de 150 veículos parados, 60 
foram flagrados comextintor de incêndio 
com data de validade vencida. Além disso, 
em 45veículos, o motorista estava sem o 
documento de habilitação para dirigir. O to-
tal de veículos em pelo menos uma dessas 
duas situaçõesfoi de 90. Acerca dessa situa-
ção, julgue o item seguinte.

O número de veículos flagrados simultane-
amente nas duassituações foi inferior a 20.

( ) Certo   ( ) Errado
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Acesse o link a seguir ou baixe um leitor QR Code em seu celular e fotografe o código 
para ter acesso gratuito aos simulados on-line. E ainda, se for assinante da Casa das 
Questões, poderá assistir ao vídeo da explicação do professor.

http://acasadasquestoes.com.br/prova-imprimir.php?prova=8439332

Gabarito: 1. (31169) Certo 2. (31175) Certo 3. (45007) Certo 4. (45003) Errado 5. (45061) Certo 6. (45062) Certo
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Aula XXMódulo 2

OPERAÇÕES MATEMÁTICAS

Observe que cada operação tem nomes especiais: 

 • Adição: 3 + 4 = 7, em que os números 3 e 4 são as parcelas e o número 7 é a soma ou total. 

 • Subtração: 8 – 5 = 3, em que o número 8 é o minuendo, o número 5 é o subtraendo e o 
número 3 é a diferença. 

 • Multiplicação: 6 × 5 = 30, em que os números 6 e 5 são os fatores e o número 30 é o produto. 

 • Divisão: 10 ÷ 5 = 2, em que 10 é o dividendo, 5 é o divisor e 2 é o quociente, neste caso o 
resto da divisão é ZERO.

Adição e Subtração

Regra de sinais 

 • A soma de dois números positivos é um número positivo.
(+ 3) + (+ 4) = + 7, na prática eliminamos os parênteses. + 3 + 4 = + 7

 • A soma de dois números negativos é um número negativo. 
(– 3) + (– 4) = – 7, na prática eliminamos os parênteses. – 3 – 4 = – 7 

 • Se adicionarmos dois números de sinais diferentes, subtraímos seus valores absolutos e 
damos o sinal do número que tiver o maior valor absoluto.
(– 4) + (+ 5) = + 1, na prática eliminamos os parênteses. – 4 + 5 = 1 assim, 6 – 8 = – 2. 

 • Se subtrairmos dois números inteiros, adicionamos ao 1º o oposto do 2º número. 
(+ 5) – (+ 2) = (+ 5) + (– 2) = + 3, na prática eliminamos os parênteses escrevendo o oposto 
do segundo número, então: + 5 – 2 = + 3      (o oposto de + 2 é – 2) 

(– 9) – (- 3) = – 9 + 3 = – 6 
(– 8) – (+ 5) = – 8 – 5 = – 13 

DICA: Na adição e subtração, um número de sinal positivo representa “o que eu tenho 
de dinheiro” e um número de sinal negativo, “o que eu devo à alguém”, assim, basta 
imaginar que você está acertando as contas.
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Faça você

1. Calcule: 

a) – 5 + 3 =      b) + 73 – 41 = 

c) – 24 – 13 =      d) – 5 + (– 12) = 

e) + 51 – 4 =      f) + 17 + (–14) = 

g) – 9 – (– 25) =     h) + 72 – (–12) =

i) + 19 – 25 =     j) – 80 + 41 + 57 =

k) – 2 – 22 – 21 =    l) – 6 – (+ 31) + 50 =

2. Calcule:

a)       1234   b)   752  c)   425   d) 1321
 +   463           + 271     –  328      + 412

e) 632   f) 921   g)   2358  h) 32,54 
     + 346    – 708          + 426    + 85,89

i) 233,2   j) 5,174  k)    23,42  l)   237,85 
     – 143,1    – 6,719       + 34,67    – 156,38

m) 17,43   n) 275,74  o) 157,32  p) 329,75 
     – 29,38     – 131,12    –  38,43    + 158,37
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Multiplicação e Divisão

Regra de sinais

 • Ao multiplicarmos ou dividirmos dois números de sinais positivos, o resultado é um 
número positivo.

Exemplos: a) (+ 3) × (+ 8) = + 24 
b) (+12) ÷ (+ 2) = + 6 

 • Ao multiplicarmos ou dividirmos dois números de sinais negativos, o resultado é um 
número positivo. 

Exemplos: a) (– 6) × (– 5) = + 30 
b) (– 9) ÷ (– 3) = + 3 

 • Ao multiplicarmos ou dividirmos dois números de sinais diferentes, o resultado é um 
número negativo. 

Exemplos: a) (– 4) × (+ 3) = – 12 
b) (+ 16) ÷ (– 8) = – 2 

DICA: Na multiplicação/divisão, quando os dois sinais forem iguais, o resultado é ( + ) e, 
quando forem diferentes, o resultado é ( – ).

3. Calcule os produtos e os quocientes: 

a) (– 5) × (– 4) =     b) 24 ÷ (– 2) = 

c) – 5 × 8 =      d) (– 14) ÷ (–14) = 

e) 32 ÷ (– 16) =     f) – 14 × (– 4) = 

g) (+ 17) × (+ 2) =     h) (– 64) ÷ (– 8) = 

i) – 3 x (– 14) ÷ 7 =     j) 24 ÷ (– 3) ÷ (+ 4) ÷ (– 2)= 
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4. Efetue os cálculos a seguir: 

a)      432   b)   317  c)   628   d)   23
  x 76         x 32          x 13      x 17

e)       72,3   f)   17,32  g)   28,33
 x 16,2          x 1,9        x 1,52

h) 4862 ÷ 36  i) 28,8 ÷ 4  j) 1 ÷ 2,5   k) 1,2 ÷ 0,24 
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l) 65,3 ÷ 3,1  m) 481 ÷ 37  n) 800 ÷ 25  o) 926 ÷ 13

p) 6513 ÷ 13  q) 721 ÷ 7  r) 618 ÷ 50  s) 2546 ÷ 32

t) 3214 ÷ 25  u) 1223,5 ÷ 25  v) 3585,6 ÷ 32  x) 1256 ÷ 12,5

z) 402,21 ÷ 12
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Potenciação e Radiciação
 • No exemplo 72 = 49 temos que: 7 é a base, 2 é o expoente e 49 é a potência.

 • A potência é uma multiplicação de fatores iguais: 72 = 7 x 7 = 49

 • Todo número inteiro elevado a 1 é igual a ele mesmo:
Ex.: a) (– 4)1 = -4 b) (+ 5)1 = 5

 • Todo número inteiro elevado a zero é igual a 1.
Ex.: a) (– 8)0 = 1 b) (+ 2)0 = 1

 • No exemplo 83  = 2, temos que: 3 é o índice da raiz, 8 é o radicando, 2 é a raiz e o símbolo 
 é o radical.

Ex.: a) 52 = 25  b) 23 = 8  c) 34 = 81
        d)  6254 = 5 e) 64  = 8  f) 273  = 3  

Regra de sinais
 • Expoente par com parênteses: a potência é sempre positiva. 

Exemplos: a) (– 2)4 = 16, porque (– 2) × (– 2) × (– 2) × (– 2) = + 16 
b) (+ 2)² = 4, porque (+ 2) × (+ 2) = + 4 

 • Expoente ímpar com parênteses: a potência terá o mesmo sinal da base. 

Exemplos: a) (– 2)3 = – 8, porque (– 2) × (– 2) × (– 2) = – 8 
b) (+ 2)5 = + 32, porque (+ 2) × (+ 2) × (+ 2) × (+ 2) × (+ 2) = + 32 

 • Quando não tiver parênteses, conservamos o sinal da base independente do expoente. 

Exemplos: a) – 2² = – 4 
b) – 23 = – 8 
c) + 3² = 9 
d) + 53 = + 125

5. Calcule as potências: 

a) 3² =      b) (– 3)² = 

c) – 3² =      d) (+ 5)3 = 

e) (– 6)² =      f) – 43 = 

g) (– 1)² =      h) (+ 4)² = 

i) (– 5)0 =     j) – 7² = 

k) (– 2,1)² =     l) – 1,13 = 

m) (–8)² =      n) – 8² =
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Propriedades da Potenciação

 • Produto de potência de mesma base: Conserva-se a base e somam-se os expoentes.

Exemplos:

a) a3 x a4 x a2 =  a3+4+2 = a9

b) (– 5)2 x (– 5) = (– 5)2+1 = (– 5)3 = – 125
c) 3-2 x 3 x 35 = 3-2+1+5 = 34 = 81

 • Divisão de potências de mesma base: Conserva-se a base e subtraem-se os expoentes.

Exemplos:

a) b5 ÷ b2 = b5-2 = b3

b) (– 2)6 ÷ (– 2)4 = (– 2)6-4 = (– 2)2 = + 4 
c) (– 19)15 ÷ (– 19)5 = (– 19)15-5 = (– 19)10

 • Potência de potência: Conserva-se a base e multiplicam-se os expoentes.

Exemplos:

a) (a2)3 = a23 = a6

b) [(– 2)5]2 = (– 2)5.2 = (– 2)10 = 1024

 • Potência de um produto ou de um quociente: Multiplica-se o expoente de cada um dos 
elementos da operação da multiplicação ou divisão pela potência indicada.

Exemplos:

a) [(– 5)2 x (+ 3)4]3 = (– 5)2.3 x (+ 3)4.3 = (– 5)6 x (+ 3)12

b) [(– 2) ÷ (– 3)4]2 = (– 2)1.2 ÷ (– 3)4.2  = (– 2)2 ÷ (– 3)8

Expressões numéricas

Para resolver expressões numéricas é preciso obedecer à seguinte ordem: 

1º resolvemos as potenciações e radiciações na ordem em que aparecem. 

2º resolvemos as multiplicações e divisões na ordem em que aparecem. 

3º resolvemos as adições e subtrações na ordem em que aparecem. 

Caso contenha sinais de associação:

1º resolvemos os parênteses ( ) 

2º resolvemos os colchetes [ ] 

3º resolvemos as chaves { } 
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6. Calcule o valor das expressões numéricas: 

a) 6² ÷ 3² + 10² ÷ 50 = 

b) 20 + 23 × 10 – 4² ÷ 2 = 

c) 3 + 164  – 15 + 49 = 

d) 33 ÷ 27 × 20 = 

e) 100 + 1000 + 10000 = 

f) 5² – 5 × 15 + 50 × 53 = 

7. Calcule o valor numérico das expressões a seguir, sendo a = 2, b = – 3 e c= – 4. 

a) a²b + c     b) a² + 3b² – c² =
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8. Elimine os sinais de associação e resolva as expressões numéricas a seguir: 

a) 5 – {– 3 (22 – 5) + 32 – 5} . 2 =

b) {[(1 + 2 +3 +4 +5) . 3] – 8} =

c) {10² + (5 – 4)3 + 2²} ÷ 5 = 

d) 2 × {40 – [15 – (3² – 4)]} = 

9. Aplique seus conhecimentos e calcule o valor das expressões numéricas. Observe as operações 
indicadas, a existência de sinais de associação e tenha cuidado com as potências.

a) (– 1 – 2 – 3 – 4 -5) ÷ (+ 15) = 

b) (8 + 10 ÷ 2 – 12) ÷ (– 4 + 3) = 

c) 103 – (– 10)² – 100 = 

d) (– 1)8 + 60 – [15 + (– 40) ÷ (– 2)3] = 

e) – 3 – {– 2 – [(– 35) ÷ 25 + 22]} = 

f) 4 – {(– 2)2 × (– 3) – [– 11 + (– 3) × (– 4)] – (– 1)} = 

g) 14 – [(– 1)3 × ( – 2)2 + ( – 35) ÷ (+ 5)] = 

h) – 2 + {– 5 – [– 2 – (– 2)3 – 3 – (3 – 2)9 ] + 5} = 

i) 64  – 22 – 2 – 20 = 

j) – 15 + 10 ÷ (2 – 7) = 

Gabarito: 6. a) 6 / b) 92 / c) 11 / d) 1 / e) 3 / f) 145 7. a) - 16 / b)15 8. a) - 9 / b) 37 / c) 21 / d) 60 9. a) - 1 / b) - 1 / c) 899 / 
d) -18 / e) - 4 / f) 16 / g) 25 / h) - 4 / i) 1 / j) - 17
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Do Português para o Matematiquês 

1. 
2
3

 de 
3
4

 de 
5
6

 = 
2
3
x
3
4
x
5
6
= 30
72

= 5
12

2. Um número = x

3. O dobro de um número = 2x 

4. A metade de um número = 
x
2

5. O quadrado de um número = x2

6. A metade do quadrado de um número = 
x2

2

7. O quadrado da metade de um número = x
2

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

2

8. A terça parte de um número = 
x
3

9. O cubo de um número = x³

10. O cubo da terça parte de um número = 
x
3

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

3

11. A terça parte do cubo de um número = 
x3

3

12. O triplo da metade de um número = 3.
x
2

13. A metade do triplo de um número = 1
2
⋅3x

14. A quinta parte de um número = 
x
5

15. A raiz quadrada de um número = x

16. O oposto de um número = – x

17. O inverso de um número = 1
x

18. A razão entre a e b = 
a
b

19. A razão entre b e a = 
b
a

20. A diferença entre a e b = a – b 

21. A diferença entre b e a = b – a

22. A razão entre o cubo de um número e o quadrado desse número = 
x3

x2
= x3−2 = x1 = x

23. Três números inteiros consecutivos = x, x + 1, x + 2

24. Três números pares consecutivos = x, x + 2, x + 4
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Questões

1. (31331) CESPE – 2007

Na pirâmide ilustrada abaixo, x e y são nú-
meros reais tais que x + y = 5 e, em cada 
retângulo acima da base, deverá ser coloca-
do o valor correspondente ao produto dos 
valores que estão nos retângulos que o sus-
tentam. Nessa situação, é correto afirmar 
que x3 + y3 = 35.

( ) Certo   ( ) Errado

2. (45005) CESPE – 2011

O número resultante da operação matemá-
tica 123 + 2.357 é sucessor do resultante da 
operação 122 + 2.356.

( ) Certo   ( ) Errado

3. (45065) CESPE – 2010

Os servidores de uma unidade de atendi-
mento do DETRAN participaram de um trei-
namento que foi realizado em duas salas, A 
e B. Quando da entrada nas salas, 57 servi-
dores entraram na sala A e apenas 31, na B.

Considerando essa situação hipotética, jul-
gue o item a seguir.

Supondo-se que o instrutor da sala B tenha 
planejado 237 atividades para distribuir en-
tre os 31 servidores que estraram naquela 
sala, é correto afirmar que o número mínimo 
de atividades a mais que o instrutor precisa-
rá elaborar para que todos os servidores re-
cebam a mesma quantidade de tarefas, sem 
sobrar nenhuma, é igual a 25.

( ) Certo   ( ) Errado

4. (45066) CESPE – 2010

Os servidores de uma unidade de atendi-
mento do DETRAN participaram de um trei-
namento que foi realizado em duas salas, A 
e B. Quando da entrada nas salas, 57 servi-
dores entraram na sala A e apenas 31, na B.

Considerando essa situação hipotética, jul-
gue o item a seguir.

O número de servidores que deveriam pas-
sar da sala A para a sala B para que a mesma 
quantidade de servidores assistisse ao trei-
namento nas duas salas é igual a 13.

( ) Certo   ( ) Errado
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Acesse o link a seguir ou baixe um leitor QR Code em seu celular e fotografe o código 
para ter acesso gratuito aos simulados on-line. E ainda, se for assinante da Casa das 
Questões, poderá assistir ao vídeo da explicação do professor.

http://acasadasquestoes.com.br/prova-imprimir.php?prova=8440104

Gabarito: 1. (31331) Certo 2. (45005) Errado 3. (45065) Errado 4. (45066) Certo
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Aula XXMódulo 3

FRAÇÕES

Definição

Fração é um modo de expressar uma quantidade a partir de uma razão de dois números 
inteiros. A palavra vem do latim fractus e significa "partido", dividido ou "quebrado (do verbo 
frangere: "quebrar"). 

Também é considerada parte de um inteiro, que foi dividido em partes exatamente iguais. As 
frações são escritas na forma de números e na forma de desenhos. Observe alguns exemplos: 
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Na fração, a parte de cima é chamada de numerador e indica quantas partes do inteiro foram 
utilizadas. 

A parte de baixo é chamada de denominador, que indica a quantidade máxima de partes em 
que fora dividido o inteiro e nunca pode ser zero.

Ex.: Uma professora tem que dividir três folhas de papel de seda entre quatro alunos, como ela 
pode fazer isso?

Se cada aluno ficar com 
3
4

 (lê-se três quartos) da folha. Ou seja, você vai dividir cada folha em 4 
partes e distribuir 3 para cada aluno.

Assim, por exemplo, a fração 
56
8

 (lê-se cinquenta e seis oitavos) designa o quociente de 56 por 
8. Ela é igual a 7, pois 7 × 8 = 56.

Relação entre frações decimais e os números decimais

 • Para transformar uma fração decimal em número decimal, escrevemos o numerador da 
fração e o separamos com uma vírgula, deixando tantas casas decimais quanto forem os 
zeros do denominador.

Exemplo: a) 48
10  = 4,8  b) 365

100  = 3,65  c) 98
1.000  = 0,098 d) 678

10  = 67,8

 • Para transformar um número decimal em uma fração decimal, colocamos no denominador 
tantos zeros quantos forem os números depois da vírgula do número decimal.

Exemplo: a) 43,7 = 437
10  b) 96,45 = 9.645

100  c) 0,04 = 4
100   d) 4,876 = 4.876

1.000

Simplificação de frações

 • Para simplificar uma fração, divide-se o numerador e o denominador da fração por um 
mesmo número.

Exemplo:

a) 6
14 ÷ 22  = 37

b) 40
12  ÷ 22  = 20

6  ÷ 
2
2  = 10

3  ou 40
12  ÷ 4

4  = 10
3

 • Quando o numerador é divisível pelo denominador, efetua-se a divisão e se obtém um 
número inteiro.
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Exemplo:

a) 100
-25  = – 4

b) 299
23  = 13

⇒ Simplifique as frações, aplicando a regra de sinais da divisão: 

a) – 75
50    b) – 48

84    c) – 36
2    d) – 10

15

Comparação entre Frações

Se duas frações possuem denominadores iguais, a maior fração é a que possui maior numerador. 
Por exemplo:

3
5
< 4
5

Para estabelecer comparação entre frações, é preciso que elas tenham o mesmo denominador. 
Isso é obtido por meio do menor múltiplo comum.

Exemplo:

2
5
?
3
7

Na comparação entre frações com denominadores diferentes, devemos usar frações 
equivalentes a elas e de mesmo denominador para, assim, compará-las. 

O MMC entre 5 e 7 é 35, logo:

Assim temos que 

2
5
< 3
7

Adição e Subtração

• Sendo os denominadores iguais, basta somar ou subtrair os numeradores e manter o 
denominador.
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 • Se os denominadores forem diferentes, será necessário encontrar frações equivalentes 
(proporcionais) que sejam escritas no mesmo denominador comum. Usaremos o m.m.c, 
veja:

Exemplo: 

O m.m.c. de 3 e 5 é 15. Em seguida divide-se o m.m.c pelo  denominador original de cada fração 
e multiplica-se o resultado pelo numerador, obtendo assim, uma fração equivalente.

Observe que com isso, temos:

Por fim efetuamos o cálculo:

Exemplo: 

⇒ Calcule o valor das expressões e simplifique quando for possível:

a) −3
4
+ 2
10

− 5
2
− 5
10

b) 7
3
+2− 1

4

c) 1
3
+ 1
2

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
− 5

6
− 3
4

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

d) 1
2
+ −0,3( )
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MULTIPLICAÇÃO E DIVISÃO

Para multiplicar frações, basta multiplicar os numeradores entre si e fazer o mesmo entre os 
denominadores, independentemente de serem iguais ou não.

Exemplo:

Para dividir as frações, basta multiplicar a primeira fração pelo inverso da segunda fração.

Exemplo:

 

DICA

Dividir por um número é multiplicar pelo seu inverso!

⇒ Efetue e simplifique quando for possível:

a) 
4
7
÷ −2

5
⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

 b) 
1
2

−3
4

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
2
3

 c) −4( )÷ −3
8

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

   d) 

−1− 1
7

3
6
− −1

3
⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

POTENCIAÇÃO E RADICIAÇÃO DE FRAÇÕES

Para elevarmos uma fração a determinada potência, basta aplicarmos a potência no numerador 
e também no denominador, respeitando as regras dos sinais da potenciação.

Exemplo: 

2
3

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

2

= 22

32
⎛

⎝⎜
⎞

⎠⎟
= 4
9

     

− 4
9

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

2

= + 4
2

92

⎛

⎝⎜
⎞

⎠⎟
= +16

81

3
5

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

3

= + 3
3

53
⎛

⎝⎜
⎞

⎠⎟
= + 27

125
  

−12
8

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

2

= − 3
2

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

2

= + 3
2

22

⎛

⎝⎜
⎞

⎠⎟
= 9
4
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Caso seja necessário aplicar um radical numa fração, basta entender que: “a raiz da fração é a 
fração das raízes.”

Exemplos:

Expoente negativo

Todo número diferente de zero elevado a um expoente negativo é igual ao inverso do mesmo 
número com expoente positivo.

Exemplo: a)  7−2 = 1
72

= 1
49

  b) 4-3 = 1
4³

 = 1
64   c) �– 2

4
�

-2 = �– 42  �
2 = + 16

4

Faça você

1. Calcule o valor das expressões:

a) 
2
3
+ 1

3
⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

2
−2
6

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

     b) 
3
7

1
3
+ 1
4

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

c) 

9 − −2( )+ 1
2

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

−2( )2 + −3( )

0

2. João e Tomás partiram um bolo retangular. João comeu a metade da terça parte e Tomás comeu 
a terça parte da metade. Quem comeu mais?

a) João, porque a metade é maior que a terça parte.
b) Tomás.
c) Não se pode decidir porque não se conhece o tamanho do bolo.
d) Os dois comeram a mesma quantidade de bolo.
e) Não se pode decidir porque o bolo não é redondo.
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3. Dividir um número por 0,0125 equivale a multiplicá-lo por:

a) 
1
125

b) 1
8

c) 8

d) 12,5

e) 80

4. O valor de        2        é: 
         (0,666...)

a) 0,333... 
b) 1,333... 
c) 3,333... 
d) 3 
e) 12

Gabarito: 1. a) 17/27 b) 1/2 c) 6  2. D 3. E 4. D
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Questões

1. (7214) CESPE – 2011

Considere que, das correspondências que 
um carteiro deveria entregar em determi-
nado dia, 5/8 foram entregues pela manhã, 
1/5 à tarde e 14 ficaram para ser entregues 
no dia seguinte. Nessa situação, a quantida-
de de correspondências entregue pelo car-
teiro naquele dia foi igual a

a) 98.
b) 112.
c) 26.
d) 66.
e) 82.

2. (99948) CESPE – 2013

A respeito do controle e manutenção dos 
48 veículos de um órgão público, julgue o 
item seguinte.

Considere que um veículo desse órgão te-
nha percorrido x km no primeiro ano, isto é, 
no ano que foi comprado, e que, em cada 
um dos 4 anos seguintes, tenha percorri-
do x/2 km, x/3 km, x/4 km e x/5 km. Nesse 
caso, se nesses 5 anos, esse veículo percor-
reu 68.500 km, então, no primeiro ano, ele 
percorreu mais de 28.000 km.

( ) Certo   ( ) Errado
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Acesse o link a seguir ou baixe um leitor QR Code em seu celular e fotografe o código 
para ter acesso gratuito aos simulados on-line. E ainda, se for assinante da Casa das 
Questões, poderá assistir ao vídeo da explicação do professor.

http://acasadasquestoes.com.br/prova-imprimir.php?prova=9121624 

Gabarito: 1. (7214) D 2. (99948) Certo
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Aula 4XAula XXMódulo 4

PRINCÍPIO DA CONTAGEM

Os primeiros passos da humanidade na Matemática estavam ligados à necessidade de 
contagem de objetos de um conjunto, enumerando seus elementos. Mas as situações foram se 
tornando mais complexas, ficando cada vez mais difícil fazer contagens a partir da enumeração 
dos elementos.

A análise combinatória possibilita a resolução de problemas de contagem, importante no 
estudo das probabilidades e estatísticas. 

Problema: Para eleição de uma comissão de ética, há quatro candidatos a presidente (Adolfo, 
Márcio, Bernardo e Roberta) e três a vice-presidente (Luana, Diogo e Carlos).

Quais são os possíveis resultados para essa eleição?

12
RESULTADOS

POSSÍVEIS
PARA ELEIÇÃO

RESULTADOS POSSÍVEIS PARA ELEIÇÃOVICE-PRESIDENTEPRESIDENTE



 

www.acasadoconcurseiro.com.br312

O esquema que foi montado recebe o nome de árvore das possibilidades, mas também 
podemos fazer uso de tabela de dupla entrada:

VICE-PRESIDENTE

↓ PRESIDENTE L D C

A AL AD AC

M ML MD MC

B BL BD BC

R RL RD RC

Novamente, podemos verificar que são as 12 possibilidades de resultado para eleição.

PRINCÍPIO MULTIPLICATIVO

Você sabe como determinar o número de possibilidades de ocorrência de um evento, sem 
necessidade de descrever todas as possibilidades?

Vamos considerar a seguinte situação:

Edgar tem 2 calças (preta e azul) e 4 camisetas (marrom, verde, rosa e branca).

Quantas são as maneiras diferentes que ele poderá se vestir usando uma calça e uma camiseta?

Construindo a árvore de possibilidades:

Edgar tem duas possibilidades de escolher uma calça. Para cada uma delas, são quatro as 
possibilidades de escolher uma camiseta. Logo, o número de maneiras diferentes de Edgar se 
vestir é 2.4 = 8.

Como o número de resultados foi obtido por meio de uma multiplicação, dizemos que foi 
aplicado o PRINCÍPIO MULTIPLICATIVO.

LOGO: Se um acontecimento ocorrer por várias etapas sucessivas e independentes, de tal modo 
que:

 • p1 é o número de possibilidades da 1ª etapa;
 • p2 é o número de possibilidades da 2ª etapa;

.

.

.
 • pk é o número de possibilidades da k-ésima etapa;

Então o produto p1 . p2 ... pk é o número total de possibilidades de o acontecimento ocorrer.

 • De maneira mais simples poderíamos dizer que: Se um evento é determinado por duas 
escolhas ordenadas e há “n” opções para primeira escolha e “m” opções para segunda, o 
número total de maneiras de o evento ocorrer é igual a n.m.

 

CAMISETAS
 

MANEIRAS DE EDGAR SE VESTIR
 

CALÇAS

�
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De acordo com o princípio fundamental da contagem, se um evento é composto por duas ou 
mais etapas sucessivas e independentes, o número de combinações será determinado pelo 
produto entre as possibilidades de cada conjunto.

EVENTO = etapa1 x etapa2 x etapa3 x ... etapan

Exemplo: 

Vamos supor que uma fábrica produza motos de tamanhos grande, médio e pequeno, com 
motores de 125 ou 250 cilindradas de potência. O cliente ainda pode escolher as seguintes 
cores: preto, vermelha e prata. Quais são as possibilidades de venda que a empresa pode 
oferecer?

Tipos de venda: 3 . 2 . 3 = 18 possibilidades

Tamanho Motor Cor

Grande
125 Preta

Vermelha
Prata250

Média
125 Preta

Vermelha
Prata250

Pequena
125 Preta

Vermelha
Prata150

Listando as possibilidades, tem-se:

Grande – 125 cc – preta
Grande – 125 cc – vermelha
Grande – 125 cc – prata
Grande – 250 cc – preta
Grande – 250 cc – vermelha
Grande – 250 cc – prata

Média – 125 cc – preta
Média – 125 cc – vermelha
Média – 125 cc – prata
Média – 250 cc – preta
Média – 250 cc – vermelha
Média – 250 cc – prata

Pequena – 125 cc – preta
Pequena – 125 cc – vermelha
Pequena – 125 cc – prata
Pequena – 250 cc – preta
Pequena – 250 cc – vermelha
Pequena – 250 cc – prata

Problema:

Os números dos telefones da cidade de Porto Alegre têm oito dígitos. Determine a quantidade 
máxima de números telefônicos, sabendo que os números não devem começar com zero.

Resolução:

9 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 = 90.000.000

Problema:

Utilizando os números 1,2,3,4 e 5, qual é o total de números de cinco algarismos distintos que 
consigo formar?

Resolução: 5 x 4 x 3 x 2 x 1 = 120
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1. Quantos e quais números de três algarismos distintos podemos formar com os 
algarismos 1, 8 e 9?

2. Um restaurante oferece no cardápio 2 saladas distintas, 4 tipos de pratos de carne, 5 variedades 
de bebidas e 3 sobremesas diferentes. Uma pessoa deseja uma salada, um prato de carne, uma 
bebida e uma sobremesa. De quantas maneiras a pessoa poderá fazer o pedido?

a) 120
b) 144
c) 14
d) 60
e) 12

3. Uma pessoa está dentro de uma sala onde há sete portas (nenhuma trancada). Calcule de 
quantas maneiras distintas essa pessoa pode sair da sala e retornar sem utilizar a mesma porta.

a) 77

b) 49
c) 42
d) 14
e) 8

4. Para colocar preço em seus produtos, uma empresa desenvolveu um sistema simplificado de 
código de barras formado por cinco linhas separadas por espaços. Podem ser usadas linhas de 
três larguras possíveis e espaços de duas larguras possíveis.

O número total de preços que podem ser representados por esse código é:

a) 1.440
b) 2.880
c) 3.125
d) 3.888
e) 4.320
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5. Uma melodia é uma sequência de notas musicais. Para compor um trecho de três notas 
musicais sem as repetir, um músico pode utilizar as sete notas que existem na escala 
musical. O número de melodias diferentes possíveis de serem escritas é:

a) 3
b) 21
c) 35
d) 210
e) 5.040

6. Quantos números inteiros positivos, com 3 algarismos significativos distintos, são múltiplos de 5?

a) 128
b) 136
c) 144
d) 162
e) 648

7. A figura abaixo pode ser colorida de diferentes maneiras, usando-se pelo menos duas de quatro 
cores disponíveis.

Sabendo-se que duas faixas consecutivas não podem ter cores iguais, o número de modos de 
colorir a figura é:

a) 12
b) 24
c) 48
d) 72
e) 108

8. O número de frações diferentes entre si e diferentes de 1 que podem ser formados com os 
números 3, 5, 7, 11, 13, 19 e 23 é

a) 35
b) 42
c) 49
d) 60
e) 120
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 9. Lucia está se preparando para uma festa e separou 5 blusas de cores diferentes (amarelo, preto, 
rosa , vermelho e azul), 2 saias (preta, branca) e dois pares de sapatos (preto e rosa). Se nem o 
sapato nem a blusa podem repetir a cor da saia, de quantas maneiras Lucia poderá se arrumar 
para ir a festa?

a) 26
b) 320
c) 14
d) 30
e) 15

10. Sidnei marcou o telefone de uma garota em um pedaço de papel a fim de marcar um posterior 
encontro. No dia seguinte, sem perceber o pedaço de papel no bolso da camisa que Sidnei 
usara, sua mãe colocou-a na máquina de lavar roupas, destruindo assim parte do pedaço 
de papel e, consequentemente, parte do número marcado. Então, para sua sorte, Sidnei se 
lembrou de alguns detalhes de tal número: 

 • o prefixo era 2.204, já que moravam no mesmo bairro; 
 • os quatro últimos dígitos eram dois a dois distintos entre si e formavam um número par 

que começava por 67. 

Nessas condições, a maior quantidade possível de números de telefone que satisfazem as 
condições que Sidnei lembrava é: 

a) 24
b) 28
c) 32
d) 35
e) 36

Gabarito: 1. 6 2. A 3. C 4. D 5. D 6. B 7. E 8. B 9. C 10. B
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Questões

1. (35148) CESPE – 2008

Com relação a contagem e combinatória, 
julgue o item seguinte.

Considere que as senhas dos correntistas de 
um banco sejam formadas por 7 caracteres 
em que os 3 primeiros são letras, escolhidas 
entre as 26 do alfabeto, e os 4 últimos, alga-
rismos, escolhidos entre 0 e 9. Nesse caso, a 
quantidade de senhas distintas que podem 
ser formadas de modo que todas elas te-
nham a letra A na primeira posição das le-
tras e o algarismo 9 na primeira posição dos 
algarismos é superior a 600.000.

( ) Certo   ( ) Errado

2. (98425) CESPE – 2011

Um professor avalia o aprendizado de seus 
alunos, aplicando provas objetivas de dois 
tipos:

 • tipo 1: contém 10 afirmações para que 
o aluno julgue se cada uma das afirma-
ções é VERDADEIRA ou FALSA;

 • tipo 2: contém 4 questões de múltipla 
escolha; cada questão possui 5 opções 
e o aluno deverá apontar qual dessas 
opções é a correta.

Com referência à situação apresentada aci-
ma, julgue o item que se segue.

A quantidade de possíveis gabaritos para 
uma prova do tipo 2 é superior a 600.

( ) Certo   ( ) Errado

3. (99955) CESPE – 2009

Considerando que as equipes A, B, C, D e 
E disputem um torneio que premie as três 
primeiras colocadas, julgue o item a seguir.

Se a equipe A for desclassificada, então o 
total de possibilidades distintas para as três 
primeiras colocações será 24.

( ) Certo   ( ) Errado

4. (99954) CESPE – 2009

Considerando que as equipes A, B, C, D e 
E disputem um torneio que premie as três 
primeiras colocadas, julgue o item a seguir.

O total de possibilidades distintas para as 
três primeiras colocações com a equipe A 
em primeiro lugar é 15.

( ) Certo   ( ) Errado

5. (99957) CESPE – 2009

Supondo que André, Bruna, Cláudio, Leila e 
Roberto sejam, não necessariamente nesta 
ordem, os cinco primeiros classificados em 
um concurso, julgue o item seguinte.

Com André em primeiro lugar, existem 20 
possibilidades distintas para a classificação.

( ) Certo   ( ) Errado

6. (99959) CESPE – 2009

Supondo que André, Bruna, Cláudio, Leila e 
Roberto sejam, não necessariamente nesta 
ordem, os cinco primeiros classificados em 
um concurso, julgue o item seguinte.

O número de possibilidades distintas para 
a classificação com um homem em último 
lugar é 144.

( ) Certo   ( ) Errado



 

www.acasadoconcurseiro.com.br318

7. (99969) CESPE – 2005

A combinatória é um ramo da matemática 
que trata da contagem ou da determinação 
do número de possibilidades lógicas de al-
gum evento. A respeito desse tema, julgue 
o item subseqüente.

Considere a seguinte situação hipotética.

Para oferecer a seus empregados cursos de 
inglês e de espanhol, uma empresa contra-
tou 4 professores americanos e 3 espanhóis.

Nessa situação, sabendo que cada funcio-
nário fará exatamente um curso de cada lín-
gua estrangeira, um determinado emprega-
do disporá de exatamente 7 duplas distintas 
de professores para escolher aqueles com 
os quais fará os seus cursos.

( ) Certo   ( ) Errado

8. (99970) CESPE – 2005

A combinatória é um ramo da matemática 
que trata da contagem ou da determinação 
do número de possibilidades lógicas de al-
gum evento. A respeito desse tema, julgue 
o item subseqüente.

Considere que as senhas dos clientes de um 
banco têm 8 dígitos, sem repetições, forma-
das pelos algarismos de 0 a 9.

Nessa situação, o número máximo de se-
nhas que podem ser cadastradas nesse ban-
co é inferior a 2 x 106.

( ) Certo   ( ) Errado

9. (99973) CESPE – 2005

A combinatória é um ramo da matemática 
que trata da contagem ou da determinação 
do número de possibilidades lógicas de al-
gum evento. A respeito desse tema, julgue 
o item subseqüente.

Considere a seguinte situação hipotética.

Um trabalhador dispõe de 3 linhas de ôni-
bus para ir de sua casa até o terminal de 
ônibus no centro da cidade e, a partir daí, 
ele dispõe de 5 linhas de ônibus para chegar 
ao seu local de trabalho.

Nessa situação, considerando-se que o tra-
balhador possua as mesmas opções para fa-
zer o percurso de retorno do trabalho para 
casa e entendendo-se um trajeto de ida e 
volta ao trabalho desse trabalhador como 
uma escolha de quatro linhas de ônibus – de 
sua casa ao centro, do centro ao trabalho, 
do trabalho ao centro e do centro de volta 
para casa –, então o trabalhador dispõe de, 
no máximo, 30 escolhas distintas para o seu 
trajeto de ida e volta ao trabalho.

( ) Certo   ( ) Errado
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Acesse o link a seguir ou baixe um leitor QR Code em seu celular e fotografe o código 
para ter acesso gratuito aos simulados on-line. E ainda, se for assinante da Casa das 
Questões, poderá assistir ao vídeo da explicação do professor.

http://acasadasquestoes.com.br/prova-imprimir.php?prova=9121706

Gabarito: 1. (35148) Certo 2. (98425) Certo 3. (99955) Certo 4. (99954) Errado 5. (99957) Errado 6. (99959) Errado  
7. (99969) Errado 8. (99970) Certo 9. (99973) Errado
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Aula XXAula XXMódulo 5

PROBABILIDADE

Definição

Exemplo:

I – Se a probabilidade de chover num dia de um determinado período é 0,6, então:

a) Qual a probabilidade de não chover num desses dias?

b) Qual a probabilidade de chover dois dias seguidos?

II – Um sorteio consiste em escolher, aleatoriamente, uma letra da palavra CONCURSO. Qual a 
probabilidade de retirar uma vogal nessa escolha?
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Faça você

1. Escolhido ao acaso um elemento do conjunto dos divisores positivos de 60, a probabilidade de 
que ele seja primo é:

a) 1
2

b) 1
3

c) 1
4

d) 1
5

e) 1
6

2. Em relação aos alunos de uma sala, sabe-se que 60% são do sexo feminino, 30% usam óculos 
e 37,5% dos homens não usam óculos. Escolhendo-se, ao acaso, um aluno dessa sala, a 
probabilidade de que seja uma mulher de óculos é:

a) 10%
b) 15%
c) 5%
d) 8%
e) 12%

3. Em um recipiente existem 12 aranhas, das quais 8 são fêmeas. A probabilidade de se retirar 
uma aranha macho para um experimento é:

a) 4

b) 1
4

c) 1
3

d) 1
2

4. Em uma gaveta, cinco pares diferentes de meias estão misturados. Retirando-se ao acaso duas 
meias, a probabilidade de que sejam do mesmo par é de:

a) 
1
10

b) 1
9

c) 1
5

d) 2
5

e) 1
2
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5. Numa maternidade, aguarda-se o nascimento de três bebês. Se a probabilidade de que cada 
bebê seja menino é igual à probabilidade de que cada bebê seja menina, a probabilidade de 
que os três bebês sejam do mesmo sexo é:

a) 1
2

b) 1
3

c) 
1
4

d) 1
6

e) 1
8

6. Numa roleta, há números de 0 a 36. Supondo que a roleta não seja viciada, então a probabilidade 
de o número sorteado ser maior do que 25 é:

a) 
11
36

b) 
11
37

c) 
25
36

d) 25
37

e) 12
37

7. Uma pessoa tem, em sua carteira, oito notas de R$ 1, cinco notas de R$ 2 e uma nota de  
R$ 5. Se ela retirar ao acaso três notas da carteira, a probabilidade de que as três notas retiradas 
sejam de R$ 1 está entre:

a) 15% e 16%
b) 16% e 17%
c) 17% e 18%
d) 18% e 19%
e) 19% e 20%

8. Uma caixa contém bolas azuis, brancas e amarelas, indistinguíveis a não ser pela cor. Na 
caixa, existem 20 bolas brancas e 18 bolas azuis. Retirando-se ao acaso uma bola da caixa, a 
probabilidade de ela ser amarela é 1

3
. Então, o número de bolas amarelas nessa caixa é de:

a) 18
b) 19
c) 20
d) 21
e) 22



 

www.acasadoconcurseiro.com.br324

9. Numa gaiola estão 9 camundongos rotulados, 1, 2, 3, ... , 9. Selecionando-se conjuntamente 2 
camundongos ao acaso (todos têm igual possibilidade de serem escolhidos), a probabilidade de 
que na seleção ambos os camundongos tenham rótulo ímpar é:

a) 0,3777...
b) 0,47
c) 0,17
d) 0,2777...
e) 0,1333...

10. Em uma reserva florestal existem 263 espécies de peixes, 122 espécies de mamíferos, 93 
espécies de répteis, 1132 espécies de borboletas e 656 espécies de aves.

Disponível em: http://www.wwf.org.br. Acesso em: 23 abr. 2010 (adaptado).

Se uma espécie animal for capturada ao acaso, qual a probabilidade de ser uma borboleta?

a) 63,31%
b) 60,18%
c) 56,52%
d) 49,96%
e) 43,27%

11. As 23 ex-alunas de uma turma que completou o Ensino Médio há 10 anos se encontraram em 
uma reunião comemorativa. Várias delas haviam se casado e tido filhos. A distribuição das 
mulheres, de acordo com a quantidade de filhos, é mostrada no gráfico abaixo.
Um prêmio foi sorteado entre todos os filhos dessas ex-alunas. A probabilidade de que a criança 
premiada tenha sido um(a) filho(a) único(a) é:

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

12. Numa família com 9 filhas, a probabilidade de o décimo filho ser homem é:

a) 50%
b) 70%
c) 80%
d) 90%
e) 25%
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13. Uma parteira prevê, com 50% de chance de acerto, o sexo de cada criança que vai nascer. Num 
conjunto de três crianças, a probabilidade de ela acertar pelo menos duas previsões é de:

a) 12,5%
b) 25%
c) 37,5%
d) 50%  
e) 66,6%

14. Numa urna há três bolas, sendo uma vermelha, uma azul e uma preta. Se retirar uma bola e 
com reposição, retirar outra bola, a probabilidade de que nessa escolha tenha alguma bola 
vermelha é:

a) 0,111...
b) 0,222...
c) 0,333...
d) 0,444...
e) 0,555... 

15. Em um colégio foi realizada uma pesquisa sobre as atividades extracurriculares de seus alunos. 
Dos 500 alunos entrevistados, 240 praticavam um tipo de esporte, 180 frequentavam um curso 
de idiomas e 120 realizavam estas duas atividades, ou seja, escolhiam um tipo de esporte e 
frequentavam um curso de idiomas. Se, nesse grupo de 500 alunos, um é escolhido ao acaso, 
a probabilidade de que ele realize pelo menos uma dessas duas atividades, isto é, pratique um 
tipo de esporte ou frequente um curso de idiomas, é:

a) 18
25

b) 3
5

  

c) 12
25

d) 6
25

e) 6
25

Gabarito: 1. C 2. C 3. C 4. B 5. C 6. B 7. A 8. B 9. D 10. D 11. E 12. A 13. D 14. E 15. B
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Questões

1. (35137) CESPE – 2013

Maria tem dez anos de idade e já se deci-
diu: quer ser ou advogada ou bióloga ou 
veterinária, quer estudar ou na UFMG ou 
na USP ou na UFRJ, e, depois de formada, 
quer trabalhar ou em Brasília ou em Floria-
nópolis ou em Porto Alegre. Com base nes-
sa situação hipotética e considerando que 
os eventos sejam independentes e tenham 
a mesma probabilidade, a probabilidade de 
Maria vir a ser advogada, formar-se na USP 
e trabalhar em Brasília será:

a) superior a 0 e inferior a 0,003.
b) superior a 0,003 e inferior a 0,006.
c) superior a 0,006 e inferior a 0,01.
d) superior a 0,01 e inferior a 0,04.
e) superior a 0,04 e inferior a 0,08.

2. (35141) CESPE – 2013

Com o objetivo de avaliar as razões para o 
baixo consumo de energia dos habitantes de 
determinada cidade, uma pesquisa revelou 
que 22% de suas residências têm máquina 
de lavar roupas, 17% têm computador e 8% 
têm máquina de lavar e computador. Com 
base nessas informações, a probabilidade 
de uma casa, selecionada aleatoriamente 
nessa cidade, não ter máquina de lavar nem 
computador é igual a:

a) 82%.
b) 31%.
c) 47%.
d) 69%.
e) 75%.

3. (35152) CESPE – 2013

A numeração das notas de papel-moeda de 
determinado país é constituída por duas das 
26 letras do alfabeto da língua portuguesa, 
com ou sem repetição, seguidas de um nu-

meral com 9 algarismos arábicos, de 0 a 9, 
com ou sem repetição. Julgue o próximo 
item, relativo a esse sistema de numeração.

Considere o conjunto das notas numera-
das da forma #A12345678&, em que # re-
presenta uma letra do alfabeto e &, um 
algarismo. Nessa situação, retirando-se, 
aleatoriamente, uma nota desse conjunto, a 
probabilidade de # ser uma vogal e de & ser 
um algarismo menor que 4 é inferior a 1/10.

( ) Certo   ( ) Errado

4. (35174) CESPE – 2009

Por meio de convênios com um plano de 
saúde e com escolas de nível fundamental 
e médio, uma empresa oferece a seus 3.000 
empregados a possibilidade de adesão. Sa-
be-se que 300 empregados aderiram aos 
dois convênios, 1.700 aderiram ao convênio 
com as escolas e 500 não aderiram a ne-
nhum desses convênios.

Em relação a essa situação, julgue o item se-
guinte.

A probabilidade de que um empregado es-
colhido ao acaso tenha aderido apenas ao 
convênio do plano de saúde é igual a 

( ) Certo   ( ) Errado

5. (45028) CESPE – 2013

Considere que sejam oferecidas, semestral-
mente, 75 vagas para o ingresso de discen-
tes em determinado curso superior de uma 
universidade e que, no primeiro semestre 
de 2009, tenham ingressado nesse curso 75 
discentes – 25 do sexo masculino e 50 do 
sexo feminino. Com base nessas informa-
ções, julgue o item aseguir.
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Se dois estudantes forem escolhidos aleato-
riamente entre os75, então, a probabilidade 
de os dois serem do sexo femininoserá su-
perior a 0,5.

( ) Certo   ( ) Errado

6. (98450) CESPE – 2011

Em uma cidade onde circulam os jornais 
Correio da Manhã e Jornal da Tarde, foi feita 
uma pesquisa com 1.000 moradores. A pes-
quisa constatou que 450 dos entrevistados 
assinam apenas o Correio da Manhã, 400 
assinam o Jornal da Tarde, 100 assinam os 
dois jornais e o restante não assina nenhum 
dos 2 jornais. Nessa situação, escolhendo-
-se ao acaso um dos entrevistados, a pro-
babilidade de ele assinar apenas o Jornal da 
Tarde é igual a 0,3.

( ) Certo   ( ) Errado

7. (98580) CESPE – 2008

A secretaria de educação de um município 
tem 500 professores de ensino médio ca-
dastrados. A respeito desses professores, 
sabe-se que:

 • 100 podem lecionar Matemática;
 • 90 podem lecionar Física;
 • 100 podem lecionar Informática;
 • 35 podem lecionar apenas Informática;
 • 25 podem lecionar apenas Matemática 

e Física;
 • 25 podem lecionar apenas Física e In-

formática;
 • 10 podem lecionar Matemática, Física e 

Informática.

Nessa situação, escolhendo-se um desses 
professores ao acaso, a probabilidade de 
ele lecionar somente Matemática é igual a 
0,07.

( ) Certo   ( ) Errado

8. (98581) CESPE – 2008

A secretaria de educação de um município 
tem 500 professores de ensino médio ca-
dastrados. A respeito desses professores, 
sabe-se que:

 • 100 podem lecionar Matemática;
 • 90 podem lecionar Física;
 • 100 podem lecionar Informática;
 • 35 podem lecionar apenas Informática;
 • 25 podem lecionar apenas Matemática 

e Física;
 • 25 podem lecionar apenas Física e In-

formática;
 • 10 podem lecionar Matemática, Física e 

Informática.

Nessa situação, escolhendo-se um desses 
professores ao acaso, a probabilidade de 
ele lecionar somente Física é igual a 0,1.

( ) Certo   ( ) Errado

9. (98582) CESPE – 2008

A secretaria de educação de um município 
tem 500 professores de ensino médio ca-
dastrados. A respeito desses professores, 
sabe-se que:

 • 100 podem lecionar Matemática;
 • 90 podem lecionar Física;
 • 100 podem lecionar Informática;
 • 35 podem lecionar apenas Informática;
 • 25 podem lecionar apenas Matemática 

e Física;
 • 25 podem lecionar apenas Física e In-

formática;
 • 10 podem lecionar Matemática, Física e 

Informática.

Nessa situação, escolhendo-se um desses 
professores ao acaso, a probabilidade de 
ele lecionar Matemática e Informática é 
igual a 0,4.

( ) Certo   ( ) Errado
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10. (98583) CESPE – 2008

A secretaria de educação de um município 
tem 500 professores de ensino médio ca-
dastrados. A respeito desses professores, 
sabe-se que:

 • 100 podem lecionar Matemática;
 • 90 podem lecionar Física;
 • 100 podem lecionar Informática;
 • 35 podem lecionar apenas Informática;
 • 25 podem lecionar apenas Matemática 

e Física;
 • 25 podem lecionar apenas Física e Infor-

mática;
 • 10 podem lecionar Matemática, Física e 

Informática.

Nessa situação, escolhendo-se um desses 
professores ao acaso, a probabilidade de ele 
lecionar Física e Informática é igual a 0,05.

( ) Certo   ( ) Errado

11. (98584) CESPE – 2008

A secretaria de educação de um município 
tem 500 professores de ensino médio ca-
dastrados. A respeito desses professores, 
sabe-se que:

 • 100 podem lecionar Matemática;
 • 90 podem lecionar Física;
 • 100 podem lecionar Informática;
 • 35 podem lecionar apenas Informática;
 • 25 podem lecionar apenas Matemática 

e Física;
 • 25 podem lecionar apenas Física e Infor-

mática;
 • 10 podem lecionar Matemática, Física e 

Informática.

Nessa situação, escolhendo-se um desses 
professores ao acaso, a probabilidade de ele 
lecionar uma disciplina que não seja Mate-
mática, Informática ou Física é igual a 0,62.

( ) Certo   ( ) Errado

12. (99974) CESPE – 2005

Em um concurso público, registrou-se a ins-
crição de 100 candidatos. Sabe-se que 30 
desses candidatos inscreveram-se para o 
cargo de escriturário, 20, para o cargo de au-
xiliar administrativo, e apenas 10 candidatos 
se inscreveram para os dois cargos. Os de-
mais candidatos inscreveram-se em outros 
cargos.

Julgue o item a seguir, considerando que 
um candidato seja escolhido aleatoriamente 
nesse conjunto de 100 pessoas.

A probabilidade de que o indivíduo escolhi-
do seja candidato ao cargo de auxiliar admi-
nistrativo é superior a .

( ) Certo   ( ) Errado

13. (99975) CESPE – 2005

Em um concurso público, registrou-se a ins-
crição de 100 candidatos. Sabe-se que 30 
desses candidatos inscreveram-se para o 
cargo de escriturário, 20, para o cargo de au-
xiliar administrativo, e apenas 10 candidatos 
se inscreveram para os dois cargos. Os de-
mais candidatos inscreveram-se em outros 
cargos.

Julgue o item a seguir, considerando que 
um candidato seja escolhido aleatoriamente 
nesse conjunto de 100 pessoas.

A probabilidade de que o indivíduo esco-
lhido seja candidato ao cargo de escriturá-
rio ou ao cargo de auxiliar administrativo é 
igual a .

( ) Certo   ( ) Errado

14. (48389) CESPE – 2014

Em um campeonato de futebol, a pontuação 
acumulada de um time é a soma dos pontos 
obtidos em cada jogo disputado. Por jogo, 
cada time ganha três pontos por vitória, um 
ponto por empate e nenhum ponto em caso 
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de derrota. Com base nessas informações, 
julgue o item seguinte.

Se um time disputou 4 jogos, então a pro-
babilidade de a pontuação acumulada desse 
time ser maior ou igual a 4 e menor ou igual 
a 7 será superior a 0,35.

( ) Certo   ( ) Errado

15. (48447) CESPE – 2014

Para utilizar o autoatendimento de certo 
banco, o cliente deve utilizar uma senha si-
lábica composta por três sílabas distintas. 
Para que possa acessar a sua conta em um 
caixa eletrônico, o cliente deve informar a 
sua senha silábica da seguinte maneira:

 • primeiramente, é apresentada uma tela 
com 6 conjuntos de 4 sílabas distintas 
cada um, dos quais apenas um contém a 
primeira sílaba da senha do cliente, que 
deve, então, selecionar esse conjunto;

 • em seguida, é apresentada uma segun-
da tela com 6 novos conjuntos de 4 síla-
bas distintas cada um, dos quais apenas 
um contém a segunda sílaba da senha 
do cliente, que deve, então, selecionar 
esse conjunto; 

 • finalmente, é apresentada uma terceira 
tela com 6 novos conjuntos de 4 síla-
bas distintas cada um, dos quais apenas 
um contém a terceira sílaba da senha 
do cliente, que deve, então, selecionar 
esse conjunto.

A informação da senha silábica só será con-
siderada correta se cada uma das 3 sílabas 
que compõem essa senha for informada na 
ordem solicitada: a primeira sílaba deverá 
estar no conjunto selecionado na primeira 
tela; a segunda sílaba, no conjunto selecio-
nado na segunda tela; e a terceira sílaba, no 
conjunto selecionado na terceira tela.

Com base nessas informações, julgue o pró-
ximo item.

Se um cliente esquecer completamente a 
sua senha silábica, a probabilidade de ele 
acertá-la em uma única tentativa, escolhen-
do aleatoriamente um conjunto de sílabas 
em cada uma das três telas que forem apre-
sentadas pelo terminal de autoatendimen-
to, será inferior a 0,005.

( ) Certo   ( ) Errado
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Acesse o link a seguir ou baixe um leitor QR Code em seu celular e fotografe o código 
para ter acesso gratuito aos simulados on-line. E ainda, se for assinante da Casa das 
Questões, poderá assistir ao vídeo da explicação do professor.

http://acasadasquestoes.com.br/prova-imprimir.php?prova=8440916

Gabarito: 1. (35137) D 2. (35141) D 3. (35152) Certo 4. (35174) Errado 5. (45028) Errado 6. (98450) Certo  
7. (98580) Certo 8. (98581) Errado 9. (98582) Errado 10. (98583) Errado 11. (98584) Certo 12. (99974) Errado  
13. (99975) Errado 14. (48389) Certo 15. (48447) Certo
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Aula XXMódulo 6

ESTATÍSTICA

A ciência encarregada de coletar, organizar e interpretar dados é Chamada de estatística. Seu 
objetivo é obter compreensão sobre os dados coletados. Muitas vezes utiliza-se de técnicas 
probabilísticas, a fim de prever um determinado acontecimento.

Nomenclatura

 • População: quantidade total de indivíduos com mesmas características submetidos a uma 
determinada coleta de dados.

 • Amostra: Como em geral as populações são muito grandes, se faz necessário o uso de 
amostras para representá-las. Estas são formadas por uma fração da população em estudo.

 • Frequência Absoluta: quantidade de vezes que determinado evento ocorreu.

 • Frequência Relativa: é a razão entre a frequência absoluta e a quantidade de elementos 
da população estatística. É conveniente a representação da frequência relativa em forma 
percentual.

Exemplo Resolvido 1: 

Uma pesquisa foi realizada com os 200 funcionários de uma empresa de comércio atacadista, 
no intuito de analisarem as preferências por esportes. Dentre as opções esportivas foram 
fornecidas as seguintes opções: futebol, vôlei, basquete, natação, tênis e ciclismo. Observe os 
resultados: 

Futebol: 70
Vôlei: 50
Basquete: 40
Natação: 20
Tênis: 15
Ciclismo: 5 
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Modalidade Esportiva Frequência Absoluta Frequência Relativa

Futebol 70 70/200 = 0,35 = 35%

Vôlei 50 50/200 = 0,25 = 25%

Basquete 40 40/200 = 0,20 = 20%

Natação 20 20/200 = 0,10 = 10%

Tênis 15 15/200 = 0,75 = 7,5%

Cilismo 5 5/200 = 0,025 = 2,5%

Total 200 100%

Exemplo Resolvido 2:

Em uma empresa, os salários dos 60 funcionários foram divididos de acordo com a seguinte 
informação:

R$ Frequência Absoluta

600 α 690 6

690 α 780 15

780 α 870 30

870 α 960 6

960 α 1050 3

Vamos determinar a frequência relativa dos salários dessa empresa:

R$ Frequência Absoluta Frequência Relativa

600 α 690 6 6/60 = 0,10 = 10%

690 α 780 15 15/60 = 0,25 = 25%

780 α 870 30 30/60 = 0,50 = 50%

870 α 960 6 6/60 = 0,10 = 10%

960 α 1050 3 3/60 = 0,05 = 5%

Total 60 100%

Exemplo Resolvido 3: 

Numa prova de matemática a nota 6 foi obtida por cinco alunos. Sabendo que essa turma 
possui um total de 20 alunos, qual é a frequência relativa dessa nota?

Sabendo q a nota 6 foi obtida por 5 dos 20 alunos, temos que sua frequência absoluta é 5 e a 
frequência relativa é 5

20
 = 1

4
 = 25%.
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Exemplo Resolvido 4:

Às pessoas presentes em um evento automobilístico foi feita a seguinte pergunta: Qual é a sua 
marca de carro preferida?

Foi então construída uma tabela para melhor dispor os dados:

Marcas Frequência Absoluta (FA) Frequência Relativa (FR)

Ford 4 16,7%

Fiat 3 12,5%

GM 6 25%

Nissan 1 4,2%

Peugeot 3 12,5%

Renault 2 8,3%

Volks 5 20,8%

Total 24 100%

Frequência absoluta: quantas vezes cada marca de automóvel foi citada.

Frequência relativa: é dada em porcentagem. A marca Ford tem frequência relativa 4 em 24 ou 
4
24

 ou ~0,166 ou 16,66% ou 16,7%.

Exemplo Resolvido 5: 

Em uma empresa foi realizada uma pesquisa a fim de saber a quantidade de filhos de cada 
funcionário. Os dados da pesquisa foram organizados na seguinte tabela:

Número de filhos Frequência Absoluta Frequência Relativa

0 30 30/160 = 0,1875 = 18,75%

1 36 36/160 = 0,225 = 22,5%

2 60 60/160 = 0,375 = 37,5%

3 24 24/160 = 0,15 = 15%

4 10 10/160 = 0,625 = 6,25%

Total 160 100%

Veja a análise: 

18,75% dos funcionários não possuem filhos. 22,5% possuem exatamente um filho. 37,5% 
possuem dois filhos. 15% possuem três filhos. 6,25% possuem quatro filhos. 
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Representação Gráfica

O uso do gráfico nas representações de situações estatísticas é de grande valia, pois auxilia 
na visualização dos dados. É prudente, porém, observar o tipo de gráfico escolhido para a 
representação, pois um gráfico inadequado pode omitir dados.

Os tipos de gráficos mais comuns são: o gráfico de colunas, de barras, o histograma, o gráfico 
de setores, também chamado de “torta” ou “pizza” e o gráfico de linha poligonal.

Gráfico de colunas

Exemplo: Distribuição das notas de Matemática de cinco alunos da 2ª série, ao longo do ano de 
2008.

Responda:

a) Qual é o aluno mais regular dessa turma?

b) Qual aluno ficou com média 6?

c) Qual aluno teve desempenho crescente ao longo do ano?
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Gráfico de barras

Exemplo: Salário mensal dos engenheiros da empresa “Minérios Brasil”.

Valores em milhares de reais.

Histograma

Exemplo: Estatura dos alunos do curso de Física. 
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Gráfico de Setores

Exemplo: Durante o primeiro semestre de 2009 a fatura telefônica de uma residência ficou 
distribuída conforme o gráfico:

Responda:

a) Qual é o ângulo central representado pelo mês de fevereiro?

b) Qual é o valor do menor ângulo central observado no gráfico?
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Linha Poligonal

Exemplo: Do ano 2002 a 2008 o mercado financeiro registrou uma grande oscilação no valor 
das ações X e Y, conforme representado no gráfico a seguir:

Valores em R$

Responda:

a) Em relação a 2002, as ações X, no fechamento de 2008 tiveram qual variação percentual?

b) Em 2006 qual era a ação mais valorizada? 
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Medidas de tendência central

Média Aritmética

A média aritmética é uma das formas de obter um valor intermediário entre vários valores. É 
considerada uma medida de tendência central e é muito utilizada no cotidiano.

Para calculá-la basta somar todos os elementos e dividí-los pelo total de elementos.

1 2 ... n
a

x x xM
n

+ + +=

Exemplo Resolvido 1: 

Calcule a média anual de Carlos na disciplina de Matemática com base nas seguintes notas 
bimestrais:

1ºB = 6,0  2ºB = 9,0  3ºB = 7,0  4ºB = 5,0

Logo: Ma = (6,0 + 9,0 + 7,0 + 5,0) / 4 

Ma = 27/4 

Ma = 6,75

Exemplo Resolvido 2: 

O dólar é considerado uma moeda de troca internacional, por isso o seu valor diário possui 
variações. Acompanhando a variação de preços do dólar em reais durante uma semana 
verificou-se as variações de acordo com a tabela informativa: 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta

R$ 2,30 R$ 2,10 R$ 2,60 R$ 2,20 R$ 2,00

Determine o valor médio do preço do dólar nesta semana. 

Ma = (2,3 + 2,1 + 2,6 + 2,2 + 2) / 5 

Ma = 11,2 / 5 

Ma = 2,24 

O valor médio do dólar na semana apresentada foi de R$ 2,24.
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Média Ponderada 

Ponderar é sinônimo de pesar. No cálculo da média ponderada, multiplicamos cada valor do 
conjunto por seu “peso”, isto é, sua importância relativa.

1 1 2 2

1 2

...
...

n n
p

n

x P x P x PM
P P P

× + × + + ×=
+ + +

Exemplo Resolvido 3:

Paulo teve as seguintes notas nas provas de Matemática no ano de 2008: 8,5; 7,0; 9,5 e 9,0, 
nas quais os pesos das provas foram 1, 2, 3 e 4, respectivamente. Para obter uma nota que 
representará seu aproveitamento no bimestre, calculamos a média aritmética ponderada (MP).

Exemplo Resolvido 4: 

Marcos participou de um concurso, onde foram realizadas provas de Português, Matemática, 
Biologia e História. Essas provas tinham peso 3, 3, 2 e 2, respectivamente. Sabendo que Marcos 
tirou 8,0 em Português, 7,5 em Matemática, 5,0 em Biologia e 4,0 em História, qual foi a média 
que ele obteve?

p =
 

Portanto, a média de Marcos foi de 6,45.

MÉDIA GEOMÉTRICA

Essa média é calculada multiplicando-se todos os “n” valores e extraindo-se a raiz de índice n 
deste produto. 



 

www.acasadoconcurseiro.com.br342

Exemplo: Calcule a média geométrica entre:

a) 2 e 32

b) 3, 3, 9, 81

MÉDIA HARMÔNICA

A média harmônica equivale ao inverso da média aritmética dos inversos de n valores. 

n321 x
...

xxx

n.H.M 1111 ++++
=

Exemplo: Calcule a média harmônica entre 10, 10 e 1.

IMPORTANTE!!!

Em todas as médias o resultado estará entre o maior e o menor número dado.

Para os mesmos valores, a média aritmética terá o maior valor, seguida da média 
geométrica e depois a média harmônica.

Calcule a média aritmética Ma, a média geométrica Mg e a média harmônica Mh dos 
números 2 e 8 e compare os resultados.

Mediana (Md)

A mediana é o valor central dos dados estatísticos dispostos em ordem crescente ou 
decrescente. Se o número de dados do rol for par, temos que a mediana é a média aritmética 
dos dois valores centrais.
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Exemplos:

1. A mediana dos dados 1, 2, 3, 4, 5, 9, 12, 16, 17 é 5.

2. A mediana em 15, 12, 10, 2 vale  12+10( )
2

=11 .

Como definir a posição da Mediana:

 • População com nº de Elementos  Ímpar:

Para a seguinte população: {1, 3, 5, 7, 9}

Para descobrir a posição do termo central basta fazer n+1.                      _____

        2
A mediana será o 3º elemento que é 5 

 • População com nº de Elementos Par:

Na seguinte população: {1, 2, 4, 8, 9, 10}

Para descobrir a posição dos termos centrais basta fazer n
2

 e lembrar que a mediana é a média 
deste com seu sucessor.

Não há um valor central, portanto a mediana é calculada tirando-se a média dos dois valores 
centrais (no caso, o 3º e 4º elementos).

Logo, o valor da mediana é = 4+8( )
2

= 6  

Moda (Mo)
A moda de um conjunto de números é o valor que ocorre com maior frequência. A moda pode 
não existir e também não ser única.

Exemplos:

1. O conjunto de números: 2, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 9 tem moda 6.

2. O conjunto de números: 7, 6, 6, 8, 8, 9 tem modas 6 e 8. É, portanto, dito bimodal.

3. Seja o rol de dados: 1, 3, 7, 9, 10. Como todos os dados têm a mesma frequência, dizemos 
que não existe moda.



 

www.acasadoconcurseiro.com.br344

MEDIDAS DE DISPERSÃO

VARIÂNCIA E DESVIO PADRÃO

Variância

A variância deve ser calculada através da soma dos quadrados entre a diferença de um valor 
observado e o valor médio. A diferença serve para mostrar quanto um valor observado se 
distancia do valor médio.

Para amostra, a soma dessas diferenças deve ser dividida por n – 1, onde n é o número de 
elementos da amostra. Para população dividiremos somente por n. 

OBS.: a unidade da variância é igual a unidade de medida das observações elevada ao quadrado.

Assim:

 • Para amostra

 • Para População

VA =
(X1 −Xm)

2 + (X2 −Xm)
2 + ...+ (Xn −Xm)

2

n
Exemplo:

Calcular a variância amostral do conjunto: 1, 2, 3, 4, 5

n = 5 e xm (média) = 3

DESVIO PADRÃO

O desvio padrão é calculado extraindo a raiz quadrada da variância. 

AV.P.D =
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Faça você

1. (FCC – 2011) A média aritmética de 11 números é 45. Se o número 8 for retirado do conjunto, a 
média aritmética dos números restantes será:

a) 48,7
b) 48
c) 47,5
d) 42
e) 41,5

2. Calcule a média aritmética de idade de 10 pessoas, sendo seis pessoas com 8 anos, três pessoas 
com 10 anos e um pessoa com 11 anos:

a) 8 anos e 9 meses.
b) 8 anos e 10 meses.
c) 8 anos, 10 meses e 24 dias.
d) 8 anos, 10 meses e 8 dias.
e) 9 anos.

3. Comprei 5 doces a R$ 1,80 cada um, 3 doces a R$ 1,50 e 2 doces a R$ 2,00 cada. O preço médio, 
por doce, foi de:

a) R$ 1,75
b) R$ 1,85
c) R$ 1,93
d) R$ 2,00
e) R$ 2,40
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4. Suponha que a etapa final de uma gincana escolar consista em um desafio de conhecimentos. 
Cada equipe escolheria 10 alunos para realizar uma prova objetiva, e a pontuação da equipe 
seria dada pela mediana das notas obtidas pelos alunos. As provas valiam, no máximo, 10 
pontos cada. Ao final, a vencedora foi a equipe Ômega, com 7,8 pontos, seguida pela equipe 
Delta, com 7,6 pontos. Um dos alunos da equipe Gama, a qual ficou na terceira e última 
colocação, não pôde comparecer, tendo recebido nota zero na prova. As notas obtidas pelos 10 
alunos da equipe Gama foram 10; 6,5; 8; 10; 7; 6,5; 7; 8; 6; 0. Se o aluno da equipe Gama que 
faltou tivesse comparecido, essa equipe: 

a) teria a pontuação igual a 6,5 se ele obtivesse nota 0. 
b) seria a vencedora se ele obtivesse nota 10.
c) seria a segunda colocada se ele obtivesse nota 8. 
d) permaneceria na terceira posição, independentemente da nota obtida pelo aluno.  
e) empataria com a equipe Ômega na primeira colocação se o aluno obtivesse nota 9.

5. Depois de jogar um dado em forma de cubo e de faces numeradas de 1 a 6, por 10 vezes 
consecutivas,e anotar o número obtido em cada jogada, construí-se a seguinte tabela de 
distribuição de frequências.

A média, mediana e moda dessa distribuição de frequências são respectivamente:

NÚMERO 
OBTIDO FREQUÊNCIA

1 4

2 1

4 2

5 2

6 1

a) 3, 2 e 1
b) 3, 3 e 1
c) 3, 4 e 2
d) 5, 4 e 2
e) 6, 2 e 4
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6. O quadro seguinte mostra o desempenho de um time de futebol no último campeonato. 
A coluna da esquerda mostra o número de gols marcados e a coluna da direita informa em 
quantos jogos o time marcou aquele número de gols.

Gols marcados Quantidade de partidas

0 5

1 3

2 4

3 3

4 2

5 2

6 1

Se X, Y e Z são, respectivamente, a média, a mediana e a moda desta distribuição, então:

a) X = Y < Z
b) Z < X = Y
c) Y < Z < X
d) Z < X < Y
e) Z < Y < X

7. Para ser aprovado em um concurso, um estudante precisa submeter-se a três provas parciais 
durante o período letivo e a uma prova final, com pesos 1, 1, 2 e 3, respectivamente, 
e obter média no mínimo 7. Se um estudante obteve nas provas parciais as notas 5, 7 e 5, 
respectivamente, a nota mínima que necessita obter na prova final para ser aprovado é:

a) 9
b) 8
c) 7
d) 6
e) 5
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8. No concurso para o Tribunal de Alçada, os candidatos fizeram provas de Português, 
Conhecimentos Gerais e Direito, respectivamente com pesos 2, 4 e 6. Sabendo-se que 
cada prova teve o valor de 100 pontos, o candidato que obteve 68 em Português, 80 em 
Conhecimentos Gerais e 50 em Direito, teve média:

a) 53
b) 56
c) 63
d) 66
e) 72

9. Cinco equipes A, B, C, D e E disputaram uma prova de gincana na qual as pontuações recebidas 
podiam ser 0, 1, 2 ou 3. A media das cinco equipes foi de 2 pontos.
As notas das equipes foram colocadas no gráfico a seguir, entretanto, esqueceram de 
representar as notas da equipe D e da equipe E.

Mesmo sem aparecer as notas das equipes D e E, pode-se concluir que os valores da moda e da 
mediana são, respectivamente,
a) 1,5 e 2,0
b) 2,0 e 1,5
c) 2,0 e 2,0
d) 2,0 e 3,0
e) 3,0 e 2,0
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10. As 10 medidas colhidas por um cientista num determinado experimento, todas na mesma 
unidade, foram as seguintes:

1,2 ; 1,2 ; 1,4 ; 1,5 ; 1,5 ; 2,0 ; 2,0 ; 2,0 ; 2,0 ; 2,2

Ao trabalhar na análise estatística dos dados, o cientista esqueceu-se, por descuido, de 
considerar uma dessas medidas. Dessa forma, comparando os resultados obtidos pelo cientista 
em sua análise estatística com os resultados corretos para esta amostra, podemos afirmar que

a) a moda e a média foram afetadas.
b) a moda não foi afetada, mas a média foi.
c) a moda foi afetada, mas a média não foi.
d) a moda e a medi não foram afetadas.
e) n.d.a.

11. O gráfico apresenta a quantidade de gols marcados pelos artilheiros das Copas do Mundo 
desde a Copa de 1930 até a de 2006.

Quantidades de Gols dos Artilheiros das Copas do Mundo

A partir dos dados apresentados, qual a mediana das quantidades de gols marcados pelos 
artilheiros das Copas do Mundo?

a) 6 gols.
b) 6,5 gols.
c) 7 gols.
d) 7,3 gols.
e) 8,5 gols.
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12. O Departamento de Comércio Exterior do Banco Central possui 30 funcionários com a seguinte 
distribuição salarial em reais.

Nº de Funcionários Salários em R$

10 2.000,00

12 3.600,00

5 4.000,00

3 6.000,00

Quantos funcionários que recebem R$3.600,00 devem ser demitidos para que a mediana desta 
distribuição de salários seja de R$2.800,00?

a) 8
b) 11
c) 9
d) 10
e) 7
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13. Num curso de iniciação à informática, a distribuição das idades dos alunos, segundo o sexo, é 
dada pelo gráfico seguinte.

Com base nos dados do gráfico, pode-se afirmar que:
a) o número de meninas com, no máximo, 16 anos é maior que o número de meninos nesse 

mesmo intervalo de idades.
b) o número total de alunos é 19.
c) a média de idade das meninas é 15 anos.
d) o número de meninos é igual ao número de meninas.
e) o número de meninos com idade maior que 15 anos é maior que o número de meninas 

nesse mesmo intervalo de idades.

 14. Considere as seguintes medidas descritivas das notas finais dos alunos de três turmas:

Com base nesses dados, considere as seguintes afirmativas:

1. Apesar de as médias serem iguais nas três turmas, as notas dos alunos da turma B foram as 
que se apresentaram mais heterogêneas.

2. As três turmas tiveram a mesma média, mas com variação diferente.

3. As notas da turma A se apresentaram mais dispersas em torno da média.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente a afirmativa 3 é verdadeira.
b) Somente a afirmativa 2 é verdadeira.
c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
d) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
e) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
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15. O serviço de atendimento ao consumidor de uma concessionária de veículos recebe as 
reclamações dos clientes via telefone. Tendo em vista a melhoria nesse serviço, foram anotados 
os números de chamadas durante um período de sete dias consecutivos. Os resultados obtidos 
foram os seguintes:

Dia Número de chamadas

Domingo 3

Segunda 4

Terça 6

Quarta 9

Quinta 5

Sexta 7

Sábado 8

Sobre as informações contidas nesse quadro, considere as seguintes afirmativas:

I – O número médio de chamadas dos últimos sete dias foi 6.

II – A variância dos dados é 4.

III – O desvio padrão dos dados é 2 .

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.
b) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.
c) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.
d) Somente a afirmativa I é verdadeira.
e) As afirmativas I, II e III são verdadeiras.

Gabarito: 1. A 2. C 3. A 4. D 5. B 6. E 7. A 8. C 9. C 10. B 11. B 12. D 13. D 14. D 15. B 
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Questões

1. (22019) CESPE – 2012

Considerando os dados apresentados no 
gráfico, julgue os itens seguintes.

O número de acidentes ocorridos em 2008 
foi, pelo menos, 26% maior que o número 
de acidentes ocorridos em 2005.

( ) Certo   ( ) Errado

2. (22020) CESPE – 2013

Considerando os dados apresentados no 
gráfico, julgue os itens seguintes.

A média do número de acidentes ocorridos 
no período de 2007 a 2010 é inferior à me-
diana da sequência de dados apresentada 
no gráfico.

( ) Certo   ( ) Errado

3. (45029) CESPE – 2013

Considere que sejam oferecidas, semestral-
mente, 75 vagas para o ingresso de discen-
tes em determinado curso superior de uma 
universidade e que, no primeiro semestre 
de 2009, tenham ingressado nesse curso 75 
discentes – 25 do sexo masculino e 50 do 
sexo feminino. Com base nessas informa-
ções, julgue o item aseguir.

Se, entre os discentes que ingressaram no 
curso no primeiro semestre de 2009, a mé-
dia das alturas das alunas e a dos alunos 
forem, respectivamente, iguais a 160 cm e 
180 cm, então, a média das alturas dos 75 
estudantes será inferior a 1,68 m.

( ) Certo   ( ) Errado

4. (45039) CESPE – 2012

Uma instituição possui 15 empregados: 2 
da referência A, 4 da B e 9 da referência C. 
O salário mensal de cada empregado da re-
ferência C é igual a R$ 2.000,00; o de cada 
empregado da referência B, R$ 3.500,00; e 
o salário mensal de cada empregado da re-
ferência A é igual a R$ 5.000,00.

A partir dessas informações, julgue o item 
a seguir.

O salário mediano dos 15 empregados des-
sa instituição é igual a R$ 2.800,00.

( ) Certo   ( ) Errado
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5. (45040) CESPE – 2012

Uma instituição possui 15 empregados: 2 
da referência A, 4 da B e 9 da referência C. 
O salário mensal de cada empregado da re-
ferência C é igual a R$ 2.000,00; o de cada 
empregado da referência B, R$ 3.500,00; e 
o salário mensal de cada empregado da re-
ferência A é igual a R$ 5.000,00.

A partir dessas informações, julgue o item 
a seguir.

Se 6 empregados dessa instituição são do 
sexo masculino, então o salário médio dos 
homens que nela trabalham está entre  
R$ 2.000,00 e R$ 4.000,00.

( ) Certo   ( ) Errado

Acesse o link a seguir ou baixe um leitor QR Code em seu celular e fotografe o código 
para ter acesso gratuito aos simulados on-line. E ainda, se for assinante da Casa das 
Questões, poderá assistir ao vídeo da explicação do professor.

http://acasadasquestoes.com.br/prova-imprimir.php?prova=9123244 

Gabarito: 1. (22019) Certo 2. (22020) Errado 3. (45029) Certo 4. (45039) Errado 5. (45040) Certo
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Edital

DIREITOS HUMANOS: Teoria geral dos direitos humanos. Conceito, terminologia, estrutura 
normativa, fundamentação. Afirmação histórica dos direitos humanos. Direitos humanos 
e a responsabilidade do Estado. Direitos humanos na Constituição Federal. Documentos 
históricos brasileiros. Institucionalização dos direitos e garantias fundamentais. Política 
nacional de direitos humanos. Programas nacionais de direitos humanos. Globalização e 
direitos humanos. A proteção internacional dos direitos humanos. Fundamentos dos direitos 
humanos. Características dos direitos humanos no direito internacional. Interpretação e 
aplicação dos tratados internacionais de proteção aos direitos humanos. As três vertentes da 
proteção internacional da pessoa humana. Direitos humanos, direito humanitário e direito 
dos refugiados. A interligação entre o direito internacional e o direito interno na proteção dos 
direitos humanos. A Constituição brasileira e os tratados internacionais de direitos humanos. 
Sistema internacional de proteção dos direitos humanos. Universalismo e relativismo cultural. 
Precedentes históricos. O sistema da liga das nações. A Organização Internacional do Trabalho 
(OIT). Instrumentos internacionais de direitos humanos. O núcleo de direito internacional dos 
direitos humanos. Carta das Nações Unidas. Declaração universal de direitos humanos. Pacto 
internacional de direitos civis e políticos. Pacto internacional de direitos econômicos, sociais 
e culturais. Convenção internacional sobre a eliminação de todas as formas de discriminação 
racial. Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher. 
Convenção contra a tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes. 
Convenção sobre os direitos da criança. Convenção internacional sobre a proteção de direitos 
de todos os migrantes trabalhadores e membros de suas famílias. Os limites dos direitos 
humanos na ordem internacional. A natureza objetiva da proteção internacional dos direitos 
humanos. Mecanismos de proteção contra as violações de direitos humanos. Responsabilidade 
internacional em matéria de direitos humanos. Regra do esgotamento dos recursos internos na 
proteção dos direitos humanos. Mecanismo unilateral e mecanismo institucional ou coletivo. A 
proteção dos direitos humanos na ONU. Sistemas convencional e extraconvencional da ONU. 
Sistema europeu de direitos humanos. Sistema interamericano de direitos humanos. Comissão 
interamericana de direitos humanos e corte interamericana de direitos humanos. Proteção dos 
direitos humanos no Mercosul. Responsabilidade internacional dos estados por violações de 
direitos sociais, econômicos e culturais. Mecanismos coletivos e afirmação do indivíduo como 
sujeito de direito internacional. Implementação das decisões de responsabilização internacional 
do Estado por violação de direitos humanos. Instrumentos e Normas Internacionais de Direitos 
Humanos. Declaração Universal dos Direitos Humanos (Resolução Assembleia ONU de 
10.12.1948). Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica, 
aprovada pelo Decreto Legislativo nº 27, em 25.09.1992 e promulgada pelo Decreto nº 678, 
de 06.11.1992). A Auditoria Fiscal do Trabalho como agente de proteção e concretização dos 
direitos fundamentais dos trabalhadores. Segurança e Saúde no Trabalho. Combate à redução 
análoga ao trabalho escravo. Discriminação e ações afirmativas. Direitos da mulher, da Criança, 
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do Adolescente e do Idoso. Direito das Pessoas com Deficiência. Programa Nacional de Direitos 
Humanos (Decreto nº 7.037/2009 – Eixos Orientadores II e III). 

BANCA: Cespe

CARGO: Auditor Fiscal do Trabalho
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Direitos Humanos

DIREITOS HUMANOS

1. O que são os direitos humanos?

Conceito: O conjunto de direitos e garantias assegurados nas declarações e nos tratados 
internacionais de direitos humanos.

Conjunto de direitos considerado indispensável para vida humana pautada na liberdade, na 
igualdade e na dignidade.

“Dá-se o nome de liberdades públicas, de direitos humanos ou individuais àquelas prerrogativas 
que tem o indivíduo em face do Estado.”

1.1. Concepções doutrinárias sobre a natureza dos direitos humanos

Concepção jus naturalista

Concepção ética

Concepção como princípios

Concepção legalista

Concepção de direitos subjetivos

2. Proteção Internacional da Pessoa Humana: direitos humanos, direito 
humanitário e direito dos refugiados

A TUTELA INTERNACIONAL DA PESSOA HUMANA E SEUS TRÊS EIXOS DE 
PROTEÇÃO

DIREITO INTERNACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS: proteção do ser humano em todos os 
aspectos, englobando direitos civis e políticos, direitos sociais, econômicos, culturais e os 
direitos transindividuais.
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DIREITO INTERNACIONAL DOS REFUGIADOS: age na proteção do refugiado, desde a saída do 
seu local de residência, passando pela concessão do refúgio e incluindo seu eventual término.

DIREITO INTERNACIONAL HUMANITÁRIO: foca na proteção do ser humano na situação 
específica dos conflitos armados (internacionais ou não internacionais – guerras civis).

O DIREITO INTERNACIONAL HUMANITÁRIO

É também conhecido como o direito internacional da guerra, pois precede a própria formação 
do direito internacional dos direitos humanos. Surge a partir da iniciativa do suíço Henri Dunant 
que, após presenciar o massacre e a desumana situação de feridos na Batalha de Solferino 
(1859), ocorrida em solo italiano, decide criar a Cruz Vermelha e iniciar uma campanha 
internacional para a proteção dos militares feridos e doentes.

Com o sucesso obtido na sua empreitada em 1864, foi aprovada a primeira Convenção de 
Genebra.

À 1º Convenção de Genebra, sucederam-se diversas outras:

1. Segunda Convenção de Genebra – 1907, que visou a proteção de feridos, enfermos e 
náufragos das forças armadas do mar;

2. Terceira Convenção de Genebra – 1929, que instituiu regime jurídico e proteção dos 
prisioneiros de guerra;

3. Quarta Convenção de Genebra – 1949, que revisou as convenções anteriores e acrescentou 
a proteção em relação aos civis, inclusive em territórios ocupados.

Às Convenções de Genebra, seguiram-se três protocolos:

A) Protocolo I de 1977 – proteção das vítimas dos conflitos armados internacionais, 
considerando que conflitos armados contra dominação colonial, ocupação estrangeira ou 
regimes racistas devem ser considerados como conflitos internacionais;

B) Protocolo II de 1977 – proteção de vítimas em conflitos armados não internacionais 
(guerras civis);

C) Protocolo III de 2007 – adiciona o emblema do cristal vermelho ao lado da cruz vermelha e 
do crescente vermelho.

Assim, o direito humanitário não visa impedir a guerra, mas tão somente regulamentar o uso 
da força e da violência uma vez que o conflito armado é deflagrado.

Princípios de direito internacional humanitário:

A) Princípio da Humanidade: de acordo com esse princípio, a dignidade humana deve ser 
preservada, por mais precária e gravosa que seja a situação;

B) Princípio da Necessidade: os bens civis devem ser respeitados e não podem ser alvos de 
ataques e retaliações;
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C) Princípio da Proporcionalidade: as partes devem utilizar de seus recursos bélicos de forma 
proporcional a superar e vencer a parte adversa, rejeitando-se um malefício superior aos 
ganhos militares pretendidos.

O COMITÊ INTERNACIONAL DA CRUZ VERMELHA (CICV): A principal entidade responsável pelo 
monitoramento do cumprimento do direito internacional humanitário pelos Estados é o CICV, 
em realidade, uma organização independente e não governamental, cujo status e prerrogativas 
são reconhecidos nas próprias Convenções de Genebra.

O CICV visa defender e amparar as vítimas de guerras e catástrofes naturais, além de auxiliar no 
contato com familiares e na busca por desaparecidos.

Embora não prevejam um órgão internacional voltado para aplicação de sanções, os tratados 
que compõem o direito internacional humanitário podem ser invocados perante a CIJ e o TPI.

Desse modo, o desenvolvimento do direito internacional humanitário é considerado como um 
dos precedentes históricos para a internacionalização dos direitos humanos.

O DIREITO INTENACIONAL DOS REFUGIADOS

O direito internacional dos refugiados também decorre de um “Convenção de Genebra”, 
que, a não ser pelo nome, não se identifica com aquelas relacionadas ao direito internacional 
humanitário.

O principal instrumento do direito internacional dos refugiados é a Convenção das Nações 
Unidas sobre o Estatuto dos Refugiados, adotada em 28/07/1951 e com vigência a partir de 
22/04/1954.

Essa Convenção definia o que se compreendia como refugiado e, ao mesmo tempo, estipulava 
regras para a sua proteção e a concessão de asilo político pelos Estados-membros. Contudo, ela 
possuía em grave limitados de tempo: somente se aplicava aos refugiados em relação a eventos 
ocorridos antes de 1º de 1951. A esse condicionamento denominou-se “reserva temporal”.

Após um período de discussões internacionais, foi elaborado o Protocolo relativo ao Estatuto 
dos Refugiados, que entrou em vigor em outubro de 1967.

Com esse protocolo, deixaram de existir limitações geográficas e temporais para o 
reconhecimento do status de refugiado a determinadas categorias de pessoas, buscando-
se agora conferir efetiva proteção a todos aqueles que se deslocam em razão de uma crise 
política.

Refugiado: é todo o indivíduo que, em decorrência de fundados temores de perseguição, seja 
relacionada à sua raça, à religião, à nacionalidade, a determinado grupo social ou à opinião 
política e também por fenômenos ambientais, encontra-se fora de seu país de origem e que, 
por causa dos ditos temores, não pode ou não quer regressar a ele.

O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) foi criado em 1949 e é 
órgão integrante do Sistema da Organização das Nações Unidas (ONU), responsável por garantir 
e assegurar aos refugiados a observância dos seus direitos e por monitorar e acompanhar os 
movimentos de refugiados no globo. 
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No Brasil, o direito dos refugiados foi regulamentado pela Lei nº 9.474/1997, que também 
criou o Comitê Nacional para os Refugiados (Conare), órgão colegiado vinculado ao Ministério 
da Justiça.

De acordo com o art. 1º dessa lei, será reconhecido como refugiado todo indivíduo que:

Art. 1º Será reconhecido como refugiado todo indivíduo que:

I – devido a fundados temores de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, 
grupo social ou opiniões políticas encontre-se fora de seu país de nacionalidade e não possa ou 
não queira acolher-se à proteção de tal país;

II – não tendo nacionalidade e estando fora do país onde antes teve sua residência habitual, não 
possa ou não queira regressar a ele, em função das circunstâncias descritas no inciso anterior;

III – devido a grave e generalizada violação de direitos humanos, é obrigado a deixar seu país de 
nacionalidade para buscar refúgio em outro país.

Art. 2º Os efeitos da condição dos refugiados serão extensivos ao cônjuge, aos ascendentes e 
descendentes, assim como aos demais membros do grupo familiar que do refugiado dependerem 
economicamente, desde que se encontrem em território nacional.

O direito dos refugiados visa defender o ser humano em uma de suas condições mais 
fragilizadas: quando encontra-se desvinculado de sua terra natal e em ameaça de violência 
(seja física, psicológica ou econômica) caso a ela retorne.

3. Evolução histórica dos direitos humanos

HISTÓRIA DOS DIREITOS HUMANOS

1. A ANTIGUIDADE ORIENTAL (período entre os séculos VIII e II a.C): é o primeiro passo rumo 
à afirmação dos direitos humanos, com a emergência do pensamento de vários filósofos 
de influência até os dias de hoje (Zaratustra, Buda, Confúcio, Dêutero-Isaías), cujo ponto 
em comum foi a adoção de códigos de comportamento baseados no amor e respeito ao 
outro.

 • Antigo Egito: reconhecimento de direitos de indivíduos na codificação de Menes (3100-
2850 a.C);

 • Suméria antiga: Código de Hammurabi, na Babilônia (1792-1750 a.C) – 1º código de normas 
de condutas, preceituando esboços de direitos dos indivíduos, consolidando os costumes e 
estendendo a lei a todos os súditos do império.

 • Suméria e Pérsia: Ciro II, no século VI a.C, aproximadamente em 539 a.C, os exércitos de 
Ciro, O Grande, 1º rei da antiga Pérsia, conquistou a cidade da Babilônia. Porém, foram 
as suas seguintes ações que marcaram um avanço muito importante para o homem. Ele 
libertou os escravos, declarou que todas as pessoas tinham o direito de escolher a sua 
própria religião e estabeleceu a igualdade racial. Esses e outros decretos foram registrados 
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num cilindro de argila na língua acádica. Esse documento é conhecido atualmente como o 
Cilindro de Ciro.

O Cilindro de Ciro (declaração de boa governança) foi agora reconhecido como a 1º carta de 
direitos humanos do mundo. Está traduzido nas 6 línguas oficiais da ONU e é análogo aos 
quatro primeiros artigos da Declaração Universal dos Direitos do Homem.

 • China: no século VI e V a.C., Confúncio lançou as bases para a sua filosofia, com ênfase na 
defesa do amor aos indivíduos.

 • Budismo: introduziu um código de conduta pelo qual se prega o bem comum e uma 
sociedade pacífica, sem prejuízo a qualquer ser humano.

 • Islamismo: prescrição da fraternidade e solidariedade aos vulneráveis.

A visão grega: consolidação dos direitos políticos, com a participação política dos cidadãos 
(Atenas: A pólis e as deliberações em praça pública, na praça denominada Ágora).

Platão, em sua obra A República (400 a.C), defendeu a igualdade e a noção de bem comum.

Aristóteles, em Ética a Nicômaco, salientou a importância do agir com justiça, para o bem de 
todos da pólis, mesmo em face de leis injustas.

Em Antígona (peça de Sófocles), a personagem luta para enterrar o seu irmão Polinice mesmo 
contra a ordem do tirano Creonte, que havia criado uma lei proibindo que aqueles que 
atentassem contra lei da cidade fossem enterrados.

Travou-se, assim, uma reflexão sobre a superioridade normativa de determinadas normas, 
mesmo em face da vontade do poder (contra a tirania, contra a injustiça e contra o Estado 
opressor).

A REPÚBLICA ROMANA: tem grande contribuição na sedimentação do princípio da legalidade. 
A Lei das Doze Tábuas, ao estipular a lex scripta como regente de condutas, deu um passo na 
direção da vedação ao arbítrio.

Reconhecimento da igualdade entre todos os seres humanos, em especial pela aceitação do jus 
gentium, o direito aplicado a todos romanos ou não.

Marco Túlio Cícero retoma a defesa da razão reta (recta ratio), salientando, na República, que 
a verdadeira lei é a lei da razão, inviolável mesmo em face da vontade do poder (apesar das 
diferenças os homens podem permanecer unidos se adotarem o “viver reto”).

 • INFLUÊNCIAS DO CRISTIANISMO (ANTIGO E NOVO TESTAMENTO): Os cinco livros de 
Moisés (Torah): apregoam solidariedade e preocupação com o bem-estar de todos (1800-
1500 a.C.). Antigo testamento: faz menção à necessidade de respeito a todos, em especial 
aos vulneráveis. Cristianismo contribui para a disciplina: há vários trechos da Bíblia (Novo 
Testamento) que pregam a igualdade e solidariedade com o semelhante.

A IDADE MÉDIA E A IDADE MODERNA

Na Idade Média, o poder dos governantes era ilimitado, pois era fundado na vontade divina 
(clero e a nobreza).
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Os primeiros movimentos de reivindicação de liberdades a determinados estamentos que 
surgiram foram a Declaração das Cortes de Leão, adotada na Península Ibérica em 1188 (Reino 
de Espanha), e a Magna Carta Inglesa, de 1215.

A Carta Magna (1215) foi possivelmente a influência inicial mais significativa no amplo processo 
histórico que conduziu o constitucionalismo ocidental hoje conhecido.

Em 1215, depois de que o Rei João Sem-terra da Inglaterra violou um número de leis antigas e 
costumes pelos quais a Inglaterra tinha sido governada, seus súditos, principalmente os barões 
revoltados com as arbitrariedades do seu soberano, forçaram o rei a assinar a Magna Carta que 
enumera o que mais tarde veio a ser considerados como direitos humanos. Entre eles, estava o 
direito da igreja de ser livre da interferência governamental e os direitos de todos os cidadãos 
livres de possuirem  e herdarem a propriedade e ser protegidos de impostos excessivos. Os 
princípios do devido processo legal e da igualdade na lei, bem como as determinações que 
proibiam o suborno e a má conduta oficial. 

 • Renascimento e reforma protestante: a crise da Idade Média deu lugar ao surgimento dos 
Estados Nacionais absolutistas e a sociedade estamental (dividida por estamentos, o que 
impedia a ascensão social) medieval foi substituída pela forte centralização do poder na 
figura do rei. Com a erosão da importância dos estamentos (igreja e senhores feudais), 
surgiu a ideia da igualdade de todos submetidos ao poder absoluto do rei, o que não exclui 
a opressão e a violência, como a extermínio perpetrado contra indígenas na América.

O Século XVII: o Estado Absolutista foi questionado, em especial na Inglaterra. A busca pela 
limitação do poder é consagrada na Petition Of Rights de 1628.

A Petição de Direitos afirmou quatro princípios: 1) nenhum tributo pode ser imposto sem 
o consentimento do Parlamento; 2) nenhum súdito pode ser encarcerado sem motivo 
demonstrado (a reafirmação do direito de habeas corpus); 3) nenhum soldado pode ser 
aquartelado nas casas dos cidadãos; 4) a Lei Marcial não pode ser usada em tempo de paz.

A edição do Habeas Corpus Act (1679) formaliza o mandado de proteção judicial aos que haviam 
sido injustamente presos, existente tão somente no direito consuetudinário inglês (common 
law).

Em 1689 (após a Revolução Gloriosa): edição da Declaração Inglesa de Direitos a Bill of Rights 
(1689), pela qual o poder autocrático dos reis ingleses é reduzido de forma definitiva.

Em 1701: aprovação do Act of Settlement, que enfim fixou a linha de sucessão da coroa inglesa, 
reafirmou o poder do Parlamento e da vontade da lei, resguardando-se os direitos dos súditos 
contra a volta da tirania dos monarcas.

 • Os pensadores e as principais ideias ligadas aos direitos humanos:

 • Thomas Hobbes (Leviatã – 1651): é um dos primeiros textos que versa claramente 
sobre o direito do ser humano, que é ainda tratado sendo pleno no estado da natureza. 
Mas Hobbes conclui que o ser humano abdica de sua liberdade inicial e se submete 
ao poder do Estado (o Leviatã), cuja existência se justifica pela necessidade de se 
dar segurança ao indivíduo, diante das ameaças de seus semelhantes. Entretanto, os 
indivíduos não possuiriam qualquer proteção contra o poder do Estado.
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 • Hugo Grócio (Da guerra e da paz – 1625): defendeu a existência do direito natural, 
de cunho racionalista, reconhecendo, assim, que suas normas decorrem de “princípios 
inerentes ao ser humano”.

 • John Locke (Tratado sobre o governo civil – 1689): defendeu o direito dos indivíduos 
mesmo contra a Estado, um dos pilares contemporâneos do regime dos direitos 
humanos. O grande e principal objetivo das sociedades políticas sob a tutela de um 
determinado governo é a preservação dos direitos à vida, à liberdade e à propriedade. 
Logo, o governo não pode ser arbitrário e deve seu poder ser limitado pela supremacia 
do bem público.

 • Abbé Charles de Saint-Pierre (Projeto de paz perpétua – 1713): defendeu o fim das 
guerras europeias e o estabelecimento de mecanismos pacíficos para superar as 
controvérsias entre os Estados em uma precursora ideia de federação mundial.

 • Jean-Jacques Rousseau (Do contrato social – 1762): prega que a vida em sociedade 
é baseada em um contrato (o pacto social) entre homens livres e iguais (qualidades 
inerentes aos seres humanos), que estruturam o Estado para zelar pelo bem-estar 
da maioria. Um governo arbitrário e liberticida não poderia sequer alegar que teria 
sido aceito pela população, pois a renúncia à liberdade seria o mesmo que renunciar à 
natureza humana, sendo inadmissível.

 • Cesare Beccaria (Dos delitos e das penas – 1766): sustentou a existência de limites 
para a ação do Estado na repressão penal, balizando os limites do jus puniendi que 
permanecem até hoje. 

 • Kant (Fundamentação da metafísica dos costumes – 1785): defendeu a existência da 
dignidade intrínseca a todo ser racional, que não tem preço ou equivalente. Justamente 
em virtude dessa dignidade, não se pode tratar o ser humano como um meio, mas 
sim como um fim em si mesmo.

AS DECLARAÇÕES DE DIREITOS E O CONSTITUCIONALISMO LIBERAL

As revoluções liberais, inglesa, americana e francesa e suas respectivas declarações de direitos 
marcaram a primeira afirmação histórica moderna dos direitos humanos.

A Revolução Inglesa: teve como marcos a Petition of Rights – 1628, que buscou garantir 
determinadas liberdades individuais, e o Bill of Rigths, de 1689, que consagrou a supremacia do 
Parlamento e o império da lei.

A Revolução Americana: retrata o processo de independência das colônias britânicas na 
América do Norte, culminado em 1776, e ainda a criação da Constituição norte-americana de 
1787. Somente em 1791 foram aprovadas dez emendas que, finalmente, introduziram um rol 
de direitos na Constituição Americana. (1º Emenda Separação da igreja e o Estado; 2º Emenda 
direito de manter e portar armas;).

A Revolução Francesa: adoção da Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão 
pela Assembleia Nacional Constituinte francesa, em 27 de agosto de 1789, que consagra a 
igualdade e a liberdade que levou à abolição de privilégios, direitos feudais e imunidades de 
várias castas, em especial da aristocracia de terras. O lema dos revolucionários era: Liberdade, 
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Igualdade e Fraternidade. O Projeto de Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, em 
1791, proposto por Olympe de Gouges, reivindicou a igualdade de direitos de gênero.

Em 1791 – edição da 1º Constituição da França Revolucionária, que consagrou a perda dos 
direitos absolutos do monarca francês, implantando-se uma monarquia constitucional, mas ao 
mesmo tempo reconheceu o voto censitário.

Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789): consagrada como a 1º com 
vocação universal. Esse universalismo será o grande alicerce da futura afirmação dos direitos 
humanos do século XX, com a edição da Declaração Universal dos Direitos Humanos.

CONSTITUCIONALISMO SOCIAL

Antecedentes: Final do século XVIII: próprios jacobinos franceses defendiam a ampliação do 
rol de direitos da Declaração Francesa para abarcar também os direitos sociais, como direito à 
educação e à assistência social.

Em 1793: revolucionários franceses editaram uma nova Declaração Francesa dos Direitos do 
Homem e do Cidadão, redigida com forte apelo à igualdade e com reconhecimento de direitos 
sociais como educação.

Europa do Século XIX: movimentos socialistas ganham apoio popular nos seus ataques ao modo 
de produção capitalista. Expoentes: Karl Marx, Engels e August Bebel.

A Revolução Russa (1917): estimulou novos avanços na defesa da igualdade e justiça social.

Introdução dos chamados direitos sociais – que pretendiam assegurar condições materiais 
mínimas. 

DIREITOS DO HOMEM: Inatos aos seres humanos – vida, liberdade, não há necessidade de 
codificação para que os mesmos sejam respeitados.

DIREITOS FUNDAMENTAIS: Estão positivados em uma Constituição de um país.

DIREITOS HUMANOS: Direitos do homem e/ou fundamentais positivados em tratados ou 
documentos de direitos humanos.

DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA: O mínimo que uma pessoa deve ter para sua existência.

OS DIREITOS HUMANOS ANTES DA ONU

A Liga das Nações foi uma organização internacional criada em abril de 1919, quando a 
Conferência de Paz de Paris adotou seu pacto fundador, posteriormente inscrito em todos os 
tratados de paz.

Ainda durante a Primeira Guerra Mundial, a ideia de criar um organismo destinado à preservação 
da paz e à resolução dos conflitos internacionais por meio da mediação e do arbitramento já 
havia sido defendida por alguns estadistas, especialmente o presidente dos Estados Unidos, 
Woodrow Wilson. Contudo, a recusa do Congresso norte-americano em ratificar o Tratado de 
Versalhes acabou impedindo que os Estados Unidos se tornassem membro do novo organismo.
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Com o fim da 1º Guerra Mundial (1914-1918), os países vencedores se reuniram em Versalhes, 
no subúrbio de Paris na França, em janeiro de 1919 para firmar um tratado de paz, o Tratado de 
Versalhes. Um dos pontos do tratado era a criação de um organismo internacional que tivesse 
como finalidade assegurar a paz num mundo traumatizado pelas dimensões do conflito que se 
encerrara.

Em 15/11/1920, teve lugar em Genebra/Suíça, a 1º Assembleia Geral da Liga das Nações. 
Os objetivos da organização eram impedir as guerras e assegurar a paz, a partir de ações 
diplomáticas, de diálogos e negociações para a solução dos litígios. Porém, infelizmente não se 
conseguiu impedir a 2º Guerra. 

A Liga das Nações, segundo a Profª. Drª. Flávia Piovesan: "tinha como finalidade promover 
a cooperação, paz e segurança internacional, condenando agressões externas contra a 
integridade territorial e a independência política dos seus membros".

O Brasil aderiu desde o início à Liga das Nações, porém por ato isolado do presidente da 
República Artur Bernardes que, após seis anos, desligou-se (denunciou) do tratado sem a 
anuência do Congresso Nacional.

Já os Estados Unidos não ratificaram o tratado. As eleições para o congresso americano (Senado) 
em 1918 deram a vitória ao Partido Republicano, que era oposição ao Presidente Woodrow 
Wilson, portanto o Partido Republicano que assumiu o controle do Senado por duas vezes 
bloqueou a ratificação do tratado de Versalhes, favorecendo o isolamento do país, opondo-se 
à Sociedade das Nações. Assim, os Estados Unidos nunca aderiram à Sociedade das Nações e 
negociaram em separado a paz com a Alemanha: o Tratado de Berlim de 1921, que confirmou 
a pagamento de indenizações e de outras disposições do Tratado de Versalhes, mas excluiu 
explicitamente todos os assuntos relacionados com a Sociedade das Nações.

Sem a participação americana e não possuindo forças armadas próprias, o poder de coerção 
da Liga das Nações baseava-se apenas em sanções econômicas e militares. Sua atuação foi 
bem-sucedida no arbitramento de disputas nos Bálcãs e na América Latina, na assistência 
econômica e na proteção a refugiados, na supervisão do sistema de mandatos coloniais e na 
administração de territórios livres como a cidade de Dantzig. Mas ela se revelou impotente 
para bloquear a invasão japonesa da Manchúria (1931), a agressão italiana à Etiópia (1935) e o 
ataque russo à Finlândia (1939). Em abril de 1946, o organismo se autodissolveu, transferindo 
as responsabilidades que ainda mantinha para a recém-criada ONU.

A ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) foi criada em 1919, como parte do Tratado de 
Versalhes, que pôs fim à Primeira Guerra Mundial.

A sua constituição converteu-se na Parte XIII do Tratado de Versalhes (1919).

Fundou-se sobre a convicção primordial de que a paz universal e permanente somente pode 
estar baseada na justiça social. É a única das agências do Sistema das Nações Unidas com 
uma estrutura tripartite, composta de representantes de governos e de organizações de 
empregadores e de trabalhadores. A OIT é responsável pela formulação e pela aplicação das 
normas internacionais do trabalho (convenções e recomendações). 
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As convenções, uma vez ratificadas por decisão soberana de um país, passam a fazer parte 
de seu ordenamento jurídico. O Brasil está entre os membros fundadores da OIT e participa 
da Conferência Internacional do Trabalho desde sua primeira reunião.Na primeira Conferência 
Internacional do Trabalho, realizada em 1919, a OIT adotou seis convenções.

Em 1944, à luz dos efeitos da Grande Depressão e da 2º Guerra Mundial, a OIT adotou a 
Declaração da Filadélfia como anexo da sua Constituição. A Declaração antecipou e serviu de 
modelo para a Carta das Nações Unidas e para a Declaração Universal dos Direitos Humanos 
(DUDH).

Em junho de 1998 (86º sessão), foi adotada a Declaração da OIT sobre os Princípios e Direitos 
Fundamentais do Trabalho e seu Seguimento. O documento é uma reafirmação universal da 
obrigação de respeitar, promover e tornar realidade os princípios refletidos nas Convenções 
fundamentais da OIT, ainda que não tenham sido ratificadas pelos Estados-membros.

Atualmente, a OIT estabeleceu um patamar mínimo de proteção dos trabalhadores e conseguiu 
identificar os sujeitos de proteção, tais como crianças, gestantes e idosos.

A OIT tem sede em Genebra/Suíça.

Direito Humanitário: As Convenções de Genebra (1949) e seus Protocolos Adicionais são a 
essência do Direito Internacional Humanitário (DIH), o conjunto de leis que rege a conduta 
dos conflitos armados e busca limitar seus efeitos. Eles protegem especificamente as pessoas 
que não participam dos conflitos (civis, profissionais de saúde e de socorro) e as que não mais 
participam das hostilidades (soldados feridos, doentes, náufragos e prisioneiros de guerra).

4. Características dos direitos humanos

INERÊNCIA: os direitos humanos pertencem a todos os seres humanos;

UNIVERSALIDADE: não importa a raça, a cor, o sexo, a origem, a condição social, a língua, a 
religião ou opção sexual;

TRANSNACIONALIDADE: não importa o local em que esteja o ser humano;

INDIVISIBILIDADE: os direitos humanos não são fracionados; implica em unicidade, assegurando 
não ser possível se reconhecer apenas alguns direitos humanos (atenção aos direitos sociais).

Universalismo x Relativismo cultural

A concepção universal dos direitos humanos delineada pela Declaração Universal de 1948 
e reafirmada pela Declaração de Viena de 1993 sofreu e ainda sofre fortes resistências dos 
adeptos do movimento do relativismo cultural.

Para os relativistas, a noção de direito está estritamente relacionada ao sistema político, 
econômico, cultural, social e moral vigente em determinada sociedade. Segundo os 
relativistas, cada cultura possui o seu próprio discurso acerca dos direitos fundamentais, que 
está relacionado às específicas circunstâncias culturais e históricas de cada sociedade. Nesse 
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sentido, acreditam os que se filiam ao relativismo cultural, que o pluralismo cultural impede 
a formação de uma moral universal, tornando-se necessário que se respeitem as diferenças 
culturais apresentadas por cada sociedade, bem como seu peculiar sistema moral.

No olhar relativista, há o primado do coletivismo. Isto é, o ponto de partida é a coletividade, 
e o indivíduo é percebido como parte integrante da sociedade. Já na ótica universalista, há o 
primado do individualismo. O ponto de partida é o indivíduo, sua liberdade e autonomia (a 
dignidade humana como elemento individualista), para que, então, se avance na percepção 
dos grupos e das coletividades.

INTERDEPENDÊNCIA: muitas vezes, para o exercício de um direito humano, passa-se 
obrigatoriamente pelo anterior de outra geração/dimensão.

INDISPONIBILIDADE: o ser humano não pode abrir mão, dispor de um direito humano, por ser 
inerente a ele, nem os Estados podem suprimi-los, a partir do momento que os reconhece;

IMPRESCRITIBILIDADE: um direito humano não prescreve por decurso de prazo.

Atualmente a majoritária jurisprudência do STJ está aplicando a imprescritibilidade dos direitos 
humanos.

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E 
MORAIS. REGIME MILITAR. DISSIDENTE POLÍTICO PRESO NA ÉPOCA DO REGIME MILITAR. 
TORTURA. DANO MORAL. FATO NOTÓRIO. NEXO CAUSAL. NÃO INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO 
QUINQUENAL – ART. 1º DECRETO 20.910/1932. IMPRESCRITIBILIDADE.

RECURSO ESPECIAL Nº 1.165.986 – SP (2008/0279634-1) RELATOR : MINISTRO LUIZ FUX

Julgado em 16/11/2010.

INDIVIDUALIDADE: podem ser exercidos por apenas um indivíduo;

COMPLEMENTARIEDADE: os direitos humanos devem ser interpretados em conjunto, não 
havendo hierarquia entre eles;

INVIOLABILIDADE: esses direitos não podem ser descumpridos por nenhuma pessoa ou 
autoridade;

IRRENUNCIABILIDADE: são irrenunciáveis esses direitos.

INTERRELACIONARIEDADE: os direitos humanos e os sistemas de proteção se inter-relacionam, 
possibilitando às pessoas escolher entre o mecanismo de proteção global ou regional não 
havendo hierarquia entre eles;

HISTORICIDADE: estão vinculados ao desenvolvimento histórico e cultural do ser humano;

VEDAÇÃO DO RETROCESSO OU DO REGRESSO: uma vez estabelecidos os direitos humanos, 
não se admite o retrocesso visando sua limitação ou diminuição.

PREVALÊNCIA DA NORMA MAIS BENÉFICA: na solução de um caso concreto deve prevalecer a 
norma mais benéfica para a vítima da violação dos direitos humanos.
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5. Categorias e gerações dos direitos humanos

As dimensões ou gerações de direitos humanos: a doutrina menciona três dimensões clássicas 
desses direitos: Liberdade, Igualdade e Fraternidade.

LIBERDADE: protege os direitos civis e políticos individuais (liberdade, vida e segurança);

IGUALDADE: protege os direitos econômicos, sociais, culturais e trabalhistas;

FRATERNIDADE: também conhecida como “princípio da solidariedade”, protege os direitos 
difusos como meio ambiente, consumidor e desenvolvimento.

A classificação dos direitos humanos quanto à sua natureza restou fragmentada em dois 
campos  em que os próprios tratados internacionais criaram uma classificação: a existência de 
direitos civis e políticos, por um lado e de direitos econômicos, sociais e culturais por outro.

Direitos Civis e Políticos: em regra, são direitos relacionados à vida, à liberdade e à participação 
política dos cidadãos. Também em regra, exigem uma atitude negativa dos Estados, que não 
podem coibir a liberdade nem proibir a manifestação política de seus nacionais.

Mas, em alguns momentos, impõe aos Estados certos deveres positivos, como a promoção de 
eleições periódicas pelos Estados (art. 25 do PDCP).

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais: são os denominados direitos sociais, como direito à 
alimentação, à saúde, à educação e à habitação, que, por sua vez, obriga os Estados a exercerem 
prestações positivas, isto é, deverão proporcionar aos cidadãos serviços e bens públicos 
destinados ao cumprimento de condições materiais suficientes de existência.

Há também prestações negativas como a não interferência no direito à sindicalização (art. 8º 
do PIDCP).

Uma classificação tradicional dos direitos humanos é aquela que os divide em gerações ou 
dimensões segundo a doutrina mais atual.

Direitos de 1º Dimensão ou Geração: nasceu nas revoluções burguesas dos séculos XVII E 
XVIII e envolve os direitos de autonomia, defesa e participação, possuindo característica de 
distribuição de competências entre o Estado e o indivíduo. Essa geração refere-se aos direitos 
civis e políticos, também chamados de direitos de liberdade. As liberdades públicas negativas 
que buscavam a abstenção estatal, a não interferência do poder público na esfera dos interesses 
privados.

Direitos de 2º Dimensão ou Geração: Decorrente dos movimentos sociais do século XIX 
e XX, demandavam um papel ativo e interventivo do Estado. Também considerados direitos 
prestacionais, alcançam os direitos econômicos, sociais e culturais pautados pelo direito da 
igualdade.

Direitos de 3º Dimensão ou Geração: São os denominados direitos de solidariedade ou 
direitos globais, que incluem o direito ao desenvolvimento, o direito a um ambiente sadio 
e ecologicamente equilibrado, o direito à paz, o direito à autodeterminação dos povos e o 
direito de propriedade sobre o patrimônio comum da humanidade. São denominados direitos 
transindividuais.
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Direitos de 4º Dimensão ou Geração: são os direitos decorrentes da globalização política e que 
correspondem à fase de institucionalização do Estado Social. Direitos dos povos.

5º Dimensão Futuro dos Indivíduos – Paz universal.

6º Dimensão Futuro dos Indivíduos – Acesso à água.

Dimensão ou Geração de DH

1º Dimensão ou Geração:
Liberdades individuais Vida, liberdade, segurança e propriedade.

2º Dimensão ou Geração: Igualdade, coletivos Sociais, econômicos, culturais, trabalhistas, 
saúde, educação, habitação e lazer.

3º Dimensão ou Geração:  
Fraternidade dos povos

Paz, meio ambiente, patrimônio histórico e 
cultural, consumidor.

4º Dimensão ou Geração
Futuro dos Indivíduos
Evolução da Ciência

Globalização, bioética, biodireito, genética 
gerações futuras e realidade virtual.

6. Os Sistemas de Direitos Humanos

Sistema Universal Sistemas Regionais Sistema Nacional

1945 – Carta das Nações (ONU)

1948 – Declaração Universal 
dos Direito Humanos (DUDH)

1966 – Pacto Internacional dos 
Direitos Civis e Políticos (PIDCP)

1966 – Pacto Internacional dos 
Direitos Econômicos, Sociais e 
Culturais (Pidesc)

Sistema Regional Europeu

Sistema Regional Americano

(OEA – Pacto de San Jose da 
Costa Rica)

Sistema Africano 

Sistema Árabe-asiático

Constituições de cada país.

6.1 Sistemas Regionais de Direitos Humanos

Sistema Europeu

Sistema Americano

Sistema Africano

Sistema Árabe-asiático
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7. CARTA DAS NAÇÕES – ONU – 1945

Decreto-Lei nº 7.935,  
de 3 de Setembro de 1945.

Aprova a Carta das Nações Unidas, assinada 
em São Francisco, a 26 de junho de 1945, da 
qual faz parte integrante o anexo Estatuto 
da Corte Internacional da Justiça.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, nos termos 
do artigo 180 da Constituição: Resolve apro-
var a Carta das nações Unidas, assinada em 
São Francisco, a 26 de junho de 1945, da 
qual faz parte integrante o anexo Estatuto 
da Corte Internacional de Justiça.

Rio de Janeiro, 4 de setembro de 1945, 124 
da Independência e 57º da República.

GETULIO VARGAS.

P. Leão Velloso.

CARTA DAS NAÇÕES UNIDAS 

Nós os povos das Nações Unidas resolvidos 
a preservar as gerações vindouras do flage-
lo da guerra, que por duas vezes no espaço 
da nossa vida, trouxe sofrimentos indizíveis 
à humanidade, e a reanimar a fé nos direi-
tos fundamentais do homem na dignidade 
e no valor do ser humano, na igualdade de 
direitos dos homens e das mulheres, assim 
como das nações grandes e pequenas, e, a 
estabelecer condições sob as quais a justiça 
e o respeito às obrigações decorrentes de 
tratados e de outras fontes do direito inter-
nacional possam ser mantidos, e a promo-
ver o progresso social e melhores condições 
de vida dentro de uma liberdade mais am-
pla. 

E para tais fins praticar a tolerância e viver 
em paz, uns com os outros, como bons vi-
zinhos, e unir as nossas forças para manter 
a paz e a segurança internacionais, e a ga-
rantir, pela aceitação de princípios e a insti-
tuição de métodos, que a força armada não 
será usada a não ser no interesse comum, 

a empregar um mecanismo internacional 
para promover o progresso econômico e so-
cial da todos os povos.

Resolvemos conjugar nossos esforços para 
a consecução desses objetivos. Em vista 
disso, nossos respectivos governos por in-
termédio de representantes reunidos na Ci-
dade de São Francisco, depois de exibirem 
seus plenos poderes, que foram achados 
em boa e devida forma, concordaram com a 
presente Carta das nações Unidas e estabe-
lecem por meio dela uma organização inter-
nacional que será conhecida pelo nome de 
Nações Unidas.

CAPÍTULO I
PROPÓSITOS E PRINCÍPIOS

Artigo 1º

Os Propósitos das Nações Unidas são:

1. Manter a paz e a segurança internacio-
nais e, para esse fim: tomar, Coletivamen-
te, medidas efetivas para evitar ameaça à 
paz e reprimir os atos de agressão ou outra 
qualquer ruptura da paz e chegar por meios 
pacíficos, e de conformidade com os princí-
pios da justiça e do direito internacional. a 
um ajuste ou solução das controvérsias ou 
situações que possam levar a uma pertur-
bação da paz ;

2. Desenvolver relações amistosas entre as 
nações baseadas no respeito ao princípio da 
igualdade de direitos e de auto-determina-
ção dos povos, tomar outras medidas apro-
priadas ao fortalecimento da paz Universal;

3. Conseguir uma cooperação internacional 
para resolver os problemas internacionais 
de caráter econômica social cultural ou hu-
manitário e para promover e estimular o 
respeito aos direitos humanos e ás liberda-
des fundamentais para todos, sem distinção 
de raça, sexo, língua ou religião: e
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4. Ser um centro destinado a humanizar a 
ação das Nações para a consecução desses 
objetivos comuns.

Artigo 2º

A Organização e seus Membros, para realização 
dos Propósitos mencionados no Artigo 1, agirão 
de acordo com os seguintes princípios;

1. A Organização é baseada no princípio de 
igualdade soberana de todos os seus mem-
bros.

2. Todos os membros, a fim de assegurarem 
para todos em geral os direitos e vantagens 
resultantes de sua qualidade de Membros, 
deverão cumprir de boa-fé as obrigações 
por eles assumidas de acordo com a presen-
te Carta.

3. Todos os Membros deverão resolver suas 
controvérsias internacionais por meios pací-
ficos, de modo que não sejam ameaçadas a 
paz, a segurança e a justiça internacionais.

4. Todos os Membros deverão evitar, em 
suas relações internacionais, a ameaça ou 
o uso da força contra a. integridade territo-
rial ou a independência política de qualquer 
Estado, ou outra ação incompatível com os 
propósitos das Nações Unidas.

5. Todos os Membros darão as Nações Uni-
das toda assistência em qualquer ação a 
que elas recorrerem de acordo com a pre-
sente Carta, e se absterão de dar auxílio a 
qualquer Estado contra o qual as Nações 
Unidas agirem de modo preventivo ou co-
ercitivo.

6. A Organização fará que os Estados que 
não são Membros das Nações Unidas ajam 
de acordo com esses Princípios em tudo 
quanto for necessário à manutenção da paz 
e da segurança internacionais.

7. Nenhum dispositivo da presente Carta 
autorizará as nações Unidas a intervirem 
em assuntos que dependam essencialmen-
te da jurisdição interna de qualquer Estado 
ou obrigará os Membros a submeterem tais 

assuntos a uma solução, nos termos da pre-
sente Carta; este princípio, porém não pre-
judicará a aplicação das medidas coercitivas 
constantes do Capítulo VII.

CAPÍTULO II
DOS MEMBROS

Artigo 3º

Os Membros originais das Nações Unidas serão 
os Estados que, tendo participado da Confe-
rência das Nações Unidas sobre a Organização 
internacional, realizada em São Francisco, ou, 
tendo assinado previamente a Declaração das 
Nações Unidas, de 1º de janeiro de 1942, assi-
narem presente Carta e a ratificarem, de acordo 
com o artigo 110.

Artigo 4º

1. A admissão como Membro das Nações 
Unidas fica aberta a todo os Estados aman-
tes da paz que acertarem as obrigações 
contidas na presente Carta e que, a juízo da 
Organização, estiverem aptas e dispostas a 
cumprir tais obrigações.

2. A admissão de qualquer desses Estados 
como Membro das Nações Unidas será efe-
tuada por decisão da Assembléia Geral, me-
diante recomendação do Conselho de Segu-
rança.

Artigo 5º

O Membro das Nações Unidas, contra o qual 
for levada a efeito ação preventiva ou coerciti-
va por parte do Conselho de Segurança, poderá 
ser suspenso do exercício dos direitos e privilé-
gios de Membro pela Assembléia Geral median-
te recomendação do Conselho de Segurança. O 
exercício desses direitos e privilégios poderá ser 
restabelecido pelo Conselho de Segurança.

Artigo 6º

O Membro das Nações Unidas que houver vio-
lado persistentemente os Princípios contidos na 
presente Carta, poderá ser expulso da Organiza-
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ção pela Assembléia Geral mediante recomen-
dação do Conselho de Segurança.

CAPÍTULO III
ÓRGÃOS

Artigo 7º

1. Ficam estabelecidos como órgãos espe-
ciais das Nações Unidas: uma Assembléia 
Geral um Conselho de Segurança um conse-
lho Econômico Social, um Conselho de Tute-
la, uma corte internacional de justiça e um 
Secretariado.

2. Serão estabelecidos, de acordo com a 
presente Carta, os órgãos subsidiários con-
siderados de necessidade

Artigo 8º

As Nações Unidas não farão restrições quanto à 
elegibilidade de homens e mulheres destinados 
a participar em qualquer caráter e em condi-
ções de igualdade em seus órgãos principais e 
subsidiários.

CAPÍTULO IV
A ASSEMBLÉIA GERAL

COMPOSIÇÃO

Artigo 9º

1. A Assembléia Geral será constituída por 
todos os Membros das Nações Unidas.

2. Cada Membro não deverá ter mais de 
cinco representantes na Assembléia Geral. 
Funções e atribuições

Artigo 10.

A Assembléia Geral poderá discutir quais-
quer questões ou assuntos que estiverem 
dentro das finalidades da presente Carta ou 
que se relacionarem com as atribuições e 
funções de qualquer dos órgãos nela previs-

tos. e, com exceção do estipulado no artigo 
12, poderá fazer recomendações aos Mem-
bros das Nações Unidas ou no Conselho de 
Segurança, ou a este e àqueles, conjunta-
mente com referência a qualquer daquelas 
questões ou assuntos.

Artigo 11.

1. A Assembléia Geral poderá considerar os 
princípios gerais de cooperação na manu-
tenção da paz e da segurança internacio-
nais. inclusive os princípios que disponham 
sobre o desarmamento e a regulamentação 
dos armamentos e poderá fazer recomen-
dações relativas a tais princípios aos Mem-
bros ou ao Conselho de Segurança, ou a 
este e aqueles conjuntamente.

2. A Assembléia Geral poderá discutir quais-
quer questões relativas à manutenção da 
paz e da segurança internacionais que ela 
forem submetidas por qualquer Membro 
das Nações Unidas, ou pelo Conselho de 
Segurança, ou por um Estado que não seja 
Membro das Nações Unidas, de acordo com 
o Artigo 35, parágrafo 2, e, com exceção do 
que fica estipulado no Artigo 12, poderá 
fazer recomendações relativas a quaisquer 
destas questões ao Estado ou Estados inte-
ressados ou ao Conselho de Segurança ou 
a ambos. Qualquer destas questões, para 
cuja solução for necessária uma ação, será 
submetida ao Conselho de Segurança pela 
Assembléia Geral, antes ou depois da dis-
cussão.

3. A Assembléia Geral poderá solicitar a 
atenção do Conselho de Segurança para 
situações que possam constituir ameaça à 
paz e à segurança internacionais.

4. As atribuições da Assembléia Geral enu-
meradas neste artigo não limitarão a finali-
dade geral do Artigo 10.

Artigo 12.

1. Enquanto o Conselho de Segurança esti-
ver exercendo, em relação a, qualquer con-
trovérsia ou situação, as funções que lhes 
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são atribuídas na presente Carta, a Assem-
bléia Geral não fará nenhuma recomenda-
ção a respeito dessa controvérsia ou situa-
ção, a menos que o Conselho de Segurança 
a solicite.

2. O Secretário Geral, com o consentimento 
do Conselho de Segurança, comunica à As-
sembléia Geral, em cada sessão, quaisquer 
assuntos relativos à manutenção da paz e 
da segurança internacionais que estiverem 
sendo tratados pelo Conselho de Seguran-
ça, e da, mesma maneira dará conhecimen-
to de tais assuntos à Assembléia Geral, ou, 
aos Membros das Nações Unidas se a As-
sembléia Geral não estiver em sessão, logo 
que o Conselho de Segurança terminar o 
exame dos referidos assuntos.

Artigo 13.

1. A Assembléia Geral iniciará estudos e fará 
recomendações, destina dos a:

a) promover cooperação internacional no 
terreno político e incentivar o desenvolvi-
mento progressivo do direito internacional 
e a sua codificação;

b) promover cooperação internacional aos 
terrenos econômicos, social, cultural, edu-
cacional e sanitário, e favorecer o pleno 
gozo dos direito humanos e das liberdades 
fundamentais, por parte de todos os povos, 
sem distinção de raça, sexo, língua ou reli-
gião.

2. As demais responsabilidades, funções e 
atribuições da Assembléia Geral em relação 
aos assuntos mencionados no parágrafo 1 
(b) acima, estão enumerados nos capítulos 
IX e K.

Artigo 14.

A Assembléia Geral, sujeita aos dispositivos do 
Artigo XII, poderá recomendar medidas para a 
solução pacífica de qualquer situação, qualquer 
que seja sua origem, que lhe pareça prejudicial 
ao bem estar geral ou as relações amistosas en-
tre as nações, inclusive em situações que resul-

tem da violação dos dispositivos da presente 
Carta que estabelecem os Propósitos e Princí-
pios das Nações Unidas.

Artigo 15.

1. A Assembléia Geral receberá e examinará 
os relatórios anuais e especiais do Conselho 
de Segurança. Esses relatórios incluirão uma 
relação das medidas que o Conselho de Se-
gurança tinha adotado ou aplicado a fim de 
manter a paz e a segurança internacionais.

2. A Assembléia Geral receberá e examinará 
os relatórios dos outros órgãos das Nações 
Unidas.

Artigo 16.

A Assembléia Geral desempenhará, com relação 
ao sistema internacional de tutela. as funções a 
ela atribuídas nos Capítulos XII e XIII, inclusive. 
a aprovação de acordos de tutela referentes às 
zonas não designadas como estratégicas.

Artigo 17.

1. A Assembléia Geral considerará e aprova-
rá o orçamento da Organização

2. As despesas da Organização serão custe-
adas pelos Membros, segundo cotas fixadas 
pela Assembléia Geral.

3. A Assembléia Geral considerará e aprova-
rá quaisquer ajustes financeiros e orçamen-
tários com as entidades especializadas, a 
que se refere o art. 57, e examinará os orça-
mentos administrativos de tais instituições 
especializadas com o fim de lhes fazer reco-
mendações.

VOTAÇÃO

Artigo 18.

1. Cada Membro da Assembléia Geral terá 
um voto.

2. As decisões da Assembléia Geral, em 
questões importantes, serão tomadas por 
maioria de 2/3 dos Membros presentes e 
votantes. Essas questões compreenderão: 
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recomendações relativas à manutenção da 
paz e da segurança internacionais, a eleição 
dos membros não permanentes do Conse-
lho de Segurança, a eleição dos membros 
do Conselho Econômico e Social, a eleição 
dos membros do Conselho de Tutela, de 
acordo com o § lº (c) do art. 86, a admis-
são de novos Membros das Nações Unidas, 
a suspensão dos direitos a privilégios "e 
Membros, a expulsão dos Membros, ques-
tões referentes a funcionamento do sistema 
de tutela e questões orçamentárias.

3. As decisões sobre outras questões, in-
clusive a determinação de categorias adi-
cionais de assuntos a serem debatidos por 
urna maioria de 2/3, serão tomadas por 
maioria dos Membros presentes e que vo-
tem.

Artigo 19.

O Membro das Nações Unidas que estiver em 
atraso no pagamento de sua contribuição finan-
ceira à Organização não terá voto na Assembléia 
Geral, se o total de suas contribuições atrasa-
das igualar ou exercer a soma das contribuições 
correspondentes ao dois anos anteriores com-
pletos. A Assembléia Geral poderá, entretanto, 
permitir que o referido Membro vote, se ficar 
provado que a falta de pagamento é devida a 
condições independentes da sua vontade.

PROCESSO

Artigo 20.

A Assembléia Geral reunir-se-á em sessões anu-
ais regulares e em sessões especiais exigidas 
pelas circunstâncias. As sessões especiais serão 
convocadas pelo Secretário Geral, a pedido do 
Conselho de Segurança ou da maioria dos Mem-
bros das Nações Unidas.

Artigo 21.

A Assembléia Geral adotará suas regras de pro-
cesso e elegerá seu Presidente para cada ses-
são.

Artigo 22.

A Assembléia Geral poderá estabelecer os ór-
gãos subsidiários que julgar necessários ao de-
sempenho de suas funções.

CAPÍTULO V
CONSELHO DE SEGURANÇA

COMPOSIÇÃO

Artigo 23.

1. O Conselho de Segurança será composto 
de 11 Membros das Nações Unidas. A Repú-
blica da China, a França,a União das Repú-
blicas Soviéticas Socialistas,o Reino Unido 
da Grã-Bretanha, e Irlanda do Norte e os 
Estados Unidos da América serão membros 
permanentes do Conselho de Segurança. A 
Assembléia Geral elegerá seis outros Mem-
bros das Nações Unidas para Membros não 
permanentes do Conselho de Segurança, 
tenda especialmente em vista, em primeiro 
lugar, a contribuição dos Membros das Na-
ções Unidas para a manutenção da paz e da 
segurança internacionais e para os outros 
propósitos da Organização, e também a dis-
tribuição geográfica eqüitativa.

2. Os membros não permanentes do Con-
selho de Segurança serão eleitos por um 
período de 2 anos.Entretanto, na primeira 
eleição dos membros não permanentes, 
três deverão ser escolhidos pelo período de 
um ano. Nenhum membro que termine seu 
mandato poderá ser reeleito para o período 
imediato.

3. Cada membro do Conselho de Segurança 
terá um representante. Funções e atribui-
ções.

Artigo 24.

1. A fim de assegurar pronta e eficaz ação 
por parte das Nações Unidas, seus Mem-
bros conferem ao Conselho de Segurança a 
principal responsabilidade na manutenção 
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da paz e da segurança internacionais, e con-
cordam em que, no cumprimento dos deve-
res impostos por essa responsabilidade, o 
Conselho de Segurança age em nome deles.

2. No cumprimento desses deveres, o Con-
selho de Segurança agirá de acordo com os 
Propósitos e Princípios das Nações Unidas. 
As atribuições específicas do Conselho de 
Segurança para o cumprimento desses de-
veres estão enumerados nos capítulos VI, 
VII, VIII e XII.

3. O Conselho de Segurança submeterá, re-
latórios anuais e quando necessário, espe-
ciais à Assembléia Geral para sua conside-
ração.

Artigo 25.

Os Membros das Nações Unidas concordaram 
em aceitar e executar as decisões do Conselho 
de Segurança, de acordo com a presente Carta.

Artigo 26.

A fim de promover o estabelecimento e a ma-
nutenção da paz e da segurança internacionais. 
desviando para armamentos o menos possível 
dos recursos humanos e econômicos do mun-
do. Conselho de Segurança terá o encargo de 
formular com a assistência da Comissão de Es-
tado Maior, a que se refere o art. 47. os planos 
a serem submetidos aos Membros das nações 
Unidas, para o estabelecimento de um sistema, 
de regulamentação dos armamentos.

VOTAÇÃO

Artigo 27.

1. Cada membro do Conselho de Segurança 
terá um voto.

2. As decisões do Conselho de Segurança, 
em questões processuais, serão tomadas 
por um voto afirmativo de sete membros.

3. As decisões do Conselho de Segurança 
em todos os outros assuntos, serão toma-
das por um voto afirmativo de sete mem-
bros inclusive os votos de todos os mem-

bros permanentes, ficando estabelecido 
que, nas decisões evitas no Capítulo VI e 
no § 3º do art. 52, aquele que for parte em 
uma controvérsia absterá de votar.

PROCESSO

Artigo 28.

1. O Conselho de Segurança será organiza-
do de maneira que possa funcionar conti-
nuamente. Cada membro do Conselho de 
Segurança será, para tal fim, em todos os 
momentos, representado na sede da Orga-
nização.

2. O Conselho de Segurança terá reuni-
ões periódicas, nas quais cada um de seus 
membros poderá, se assim o desejar, ser 
representado por um membro do governo 
ou por outro representante especialmente 
designado.

3. O Conselho de Segurança poderá reunir-
-se em outros lugares, fora da sede da Orga-
nização, e que a seu juízo, possam facilitar o 
seu trabalho.

Artigo 29.

O Conselho de Segurança poderá, estabelecer 
órgãos subsidiários, que julgar necessários para 
o desempenho de suas funções.

Artigo 30.

O Conselho de Segurança adotará seu próprio 
regulamento interno, que incluirá o método de 
escolha de seu Presidente.

Artigo 31.

Qualquer membro das Nações Unidas, que não 
for membro do Conselho de Segurança poderá 
participar, sem direito a voto. na discussão de 
qualquer questão submetida ao Conselho de 
Segurança, sempre que este considere que os 
interesses do referido Membro estejam espe-
cialmente em jogo.
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Artigo 32.

Qualquer membro das Nações Unidas que não 
for membro do Conselho de Segurança, ou qual-
quer Estado que não for Membro das Nações 
Unidas será convidado desde que seja parte em 
uma controvérsia submetida ao Conselho de 
Segurança, a participar, sem voto, na discussão 
dessa controvérsia. O Conselho de Segurança 
determinará as condições que lhe parecerem 
justas, para a participação de um Estado que 
não for Membro das Nações Unidas.

CAPÍTULO VI
SOLUÇÃO PACÍFICA  
DE CONTROVÉRSIA

Artigo 33.

1. As partes em uma controvérsia, que pos-
sa vir a constituir uma ameaça, à paz e à 
segurança internacionais, procurarão, an-
tes de tudo, chegar a uma solução por ne-
gociação, inquérito, mediação, conciliação, 
arbitragem, solução judicial, recurso a enti-
dades ou acordos regionais, ou a qualquer 
outro meio pacífico à sua escolha.

2. O Conselho de Segurança convidará, 
quando julgar necessário, as referidas par-
tes, a resolver, por tais meios, suas contro-
vérsias.

Artigo 34.

O Conselho de Segurança poderá investigar so-
bre qualquer controvérsia ou situação suscetí-
vel de provocar atritos entre as Nações ou dar 
origem a uma controvérsia, a fim de determinar 
se a continuação de tal controvérsia ou situação 
pode constituir ameaça à manutenção da paz e 
da segurança internacionais.

Artigo 35.

1. Qualquer Membro das Nações Unidas 
poderá solicitar a atenção do Conselho de 
Segurança ou da Assembléia Geral, para 
qualquer controvérsia, ou qualquer situa-

ção, da natureza das que se acham previstas 
rio Artigo 34.

2. Um Estado que não for Membro das Na-
ções Unidas poderá solicitar a atenção do 
Conselho de Segurança ou da Assembléia 
Geral, para qualquer controvérsia, em que 
seja parte, uma vez que aceite previamen-
te, em relação a essa controvérsia, as obri-
gações de solução pacífica previstas na pre-
sente carta.

3. Os atos da Assembléia Geral, a respeito 
dos assuntos submetidos à sua atenção, de 
acordo com este Artigo, serão sujeitos aos 
dispositivos dos Artigos 11 e 12.

Artigo 36.

1. O Conselho de Segurança poderá, em 
qualquer fase de uma controvérsia da natu-
reza a que se refere o Artigo 33, ou de uma 
situação de natureza semelhante, recomen-
dar procedimentos ou métodos de solução 
apropriados.

2. O Conselho de Segurança deverá tomar 
em consideração quaisquer procedimentos 
para, a solução de uma controvérsia, que já 
tenham sido adotados pelas partes.

3. Ao fazer recomendações, de acordo com 
este Artigo, o Conselho de Segurança deve-
rá tomar em consideração que as contro-
vérsias de caráter jurídico devem, em regra 
geral, ser submetidas pelas partes à, Corte 
Internacional de Justiça, de acordo com os 
dispositivos do Estatuto da Corte.

Artigo 37.

1. No caso em que as partes em controvér-
sia da natureza a que se refere o Artigo 33 
não conseguirem resolvê-la pelos meios in-
dicados no mesmo artigo deverão submetê-
-la ao Conselho de Segurança.

2. O Conselho de Segurança, caso julgue 
que a continuação dessa controvérsia pode-
rá realmente constituir uma ameaça à ma-
nutenção da paz e da segurança internacio-
nais, decidirá sobre a conveniência de agir 
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de acordo com o Artigo 36 ou recomendar 
as condições que lhe parecerem apropria-
das à sua solução.

Artigo 38.

Sem prejuízo dos dispositivos dos Artigos 33 a 
37, o Conselho de Segurança poderá, se todas 
as partes em uma controvérsia assim o solicita-
rem, fazer recomendações às partes, tendo em 
vista uma solução pacífica da controvérsia.

CAPÍTULO VII
AÇÃO RELATIVA A AMEAÇAS À PAZ, 
PERTURBAÇÃO DA PAZ E ATOS DE 

AGRESSÃO

Artigo 39.

O Conselho de Segurança constatará a existên-
cia de qualquer ameaça à paz, perturbação da 
paz ou ato de agressão, e fará recomendações 
ou decidirá. que medidas deverão ser tomadas 
de acordo com os artigos 41 e 42, a fim de man-
ter ou estabelecer a paz e a segurança interna-
cionais.

Artigo 40.

A fim de evitar que a situação se agrave, o Con-
selho de Segurança poderá, antes de fazer as 
recomendações ou decidir a respeito das me-
didas previstas no artigo 89, convidar as par-
tes interessadas a aceitarem quaisquer medi-
das provisórias que lhe pareçam necessárias 
ou aconselháveis. Tais medidas provisórias não 
prejudicarão os direitos, pretensões ou posição 
das partes interessadas. O Conselho de Segu-
rança tomará a devida nota do não cumprimen-
to de tais medidas provisórias.

Artigo 41.

O Conselho de Segurança decidirá sobre as 
medidas que, sem envolver o emprego de for-
ças armadas, deverão ser tomadas para tornar 
efetivas suas decisões, e poderá convidar os 
Membros das Nações Unidas a aplicarem tais 
medidas. Estas poderão incluir a interrupção 

completa ou parcial das relações econômicas, 
dos meios de comunicação ferroviários, maríti-
mos, aéreos, postais, telegráficos, radiofônicos, 
e de outra qualquer espécie, e o rompimento 
das relações diplomáticas.

Artigo 42.

No caso do Conselho de Segurança, considerar 
que as medidas previstas no Artigo 41 são ou 
provarem ser inadequadas, levará a efeito tais 
ações, por meio das forças aéreas, navais ou 
terrestres, que julgar necessárias para manter 
ou restabelecer a paz e a segurança internacio-
nais. Tal ação incluirá demonstrações, bloqueio 
e outras operações, por parte das forças aéreas. 
navais ou terrestres dos Membros das Nações 
Unidas.

Artigo 43.

1. Todos os Membros das Nações Unidas, 
a fim de contribuir para a manutenção da, 
paz e da segurança internacionais, se com-
prometem a proporcionar ao Conselho de 
Segurança, a seu pedido e de conformida-
de com acordo ou acordos especiais, forças 
armadas, assistência e facilidades, inclusive 
direitos de passagem, necessários à manu-
tenção da paz e da segurança internacio-
nais.

2. Tal acordo ou tais acordos determinarão 
o número e tipo das forças, sem grau de 
preparação e sua localização geral e a na-
tureza das facilidades e assistência a serem 
proporcionadas.

3. O acordo ou acordos serão negociados 
o mais cedo possível por iniciativa do Con-
selho de Segurança. Será concluído entre o 
Conselho de Segurança e Membros ou en-
tre o Conselho de Segurança e grupos de 
Membros, e submetido a ratificação pelos 
Estados signatários de conformidade com 
seus respectivos processos constitucionais.

Artigo 44.

Quando o Conselho de Segurança. decidir o em-
prego de força, deverá, antes de solicitar a um 



 

www.acasadoconcurseiro.com.br380

Membro nele não representado o fornecimento 
de forças armadas em cumprimento das obri-
gações assumidas pelo Artigo 43, convidar o re-
ferido Membro, se este assim o desejar, a par-
ticipar das decisões do Conselho de Segurança 
relativas ao emprego de contingentes das forças 
armadas daquele Membro.

Artigo 45.

A fim de habilitar as Nações Unidas a tomarem 
medidas militares urgentes, os Membros deve-
rão manter, prontos para ação imediata, contin-
gentes das forças aéreas nacionais, com o fim 
de realizarem ações internacionais e combina-
das de caráter coercitivo. O poderio e grau de 
preparação desses contingentes e os planos de 
ação combinada serão determinados, dentro 
dos limites estabelecidos no acordo ou acordos 
especiais a que se refere o Artigo 43, pelo Con-
selho de Segurança com a assistência da, Comis-
são do Estado Maior.

Artigo 46.

O Conselho de Segurança, com assistência da 
Comissão de Estado Maior, fará planos para a 
aplicação das forças armadas.

Artigo 47.

1. Será estabelecida uma Comissão de Es-
tado Maior destinada a orientar e assistir o 
Conselho de Segurança em todas as ques-
tões relativas às exigências militares do 
Conselho de Segurança para manutenção 
da paz e da, segurança internacionais, em-
prego comando das forças colocadas à sua 
disposição, regulamentação de armamen-
tos e possível desarmamento.

2. A Comissão de Estado Maior será com-
posta dos Chefes de Estado Maior, dos 
Membros Permanentes do Conselho de Se-
gurança ou de seus representantes. Todo 
Membro das Nações Unidas que não estiver 
permanentemente na, Comissão será por 
esta convidado a tomar parte nos trabalhos, 
sempre que a sua participação fôr necessá-
ria, ao eficiente cumprimento das responsa-
bilidades da Comissão.

4. A Comissão de Estado Maior, com autori-
zação do Conselho de Segurança depois de 
consultar os organismos regionais adequa-
dos, poderá estabelecer sub-Comissões re-
gionais.

Artigo 48.

1. A ação necessária, ao cumprimento das 
decisões do Conselho de Segurança para 
manutenção da paz e da segurança inter-
nacionais será levada a efeito por todos os 
Membros das Nações Unidas ou por alguns 
deles, de acordo com determinação do Con-
selho de Segurança.

2. Tais declarações serão executadas pelos 
Membros das Nações Unidas diretamen-
te, e por seu intermédio, nas entidades in-
ternacionais competentes da quais forem 
membros.

Artigo 49.

Os Membros das Nações Unidas prestar-se-ão 
assistência mútua para a execução das medidas 
determinada pelo Conselho de Segurança.

Artigo 50.

No caso de serem tomadas medidas preventivas 
ou coercitivas contra um Estado pelo Conselho 
de Segurança qualquer outro Estado, Membro 
ou não das Nações Unidas, que se sinta em pre-
sença de problemas especiais de natureza eco-
nômica, resultantes da execução daquelas me-
didas, terá o direito de consultar o Conselho de 
Segurança a respeito da solução de tais proble-
mas.

Artigo 51.

Nenhum dispositivo da presente carta prejudi-
cará, o direito inerente de legítima defesa indivi-
dual ou coletiva, no caso de ocorrer um ataque 
amado contra um Membro das Nações Unidas 
até que o Conselho de Segurança tenha toma-
do as medidas necessárias manutenção da paz 
e da segurança internacionais. As medidas to-
mada pelos Membros no exercício deste direito 
de legítima defesa serão comunicados imediata-
mente ao Conselho de Segurança e não deverão 
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afetar de nenhum modo a autoridade e a res-
ponsabilidade atribuídas ao Conselho pelo pre-
sente Carta de levar a efeito em qualquer tem-
po, a ação que julga necessário à manutenção 
ou ao restabelecimento da paz e da segurança 
internacionais.

CAPÍTULO VIII
ACÓRDÃOS REGIONAIS

Artigo 52.

1. Nenhum dispositivo da presente Carta 
impede a existência de acordo ou de enti-
dades regionais, destinado a tratar dos as-
suntos relativos à manutenção da paz e da 
segurança internacionais que forem susce-
tíveis de uma ação regional, desde que tais 
acordos ou entidades regionais e suas ativi-
dades coincidam com os Propósitos e Prin-
cípios das Nações Unidas.

2. Os Membros das Nações Unidas, que fo-
rem parte em tais acordos ou que constitu-
írem tais entidades, empregarão todos os 
esforços para chegar a uma solução pacífi-
ca das controvérsias locais por meio desses 
acordos e entidades regionais antes de sub-
metê-las ao Conselho de Segurança.

3. O Conselho de Segurança estimulará o 
desenvolvimento da solução pacífica de 
controvérsias locais mediante os referidos 
acordos ou entidades regionais, por iniciati-
va dos Estados interessados ou a instâncias 
do próprio Conselho de Segurança.

4. Este artigo não prejudica de modo algum 
a aplicação dos artigos 34 e 35.

Artigo 53.

1. O Conselho de Segurança utilizará, quan-
do for o caso, tais acordos e entidades re-
gionais para uma ação coercitiva sob a sua 
própria autoridade. Nenhuma ação coer-
citiva será, no entanto, levada a efeito de 
conformidade com acordos ou entidades 
regionais sem autorização do Conselho de 

Segurança, com exceção das medidas con-
tra um Estado inimigo, como está definido 
no parágrafo 2 deste Artigo, que forem de-
terminadas em conseqüência do Artigo 107 
ou em acordos regionais destinados a im-
pedir a renovação de uma política agressiva 
por parte de qualquer desses Estados, até 
o momento em que a organização possa, a 
pedido dos Governos interessados, ser in-
cumbida de impedir toda nova agressão por 
parte de tal Estado.

2. O termo Estado inimigo, usado no pará-
grafo 1 deste Artigo, aplica-se a qualquer 
Estado que durante a Segunda Guerra Mun-
dial foi inimigo de qualquer signatário da 
presente Carta.

Artigo 54.

O Conselho de Segurança será sempre informa-
do das atividades realizadas ou projetadas de 
conformidade com os acordos ou entidades re-
gionais para manutenção da paz e da segurança 
internacionais.

CAPÍTULO IX
COOPERAÇÃO ECONÔMICA E SOCIAL

INTERNACIONAL

Artigo 55.

Com o fim de criar condições de estabilidade e 
bem estar, necessárias às relações pacíficas e 
amistosas entre as Nações, baseadas no respei-
to ao princípio da igualdade de direitos e da au-
to-determinação dos povos, as Nações Unidas 
favorecerão:

a) níveis mais altos de vida, emprego para, 
todos e condições de progresso e desenvol-
vimento econômico e social;

b) soluções de problemas internacionais 
econômicos, sociais, sanitários e conexos; 
cooperação internacional, de caráter cultu-
ral e educacional; e
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c) respeito e observância universal dos di-
reitos humanos e das liberdade fundamen-
tais para todos, sem distinção de raça, sexo, 
língua ou religião.

Artigo 56.

Todos os Membros se comprometem a agir, de 
modo conjunto ou separação do com a organi-
zação, para realização dos propósitos enumera-
dos no Artigo 5.

Artigo 57.

1. As várias entidades especializadas, esta-
belecidas por acordos intergovernamentais, 
com amplas atribuições internacionais, esti-
puladas em seus instrumentos básicos, nos 
terrenos econômico, social, cultural, educa-
cional, sanitário e conexos, serão vinculadas 
as Nações Unidas, de acordo com as dispo-
sições do art. 63.

2. Tais entidades assim vinculada às Nações 
Unidas serão designada, daqui em diante, 
como entidades especializadas.

Artigo 58.

A Organização fará recomendações para coor-
denação dos programas e atividades das entida-
des especializadas.

Artigo 59.

A Organização, quando julgar conveniente, ini-
ciará negociações entre os Estados interessados 
para criação de novas entidades especializadas 
que forem necessárias ao cumprimento dos 
propósitos enumerados no Art. 55.

Artigo 60.

A Assembléia Geral e, sob a sua autoridade, o 
Conselho Econômico e Social serão investidos 
da responsabilidade pelo cumprimento das fun-
ções da Organização estipuladas neste Capítulo. 
O Conselho Econômico e Social terá, para esse 
fim, os poderes enumerados no Capítulo X.

CAPÍTULO X
CONSELHO ECONÔMICO E SOCIAL

COMPOSIÇÃO

Artigo 61.

1. O Conselho Econômico e Social será com-
posto de 18 membros das Nações Unidas 
eleitos pela Assembléia Geral.

2. De acordo com os dispositivos do pará-
grafo 3, 6 membros do Conselho Econômi-
co e Social serão eleitos cada ano para um 
período de 3 anos, podendo, ao terminar o 
prazo, ser reeleitos para o novo período.

3. Na primeira eleição, serão escolhidos 18 
membros do Conselho Econômico e Social. 
O mandato de seis dos membros assim es-
colhidos terminará, no fim de um ano, e de 
seis outros no fim de dois anos, de acordo 
com o que for determinado pela assembléia 
geral.

4. Cada membro do Conselho Econômico e 
Social terá um representante. Funções e po-
deres.

Artigo 62.

1. O Conselho Econômico e Social fará ou 
iniciará, estudos e relatórios a respeito de 
assuntos internacionais de caráter econô-
mico, social, cultural, educacional, sanitário 
e conexos, e poderá fazer recomendações a 
respeito de tais assuntos á Assembléia Ge-
ral, aos Membros das Nações Unidas e às 
entidades especializadas interessadas.

2. Poderá fazer recomendações com o fim 
de promover o respeito e a observância dos 
direitos humanos e das liberdades funda-
mentais para todos.

3. Poderá preparar projetos de convenções, 
a serem submetidos à Assembléia Geral. so-
bre assuntos de sua competência.

4. Poderá, convocar, de acordo com as re-
gras estipuladas pelas Nações Unidas, con-
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ferências internacionais sobre assuntos de 
sua competência.

Artigo 63.

1. O Conselho Econômico e Social poderá 
estabelecer acordos com qualquer das en-
tidades a que se refere o Artigo 57, a fim de 
determinar as condições em que a entidade 
interessada será vinculada às Nações Uni-
das. Tais acordos serão submetidos à apro-
vação da Assembléia Geral.

2. Poderá coordenar as atividades das enti-
dades especializadas por meio de consultas 
e recomendações às mesmas e de recomen-
dações à Assembléia Geral e aos Membros 
das Nações Unidas.

Artigo 64.

1. O Conselho Econômico e Social poderá 
tomar as medidas necessárias a fim de ob-
ter relatórios regulares das entidades espe-
cializadas. Poderá, entrar em entendimento 
com os Membros das Nações Unidas e com 
as entidades especializadas a fim de obter 
relatórios sobre as medidas tomadas para 
cumprimento de suas próprias recomenda-
ções e das que forem feitas pela Assembléia 
Geral sobre assuntos de competência dele.

2. Poderá comunicar suas observações a 
respeito desses relatórios à Assembléia Ge-
ral.

Artigo 65.

O Conselho Econômico e Social poderá fornecer 
informações ao Conselho de Segurança e, a pe-
dido deste, prestar-lhe sua colaboração.

Artigo 66.

1. O Conselho Econômico e Social desempe-
nhará as funções que forem de sua compe-
tência em relação ao cumprimento das re-
comendações da Assembléia Geral.

2. Poderá, mediante aprovação da Assem-
bléia Geral, prestar os serviços que lhe fo-
rem solicitados pelos Membros das Nações 
Unidas e pelas entidades especializadas.

3. Desempenhará as demais funções espe-
cificadas em outras partes da presente Car-
ta, ou as que lhe forem atribuídas pela As-
sembléia Geral.

VOTAÇÃO

Artigo 67.

1. Cada membro do Conselho Econômico e 
Social terá um voto.

2. As decisões do Conselho Econômico e 
Social serão tomadas por maioria dos mem-
bros presentes e votantes.

PROCESSO

Artigo 68.

O Conselho Econômico e Social criará comissões 
para assuntos econômicos e sociais e para pro-
mover os direitos humanos, assim como outras 
comissões que forem necessárias para, o de-
sempenho de suas funções.

Artigo 69.

O Conselho Econômico e Social poderá, con-
vidar qualquer Membro das Nações Unidas a 
tomar parte, sem voto, em suas deliberações 
sobre qualquer assunto que interesse particu-
larmente o mesmo.

Artigo 70.

O Conselho Econômico e Social poderá entrar 
em entendimento para que as entidades espe-
cializadas tomem parte, sem voto, em suas de-
liberações, e nas das comissões estabelecidas 
por ele e para que os seus próprios represen-
tantes tomem parte nas deliberações das enti-
dades especializadas.

Artigo 71.

O Conselho Econômico e Social poderá entrar 
nos entendimentos necessários à consulta com 
organizações não governamentais, encarrega-
das de questões que estiverem dentro da com-
petência dele. Tais entendimentos: serão feitos 
com organizações internacionais e, quando for 
o caso, com organizações nacionais, depois de 
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efetuadas consultas com o Membro das Nações 
Unidas interessado no caso.

Artigo 72.

1. O Conselho Econômico e Social adotará 
seu regulamento próprio, que incluirá o mé-
todo de escolha do seu Presidente.

2. O Conselho Econômico e Social se reuni-
rá, quando for necessário, de acordo com o 
seu regulamento, o qual, deverá incluir um 
dispositivo referente à convocação de reuni-
ões a pedido da maioria dos seus membros.

CAPÍTULO XI
DECLARAÇÃO RELATIVA  

A TERRITÓRIOS SEM  
GOVERNO PRÓPRIO

Artigo 73.

Os Membros das Nações Unidas, que assumiram 
ou assumam responsabilidades pela administra-
ção de territórios cujos povos ainda não tenham 
atingido a plena capacidade de se governarem 
a si mesmos, reconhecem o princípio de que os 
interesses dos habitantes desses territórios são 
da, mais alta importância, e aceitam, como mis-
são sagrada, a obrigação de promover no mais 
alto grau, dentro do sistema de paz e segurança 
internacionais estabelecido na presente Carta, 
o bem estar dos habitantes desses territórios e, 
para tal fim,

a) assegurar, com o devido respeito à cul-
tura dos povos interessados, o seu desen-
volvimento político, econômico, social e 
educacional, o seu justo tratamento e a sua 
proteção contra abusos;

b) desenvolver sua capacidade de governo 
próprio, tomar devida nota das aspirações 
políticas dos povos, auxiliá-los no desen-
volvimento progressivo de suas instituições 
políticas livres, de acordo com as circuns-
tâncias peculiares a cada território e seus 
povos, e suas diferentes fases de evolução;

c) favorecer a paz e a segurança internacio-
nais;

d) promover medidas construtivas do de-
senvolvimento, estimular pesquisas, coope-
rar uns com os outros e, quando for o caso 
com entidades internacionais especializa-
das, tendo em vista a realização prática dos 
propósitos de ordem social, econômica ou 
científica enumerados neste artigo; e

e) transmitir regularmente ao Secretário 
Geral para fins de informação sujeitas às 
reservas impostas por considerações de 
segurança e de ordem constitucional, in-
formações estatísticas ou de outro caráter 
técnico, relativas às condições econômicas, 
sociais e educacionais dos territórios sob 
sua respectiva responsabilidade, que não 
estejam incluídas entre aqueles territórios a 
que se referem os Capítulos XII e XIII.

Artigo 74.

Os Membros das Nações Unidas concordam 
também em que a sua política com relação aos 
territórios a que se aplicam os dispositivos da 
presente Carta deve ser baseada, do mesmo 
modo que a política seguida nos seus territórios 
metropolitanos, no principio geral de boa vizi-
nhança, tendo na devida conta os interesses e o 
bem estar do resto do mundo no que se refere 
às questões sociais, econômicas e comerciais.

CAPÍTULO XII
SISTEMA INTERNACIONAL DE TUTELA

Artigo 75.

As Nações Unidas estabelecerão sob sua autori-
dade um sistema internacional de tutela para a 
administração e supervisão dos territórios que 
possam ser colocados sob tal sistema em con-
seqüência de futuros acordos individuais. Esses 
territórios terão, daqui em diante, a denomina-
ção de territórios tutelados.
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Artigo 76.

Os objetivos básicos do sistema de tutela, de 
acordo com os Propósitos das Nações Unidas 
enumerados no Artigo 1 da presente Carta se-
rão:

a) favorecer a paz e a segurança internacio-
nais;

b) promover o progresso político, econô-
mico, social e educacional dos habitantes 
dos territórios tutelados e o seu desenvolvi-
mento progressivo para a conquista do go-
verno próprio ou da independência, como 
mais convenha ás circunstâncias particula-
res de cada território e de seus povos e aos 
desejos livremente expressos dos povos in-
teressados, e como for previsto nos termos 
de cada acordo de tutela;

c) estimular o respeito aos direitos aos hu-
manos e às liberdades fundamentais para, 
todos, sem distinção de raça, sexo, língua 
ou religião, e favorecer o reconhecimento 
do princípio da interdependência de todos 
os povos; e

d) assegurar igualdade do tratamento em 
questões sociais, econômicas e comerciais, 
para todos os Membros das Nações Unidas 
e seus respectivos povos e, para estes últi-
mos, igual tratamento na administração da 
justiça, sem prejuízo dos objetivos acima 
expostos e sujeitos aos dispositivos do Ar-
tigo 80.

Artigo 77.

1. O sistema de tutela será aplicado aos ter-
ritórios das categorias adiante menciona-
das, que forem colocados sob tal sistema 
por meio de acordos de tutela:

a) territórios atualmente sob mandato:

b) territórios que possam ser separados de 
Estados inimigos em conseqüência da Se-
gunda Guerra Mundial;

c) territórios voluntàriamente colocados 
sob tal sistema por Estados responsáveis 
pela sua administração.

2. Será objeto de acordos posteriores deter-
minar que territórios das categorias men-
cionadas serão colocados sob o sistema de 
tutela e em que condições o serão.

Artigo 78.

O sistema de tutela não será aplicado a territó-
rios que se tenham tornado Membros das Na-
ções Unidas, devendo suas relações mútuas ser 
baseadas no respeito do princípio da igualdade 
soberana. 

Artigo 79.

As condições de tutela em que cada território 
será colocado sob este sistema, inclusive qual-
quer alteração ou emenda, serão determinados 
por acordo entre os Estados diretamente inte-
ressados, inclusive a potência mandatária no 
caso de territórios sob mandato de um Membro 
das Nações Unidas, e serão aprovadas de con-
formidade com os dispositivos dos Artigos 83 e 
85.

Artigo 80.

1. Excetuando o que for estabelecido em 
acordos individuais de tutela, feitos de 
conformidade com os Artigos 77, e 81, pe-
los quais se coloque cada território sob 
o sistema de tutela e até que tais acordos 
tenham sido concluídos nenhum dispositi-
vo deste Capítulo será interpretado como 
alteração de qualquer espécie nos direitos 
de qualquer Estado ou povo ou nos termos 
dos atos internacionais vigentes em que os 
Membros das Nações Unidas forem partes.

2. O parágrafo 1 deste Artigo não será inter-
pretado como um motivo para demora ou 
adiamento da negociação e conclusão de 
acordos destinados a colocar territórios sob 
mandato ou outros territórios dentro do sis-
tema de tutela, conforme os dispositivos do 
Artigo 77.
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Artigo 81.

O acordo de tutela deverá, em cada caso, incluir 
as condições sob as quais o território tutelado 
será administrado, e designar a autoridade que 
exercerá esta administração. Tal autoridade, da-
qui em diante chamada a autoridade adminis-
tradora, poderá ser um ou mais Estados ou a 
própria Organização.

Artigo 82.

Todo acordo de tutela poderá designar uma 
área, ou áreas estratégicas, que compreenda 
o todo ou parte do território tutelado a que o 
mesmo se aplica, sem prejuízo de qualquer 
acordo, ou acordos especiais, feito de conformi-
dade com o Artigo 43.

Artigo 83.

1. Todas as funções das Nações Unidas rela-
tivas a áreas estratégicas, inclusive a apro-
vação das condições dos acordos de tutela 
assim como de suas alterações e emendas 
serão exercidas pelo Conselho de Seguran-
ça.

2. Os objetivos básicos enumerados no ar-
tigo 76 serão aplicáveis aos habitantes de 
cada área estratégica.

3. O Conselho de Segurança sujeito aos dis-
positivos dos acordos de tutela e sem preju-
ízo de razões de segurança, poderá valer-se 
da assistência do Conselho de Tutela para 
desempenhar as funções que cabem às Na-
ções Unidas pelo sistema de tutela, relati-
vamente a questões políticas, econômicas, 
sociais e educacionais dentro das áreas es-
tratégicas.

Artigo 84.

A autoridade administradora terá, o dever de 
assegurar que o território tutelado empreste 
sua colaboração na manutenção da paz e da 
segurança internacionais. Para tal fim, a autori-
dade administradora poderá fazer uso de forças 
voluntárias, facilidades e assistência do terri-
tório tutelado, para o desempenho das obriga-
ções assumidas por ela a este respeito junto ao 

Conselho de Segurança, assim como para a de-
fesa local e para manutenção da lei e da ordem 
dentro do território tutelado.

Artigo 85.

1. As funções das Nações Unidas relativas 
a acordos de tutela para todas as áreas não 
designadas como estratégicas inclusive a 
aprovação das condições dos acordos de tu-
tela e de suas alterações e emendas, serão 
exercidas pela Assembléia Geral.

2. O Conselho de Tutela, que funcione sob a 
autoridade da Assembléia Geral, auxiliará a 
mesma no desempenho destas atribuições.

CAPÍTULO XIII
O CONSELHO DE TUTELA

COMPOSIÇÃO

Artigo 86.

1. O Conselho de Tutela será composto dos 
seguintes Membros das Nações Unidas;

a) os Membros que administrem territórios 
tutelados;

b) aqueles dos Membros menciona dos no-
minalmente no art. 23 que não estiverem 
administrando territórios tutelados; e

c) outros tantos Membros eleitos por um 
período de três anos pela Assembléia Geral, 
quantos forem necessários para assegurar 
que o número total de Membros do Con-
selho de Tutela fique igualmente dividido 
entre os Membros das Nações Unidas que 
administrem territórios tutelados e aqueles 
que não os administrem.

2. Cada Membro do Conselho de Tutela de-
signará uma pessoa especialmente qualifi-
cada para representá-lo junto ao Conselho.
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FUNÇÕES E PODERES

Artigo 87.

A Assembléia Geral e, sob a sua autoridade, o 
Conselho de Tutela, no desempenho de suas 
atribuições, poderão;

a) considerar relatórios submetidos à auto-
ridade administradora;

b) aceitar petições e examiná-las, em con-
sulta com a autoridade administradora ;

c) determinar visitas periódicas aos respec-
tivos territórios tutelados em épocas fixa-
das de acordo com a autoridade administra-
dora; e

d) tomar estas e outras medidas de confor-
midade com os termos dos acordos de tu-
tela.

Artigo 88.

O Conselho de Tutela formulará um questioná-
rio sobre o progresso político, econômico, social 
e educacional dos habitantes de cada território 
tutelado, e a autoridade administradora de cada 
um destes territórios dentro da competência da 
Assembléia Geral, fará um relatório anual à As-
sembléia, baseado no referido questionário.

VOTAÇÃO

Artigo 89.

1. Cada Membro de Conselho de Tutela terá 
um voto.

2. As decisões do Conselho de Tutela serão 
tomadas por uma maioria dos Membros 
presentes e votantes.

PROCESSO

Artigo 90.

1. O Conselho de Tutela adotará seu próprio 
regulamento, que incluirá o método de es-
colha do seu Presidente.

2. O Conselho de Tutela se reunirá quando 
for necessário, de acordo com o seu regula-
mento que incluirá o dispositivo referente à 
convocação de reuniões a pedido de maio-
ria dos seus Membros.

Artigo 91.

O Conselho de Tutela valer-se-á quando for ne-
cessário, da colaboração do Conselho Econô-
mico e Social e das entidades especializadas, a 
respeito de questões em que os mesmos sejam 
respectivamente interessados.

CAPÍTULO XIV
A CORTE INTERNACIONAL  

DE JUSTIÇA

Artigo 92.

A Corte Internacional de Justiça será o principal 
órgão judiciário das Nações Unidas. Funcionará 
de acordo com o Estatuto anexo, que é basea-
do no Estatuto da Corte Permanente de Justiça 
lnternacional e que forma parte integrante da 
presente Carta.

Artigo 93.

1. Todos os Membros das Nações Unidas 
são ipso facto partes no Estatuto da Corte 
Internacional de Justiça. 

2. Um Estado que não for Membro das Na-
ções Unidas poderá tornar-se ser parte no 
Estatuto da Corte Internacional de Justiça, 
em condições que serão determinadas, em 
cada caso, pela Assembléia Geral, mediante 
recomendação do Conselho de Segurança.

Artigo 94.

1. Cada Membro das Nações Unidas se 
compromete a aceitar a decisão da Corte In-
ternacional de Justiça em qualquer caso em 
que for parte.

2. Se uma das partes em um caso deixar de 
cumprir as obrigações que lhe incumbem 
em virtude de sentença proferida pela Cor-
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te, a outra terá direito a recurso ao Con-
selho de Segurança que poderá, se julgar 
necessário, fazer recomendações ou deci-
dir sobre medidas a serem tomadas para o 
cumprimento da sentença.

Artigo 95.

Nenhum dispositivo da presente Carta impedirá 
os membros das Nações Unidas de confiarem a 
solução de suas divergências a outros Tribunais, 
em virtude de acordos já vigentes ou que pos-
sam ser concluídos no futuro.

Artigo 96.

1. A. Assembléia Geral ou o Conselho de 
Segurança poderá solicitar a opinião consul-
tiva da Corte Internacional de Justiça sobre 
qualquer questão de ordem jurídica.

2. Outros órgãos das Nações Unidas e en-
tidades especializadas que forem em qual-
quer época devidamente autorizados pela 
Assembléia Geral, poderão também soli-
citar opiniões consultivas da Corte sobre 
questões jurídicas surgidas dentro da esfera 
de suas atividades.

CAPÍTULO XV
O SECRETARIADO

Artigo 97.

O Secretariado será composto de um Secretário 
Geral e do pessoal exigido pela Organização. O 
Secretário Geral será indicado pela Assembléia 
Geral mediante a recomendação do Conselho 
de Segurança. Será o principal funcionário ad-
ministrativo da Organização.

Artigo 98.

O Secretário Geral atuará neste caráter em to-
das as reuniões da Assembléia Geral, do Con-
selho de Segurança, do Conselho Econômico e 
Social e do Conselho de Tutela, e desempenhará 
outras funções que Ihe forem atribuídas por es-
tes órgãos. O Secretário Geral fará um relatório 

anual à Assembléia Geral sobre os trabalhos da 
Organização.

Artigo 99.

O Secretário Geral poderá chamar a atenção do 
Conselho de Segurança para, qualquer assunto 
que, em sua opinião, possa ameaçar a manu-
tenção da paz e da segurança internacionais.

Artigo 100.

1. No desempenho de suas atribuições, o 
Secretário Geral e o pessoal do Secretariado 
não solicitarão nem receberão instruções 
de qualquer Governo ou de qualquer auto-
ridade estranha à Organização. Abster-se-
-ão de qualquer ação que seja incompatível 
com a sua posição de funcionários interna-
cionais responsáveis somente perante a Or-
ganização

2. Cada Membro das Nações Unidas com-
promete-se a respeitar o caráter exclusiva-
mente internacional das atribuições de Se-
cretário Geral e do pessoal do Secretariado, 
e não procurará exercer qualquer influência 
sobre eles no desempenho de suas atribui-
ções.

Artigo 101.

1. O pessoal será indicado pelo Secretário 
Geral, de acordo com regras estabelecidas 
pela Assembléia Geral.

2. Será também designado, em caráter per-
manente, o pessoal adequado para o Con-
selho Econômico e Social, o Conselho de 
Tutela e, quando for necessário, para outros 
órgãos das Nações Unidas. Estes funcioná-
rios farão parte do Secretariado.

3. A consideração principal que prevalece-
rá na escolha do pessoal e na determinação 
das condições de serviço será a necessidade 
de assegurar o mais alto grau de eficiência, 
competência e integridade. Deverá ser leva-
da na devida conta a importância de ser a 
escolha do pessoal feita dentro do mais am-
plo critério geográfico possível.



MTE - Auditor Fiscal do Trabalho – Direitos Humanos – Prof. Mateus Silveira

www.acasadoconcurseiro.com.br 389

CAPÍTULO XVI
DISPOSIÇÕES DIVERSAS

Artigo 102.

1. Todo tratado e todo acordo internacio-
nal, concluídos por qualquer Membro das 
Nações Unidas depois da entrada em vigor 
da presente Carta, deverão dentro do mais 
breve prazo possível, ser registrados e pu-
blicados pelo Secretariado.

2. Nenhuma parte em qualquer tratado ou 
acordo internacional que não tenha sido 
registrado de conformidade com os dispo-
sitivos do parágrafo 1 deste Artigo poderá 
invocar tal tratado ou acordo perante qual-
quer órgão das Nações Unidas.

Artigo 103.

No caso de um conflito entre as obrigações dos 
Membros das Nações Unidas em virtude da pre-
sente Carta e as obrigações resultantes de qual-
quer outro acordo internacional prevalecerão as 
obrigações assumidas em virtude da presente 
Carta.

Artigo 104.

A Organização gozará no território de cada um 
de seus Membros da capacidade jurídica neces-
sária ao exercício de suas funções e á realização 
de seus propósitos.

Artigo 105.

1. A Organização gozará no território de 
cada um de seus Membros dos privilégios 
e imunidades necessários à realização de 
seus propósitos

2. Os representantes dos Membros das 
Nações Unidas e os funcionários da. Orga-
nização gozarão, da mesma maneira, dos 
privilégios e imunidades necessários ao 
exercício .independente de suas funções re-
lacionadas com a Organização.

3. A Assembléia Geral poderá fazer reco-
mendações com o fim de determinar os 
pormenores da aplicação dos parágrafos 1 e 

2 deste Artigo ou poderá propor aos Mem-
bros das Nações Unidas convenções nesse 
sentido.

CAPÍTULO XVII
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS  

DE SEGURANÇA

Artigo 106.

Antes da entrada em vigor dos acordos especiais 
a que se refere o Artigo 43 que, a juízo do Con-
selho de Segurança, o habilitem ao exercício de 
suas atribuições previstas no Artigo 42, as par-
tes na Declaração, das Quatro Nações, assinada 
em Moscou a 30 de outubro de 1943, e a França 
poderão, de acordo com os dispositivos do pa-
rágrafo 5 desta Declaração consultar umas com 
as outras e sempre que a ocasião exigir com os 
outros Membros das Nações Unidas a fim de le-
var a efeito, em nome da Organização, qualquer 
ação conjunta que se torne necessária à manu-
tenção da paz e da segurança internacionais.

Artigo 107.

Nenhum dispositivo da presente Carta invalida-
rá ou impedirá qualquer ação que, em relação a 
um Estado inimigo de qualquer dos signatários 
da presente Carta durante a Segunda Guerra 
Mundial for levada a efeito ou autorizada em 
conseqüência daquela Guerra pelos Governos 
responsáveis por tal ação.

CAPÍTULO XVIII
EMENDAS

Artigo 108.

As emendas à presente Carta entrarão em vi-
gor para todas as Nações Unidas, quando forem 
adotadas pelos votos de 2/3 dos membros da 
Assembleia Geral e ratificadas de acordo com 
os seus respectivos métodos constitucionais por 
2/3 dos Membros das Nações Unidas, inclusive 
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todos os membros permanentes do Conselho 
de Segurança.

Artigo 109.

1. Será convocada uma Conferência Geral 
dos Membros das Nações Unidas a fim de 
rever a presente Carta, em data e lugar a 
serem fixados por 2/3 dos votos dos mem-
bros da Assembléia Geral e por um voto de 
7 membros quaisquer do Conselho de Se-
gurança. Cada Membro das Nações Unidas 
terá um voto na Conferência.

2. Qualquer modificação à presente Carta, 
que for recomendada por 2/3 dos votos da 
Conferência, terá efeito depois de ratifica-
da, de acordo com os respectivos métodos 
constitucionais, por 2/3 dos Membros das 
Nações Unidas, inclusive todos os Membros 
permanentes do Conselho de Segurança.

3. Se essa Conferência não for celebrada an-
tes da décima sessão anual da Assembléia 
Geral que se seguir à entrada em vigor da 
presente Carta, a proposta da sua convo-
cação deverá figurar na agenda da referida 
sessão da Assembléia Geral, e a Conferên-
cia será realizada, se assim for decidido par 
maioria de votos dos membros da Assem-
bléia Geral e por um voto de sete membros 
quaisquer do Conselho de Segurança.

CAPÍTULO XIX
RATIFICAÇÃO E ASSINATURA

Artigo 110.

1. A presente Carta deverá ser ratificada 
pelos Estados signatários de acordo com os 
respectivos métodos constitucionais.

2. As ratificações serão depositadas junto 
ao Governo dos Estados Unidos da Améri-
ca, que notificará de cada depósito todos as 
Estados signatários, assim como o Secretá-
rio Geral da Organização depois que este for 
escolhido.

3. A presente Carta entrará em vigor depois 
do depósito de ratificações pela República 
da China, França, União das Repúblicas So-
cialistas Soviéticas, Reino Unido da Grã-Bre-
tanha e Irlanda do Norte, e Estados Unidos 
da América, e pela maioria dos outros Esta-
dos signatários. O Governo dos Estados Uni-
dos da América organizará em seguida um 
protocolo das ratificações depositadas, o 
qual será comunicado, por meio de cópias, 
os Estados signatários.

4. Os Estados signatários da presente Carta, 
que a ratificarem depois da sua entrada em 
vigor, tornar-se-ão Membros originais das 
Nações Unidas, na data do depósito de suas 
respectivas ratificações.

Artigo 111.

A presente Carta, cujos textos em chinês, fran-
cês, russo, inglês e espanhol fazem igualmente 
fé, ficará depositada nos arquivos do Governo 
dos Estados Unidos da América. Cópias da mes-
ma, devidamente autenticadas, serão transmiti-
das por este último Governo aos Governos dos 
outros Estados signatários.

Em fé do que, os representantes dos Gover-
nos das Nações Unidas assinaram a presen-
te Carta.

Feita na cidade de São Francisco aos vinte e 
seis dias do mês de junho de mil novecen-
tos e quarenta e cinco.

8. ESTATUTO DA CORTE 
INTERNACIONAL DE JUSTIÇA

Artigo 1º

A Corte Internacional de Justiça, estabelecida 
pela Carta das Nações Unidas como o principal 
órgão judicial das Nações Unidas, será constitu-
ída e funcionará de acordo com os dispositivos 
do presente Estatuto.
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CAPÍTULO I
ORGANIZAÇÃO DA CORTE

Artigo 2º

A Corte será composta de um corpo de juízes in-
dependentes, de qualquer nacionalidade, elei-
tos de entre pessoas de alta formação moral, 
que possuam as qualificações exigidas em seus 
respectivos países para o desempenho dos mais 
altos cargos judiciários, ou que sejam juriscon-
sultos de reconhecida competência em direito 
internacional.

Artigo 3º

1. A Corte será composta de quinze mem-
bros, não podendo figurar entre eles dois 
nacionais do mesmo Estado.

2. A pessoa que possa ser considerada na-
cional de mais de um Estado será, para efei-
to de sua inclusão como membro da Corte, 
considerada nacional do Estado em que 
exercer ordinariamente seus direitos civis e 
políticos.

Artigo 4º

1. Os membros da Corte serão eleitos pela 
Assembléia Geral e pelo Conselho de se-
gurança de uma lista de pessoas indicadas 
por grupos nacionais da Corte Permanente 
de Arbitragem, de acordo com os seguintes 
dispositivos.

2. Quando se tratar de Membros das Na-
ções Unidas não representados na Corte 
Permanente de Arbitragem, os candidatos 
serão indicados pelos grupos nacionais de-
signados para esse fim pelos seus Gover-
nos, nas mesmas condições estipuladas 
para membros da Corte Permanente de Ar-
bitragem, pelo Artigo 44 da Convenção da 
Haia, de 1907, referente à solução pacífica 
das controvérsias internacionais.

3. As condições pelas quais um Estado, que 
é parte no presente Estatuto, sem ser Mem-
bro das Nações Unidas, poderá participar 
na eleição dos membros da Corte, serão, na 

falta de um acordo especial determinadas 
pela Assembléia Geral mediante recomen-
dação do Conselho de Segurança.

Artigo 5º

1. Três meses pelo menos antes da data da 
eleição, o Secretário Geral das Nações Uni-
das convidará, por escrito, os membros da 
Corte Permanente de Arbitragem perten-
centes a Estados que sejam partes no pre-
sente Estatuto, e os membros dos grupos 
nacionais designados de conformidade com 
o Artigo 4, parágrafo 2, para que indiquem, 
por grupos nacionais, dentro de um pra-
zo estabelecido, os nomes das pessoas em 
condições de desempenharem as funções 
de membros da Corte.

2. Nenhum grupo deverá indicar mais de 
quatro pessoas, das quais, no máximo, duas 
poderão ser de sua nacionalidade. Em ne-
nhum caso, o número dos candidatos indi-
cados por um grupo poderá ser maior do 
que o dobro dos lugares a serem preenchi-
dos.

Artigo 6º

Recomenda-se que, antes de fazer estas indi-
cações, cada grupo nacional consulte sua mais 
alta corte de justiça, suas faculdades e escolas 
de direito, suas academias nacionais e as seções 
nacionais de academias internacionais dedica-
das ao estudo do direito.

Artigo 7º

1. O Secretário Geral preparará uma lista, 
por ordem alfabética, de todas as pessoas 
assim indicadas. Salvo o caso previsto no 
Artigo 12, parágrafo 2, serão elas as únicas 
pessoas elegíveis.

2. O Secretário Geral submeterá, esta lista 
à Assembléia Geral e ao Conselho de Segu-
rança.
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Artigo 8º

A Assembléia Geral e o Conselho de Segurança 
procederão, independentemente um do outro, 
à eleição dos membros da Corte.

Artigo 9º

Em cada eleição, os eleitores devem ter presen-
te não só que as pessoas te a serem eleitas pos-
suam individualmente as condições exigidas, 
como também que no conjunto desse órgão 
judiciário estejam representadas as mais altas 
formas da civilização e os principais sistemas ju-
rídicos do mundo.

Artigo 10.

1. Os candidatos que obtiverem maioria ab-
soluta de votos na Assembléia Geral e no 
Conselho de Segurança serão considerados 
eleitos.

2. Nas votações do Conselho de Segurança, 
seja para a eleição dos juízes ou para a in-
dicação dos membros da Comissão prevista 
no Artigo 12, não haverá qualquer distinção 
entre membros permanentes e não perma-
nentes do Conselho de Segurança.

3. No caso em que a maioria absoluta de 
votos, tanto da Assembléia Geral como do 
Conselho de Segurança, contemple mais de 
um nacional do mesmo Estado, o mais ve-
lho dos dois será considerado eleito.

Artigo 11.

Se, depois da primeira reunião convocada para 
fins de eleição, um ou mais lugares continuarem 
vagos, deverá ser realizada uma segunda e, se 
for necessário, uma terceira reunião.

Artigo 12.

1. Se, depois da terceira reunião, um ou 
mais lugares ainda continuarem vagos, uma 
Comissão, composta de seis membros, três 
indicados pela Assembléia Geral e três pelo 
Conselho de Segurança, será formada em 
qualquer momento por solicitação da As-
sembléia ou do Conselho de Segurança, 
com o fim de escolher, por maioria absolu-

ta de votos, um nome para cada lugar ainda 
vago, o qual será submetido à Assembléia 
Geral e ao Conselho de Segurança para sua 
respectiva aceitação.

2. Se a Comissão Mista concordar unanime-
mente com a escolha de uma pessoa que 
preencha as condições exigidas, poderá 
incluir em sua lista o nome dessa pessoa, 
mesmo que ele não tenha figurado na lista 
de indicações a que se refere o Artigo 7º

3. Se a Comissão Mista chegar à convicção 
de que não logrará resultados com uma 
eleição, os membros já eleitos da Corte de-
verão, dentro de um prazo a ser fixado pelo 
Conselho de Segurança, preencher os luga-
res vagos, escolhendo entre os candidatos 
que tenham obtido votos na Assembléia 
Geral ou no Conselho de Segurança.

4. No caso de um empate na votação dos ju-
ízes, o mais velho deles decidirá com o seu 
voto.

Artigo 13.

1. Os membros da Corte serão eleitos por 
nove anos e poderão ser reeleitos; fica, es-
tabelecido, entretanto, que, dos juízes elei-
tos na primeira eleição, cinco terminarão 
suas funções no fim de um período de três 
anos, e outros cinco no fim de um período 
de seis anos.

2. Os juízes, cujas funções deverão terminar 
no fim dos referidos períodos iniciais de três 
e seis anos, serão escolhidos por sorteio, 
que será efetuado pelo Secretário Geral 
imediatamente depois de terminada a pri-
meira, eleição.

3. Os membros da Corte continuarão no 
desempenho de suas funções até que suas 
vagas tenham sido preenchidas. Mesmo de-
pois de substituídos poderão terminar qual-
quer questão cujo estudo tenham começa-
do.

4. No caso de renúncia de um membro da 
Corte, o pedido de demissão deverá ser diri-
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gido ao Presidente da Corte que o transmi-
tirá ao Secretário Geral. Esta última notifica-
ção significará a abertura da vaga.

Artigo 14.

As vagas serão preenchidas pelo método esta-
belecido para a primeira eleição de acordo com 
a seguinte disposição: o Secretário Geral, den-
tro de um mês a contar da abertura da vaga, ex-
pedirá os convites a que se refere o artigo 5º, e 
a data da eleição será fixada, pelo Conselho de 
Segurança.

Artigo 15.

O membro da Corte, eleito na vaga de um mem-
bro que não terminou seu mandato, completará 
o período do mandato do seu predecessor.

Artigo 16.

1. Nenhum membro da Corte poderá exer-
cer qualquer função política ou administra-
tiva, ou dedicar-se a outra ocupação de na-
tureza profissional.

2. Qualquer dúvida a esse respeito será re-
solvida por decisão da Corte.

Artigo 17.

1. Nenhum membro da Corte poderá servir 
como agente, consultor ou advogado em 
qualquer questão.

2. Nenhum membro poderá participar da 
decisão de qualquer questão na qual ante-
riormente atuou como agente, consultor ou 
advogado de uma dar partes, como mem-
bro de uma Corte nacional ou internacional, 
ou de uma comissão de inquérito ou em 
qualquer outro caráter.

3. Qualquer dúvida a esse respeito será re-
solvida por decisão da corte.

Artigo 18.

1. Nenhum membro da Corte poderá ser 
demitido, a menos que, na opinião unânime 
dos outros membros, tenha deixado de pre-
encher os necessários requisitos.

2. A comunicação oficial será feita, neste 
caso, pelo Escrivão da Corte ao Secretário 
Geral.

3. Essa comunicação significará a abertura 
da vaga.

Artigo 19.

Os membros da Corte, quando no exercício de 
suas funções, gozarão de privilégios e de imuni-
dades diplomáticas.

Artigo 20.

Todo membro da Corte, antes de assumir as 
suas funções, fará em sessão pública a declara-
ção solene de que desempenhará as suas atri-
buições imparcial e conscienciosamente.

Artigo 21.

1. A Corte elegerá seu Presidente e Vice-
-Presidente pelo período de três anos; estes 
poderão ser reeleitos.

2. A Corte nomeará seu Escrivão e providen-
ciará para a nomeação de outros funcioná-
rios que se tornarem necessários.

Artigo 22.

1. A sede da Corte será a cidade da Haia. 
Isto, entretanto não impedirá que a Corte 
se reúna e exerça suas funções em qualquer 
outro lugar que ela considere conveniente.

2. O Presidente e o Escrivão residirão na 
sede da Corte.

Artigo 23.

1. A Corte funcionará permanentemente, 
exceto durante as férias judiciárias cuja data 
e duração serão fixadas por ela.

2. Os membros da Corte gozarão de licenças 
periódicas cujas datas e duração serão fixa-
das pela Corte, tomando em consideração a 
distância entre a Haia e o domicilio de cada 
Juiz.

3. Os membros da Corte serão obrigados 
a ficar permanentemente à disposição da 
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Corte, a menos que estejam em licença ou 
impedidos de comparecer por motivo de 
doença ou por qualquer outra razão devida-
mente justificada junto ao Presidente.

Artigo 24.

1. Se, por qualquer razão especial, o mem-
bro da Corte considerar que não deve tomar 
parte no julgamento de uma determinada 
questão, deverá informar disto o Presiden-
te.

2. Se o Presidente considerar que, por uma 
razão especial, um dos membros da Cor-
te não deve funcionar numa determinada 
questão, deverá informá-lo disto.

3. Se, em qualquer desses casos, o juiz 
membro da Corte e o Presidente não estive-
rem de acordo, o assunto será resolvido por 
decisão da Corte.

Artigo 25.

1. A Corte funcionará em sessão plenária, 
exceto nos casos previstos em contrário no 
presente capítulo.

2. O regulamento da Corte poderá permitir 
que um ou mais juízes, de o acordo com as 
circunstâncias e rotativamente, sejam dis-
pensados das sessões, com a condição que 
o número de juízes disponíveis para consti-
tuir a Corte não seja reduzido a menos de 
onze.

3. O quórum de nove juízes será suficiente 
para constituir a Corte.

Artigo 26.

1. A Corte poderá periodicamente formar 
uma ou mais Câmaras compostas de três ou 
mais juízes, conforme ela, mesma determi-
nar a fim de tratar de questões de caráter 
especial, como, por exemplo, questões tra-
balhistas e assuntos referentes a trânsito e 
comunicações. 

2. A Corte poderá, em qualquer tempo, for-
mar uma Câmara para tratar de uma deter-
minada questão. O número de juízes que 

constituirão esta Câmara será determinado 
pela Corte com a aprovação das partes.

3. As questões serão consideradas e resolvi-
das pelas Câmaras a que se refere o presen-
te artigo, se as partes assim o solicitarem.

Artigo 27.

Uma sentença proferida por qualquer das câ-
maras, a que se referem os Artigos 26 e 29, será 
considerada como sentença emanada da Corte.

Artigo 28.

As câmaras, a que se referem os Artigos 26 e 
29, poderão com o consentimento das partes, 
reunir-se e exercer suas funções fora da cidade 
da Haia.

Artigo 29.

Com o fim de apressar a solução dos assuntos, 
a Corte formará anualmente uma Câmara com-
posta de cinco juízes, a qual, a pedido das par-
tes, poderá considerar e resolver sumariamente 
os casos. Além dos cinco juízes, serão escolhi-
dos outros dois que atuarão como substitutos 
no impedimento de um daqueles.

Artigo 30.

1. A Corte estabelecerá, regras para o de-
sempenho de suas funções; especialmente 
as que se refiram aos métodos processuais.

2. O regulamento da Corte disporá sobre 
a nomeação de assessores para a Corte ou 
para qualquer de suas câmaras, os quais 
não terão direito a voto.

Artigo 31.

1. Os Juízes da mesma nacionalidade de 
qualquer das partes conservam o direito de 
funcionar numa questão julgada pela Corte.

2. Se a Corte incluir entre os seus membros 
um juiz de nacionalidade de uma das par-
tes, qualquer outra parte poderá escolher 
uma pessoa para funcionar como juiz. Esta 
pessoa deverá, de preferência, ser escolhi-
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da entre as que figurarem entre os candida-
tos a que se referem os artigos 4 e 5.

3. Se a Corte não incluir entre os seus mem-
bros nenhum juiz da nacionalidade das par-
tes, cada uma destas poderá proceder a es-
colha de um juiz, de, conformidade com o 
parágrafo 2 deste artigo.

4. Os dispositivos deste artigo serão aplica-
dos aos casos previstos nos artigos 26 e 29. 
Em tais casos, o presidente solicitará a um 
ou, se necessário, a dois dos membros da 
Corte, integrantes da Câmara, que cedam 
seu lugar aos membros da Corte da nacio-
nalidade das partes interessadas, e, na falta 
ou impedimento destes, aos juízes especial-
mente escolhidos pelas partes.

5. No caso de haver diversas partes interes-
sadas na mesma questão, elas serão, para 
os fins das disposições precedentes, consi-
deradas como uma só parte. Qualquer dú-
vida sobre este ponto será solucionada por 
decisão da Corte.

6. Os juízes escolhidos de conformidade 
com os parágrafos 2, 3 e 4 deste artigo de-
verão preencher as condições exigidas pe-
los artigos 2, 17 (parágrafo 2), 20 e 24 do 
presente Estatuto. Tomarão parte nas deci-
sões em condições de completa igualdade 
com seus colegas.

Artigo 32.

1. Os membros da Corte perceberão venci-
mentos anuais.

2. O presidente receberá, por ano, uni sub-
sídio especial.

3. O vice-presidente receberá, um subsídio 
especial, correspondente a cada dia em que 
atuar como presidente.

4. Os juízes escolhidos de conformidade 
com o artigo 31. que não sejam membros 
da Corte, receberão uma remuneração cor-
respondente a cada dia em que exercerem 
suas funções.

5. Esses vencimentos, subsídios e remune-
rações serão fixados pela Assembléia Geral 
e não poderão ser diminuídos enquanto du-
rarem os mandatos.

6. Os vencimentos do escrivão serão fixados 
pela Assembléia Geral por proposta da Cor-
te.

7. O regulamento elaborado pela Assem-
bléia Geral fixará as condições pelas quais 
serão concedidas pensões aos membros 
da Corte e ao Escrivão, e as condições pe-
las quais os membros da Corte e o escrivão 
serão reembolsados de suas despesas de 
viagem.

8. Os vencimentos. subsídios e remunera-
ção, acima mencionados, estarão livres de 
qualquer imposto.

Artigo 33.

As despesas da Corte serão custeadas pelas Na-
ções Unidas da maneira que for decidido pela 
Assembléia Geral.

CAPÍTULO II
COMPETÊNCIA DA CORTE

Artigo 34.

1. Só os Estados poderão ser partes em 
questões perante a Corte.

2. A Corte, de conformidade sempre com 
seu regulamento, poderá solicitar de orga-
nizações internacionais públicas informa-
ções referentes às questões submetidas a 
ela, e receberá qualquer informação nesse 
sentido que lhe for apresentada, por inicia-
tiva própria pelas referidas organizações.

3. Sempre que, no julgamento de uma 
questão perante a Corte, for discutida a in-
terpretação do instrumento constitutivo de 
uma organização internacional pública ou 
de uma convenção internacional adotada 
em virtude do mesmo. o escrivão notificará 
a organização, o internacional pública inte-
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ressada e lhe encaminhará cópias de todo o 
expediente escrito.

Artigo 35.

1. A Corte estará aberta aos Estados que são 
parte no presente Estatuto.

2. As condições pelas quais a Corte estará 
aberta a outros Estados serão determina-
das, com sujeição aos dispositivos especiais 
dos tratados vigentes, pelo Conselho de Se-
gurança; em nenhum caso, porém, tais con-
dições colocarão as partes em posição de 
desigualdade perante a Corte.

3. Quando um Estado que não é Membro 
das Nações Unidas for parte numa questão, 
a Corte fixará, a importância com que ele 
deverá contribuir para as despesas da Cor-
te. Este dispositivo não será aplicado se tal 
Estado já contribuir para as referidas despe-
sas.

Artigo 36.

1. A jurisdição da Corte compreenderá to-
das as questões que as partes submeterem 
a ela e todos os assuntos especialmente 
previstos nas Cartas das Nações Unidas ou 
em tratados e convenções vigentes.

2. Os Estados partes no presente Estatuto 
poderão em qualquer momento declarar 
que reconhecem como obrigatória isso fac-
to e sem acordo especial, em relação a qual-
quer Estado que aceite a mesma obrigação, 
a jurisdição da Corte em todas as controvér-
sias jurídicas que digam respeito a:

a) interpretação de um tratado;

b) qualquer questão de direito internacio-
nal;

c) a existência de qualquer fato que, se fos-
se estabelecido, poderia constituir violação 
de uma, obrigação nacional;

d) a natureza ou extensão da reparação de-
vida por violação de uma obrigação interna-
cional.

3. As declarações acima mencionadas po-
derão ser feitos incondicionalmente ou con-
dicionadas à reciprocidade por parte de vá-
rios ou de certos Estados, ou por um tempo 
determinado.

4. Tais declarações serão depositadas junto 
ao Secretário Geral das Nações Unidas, que 
as transmitirá, por cópia, às partes no Esta-
tuto o ao Escrivão de Corte.

5. As declarações feitas de acordo com o 
art. 36 do Estatuto da Corte Permanente de 
Justiça Internacional que e ainda estejam 
em vigor serão consideradas, como em re-
lação às partes no presente Estatuto, acei-
tações da jurisdição obrigatória da Corte 
Internacional de Justiça, pelo período em 
que ainda devem vigorar e de acordo com 
os seus termos.

6. Qualquer controvérsia sobre a jurisdição 
da Corte será resolvida por decisão da Cor-
te.

Artigo 37.

Sempre que um tratado ou convenção em vigor 
disponha que um assunto deve ser submetido a 
um tribunal a ser constituído pela Liga das Na-
ções, ou à Corte Permanente de Justiça Inter-
nacional, o assunto deverá, como em relação 
as partes no presente Estatuto, ser submetido à 
Corte Internacional de Justiça.

Artigo 38.

1. A Corte, cuja função é decidir de acordo 
com o direito internacional a controvérsias 
que lhe forem submetidas, aplicará:

a) convenções internacionais, de caráter 
geral ou especial, que estabeleçam regras 
expressamente reconhecidas pelos Estados 
em litígio;

b) o costume internacional, como prova de 
uma prática geral aceita como lei;

c) os princípios gerais de direito reconheci-
dos pelas Nações civilizadas;
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d) sem prejuízo dos dispositivos do artigo 
59, as decisões judiciais e os ensinam dos 
publicistas mais qualificados das diferentes 
Nações, como meios auxiliares para deter-
minação de regras de direito.

2. Este dispositivo não prejudicará o poder 
que tem a Corte de decidir uma questão ex 
aequo et bono, se as partes concordarem 
com isto.

CAPÍTULO III
PROCESSO

Artigo 39.

1. As línguas oficiais da Corte serão o fran-
cês e o inglês. Se as partes concordarem em 
que o andamento do processo seja, feito 
em francês, a sentença será proferida em 
francês. Se a partes concordarem em que 
o andamento do processo seja feito em in-
glês, a sentença será proferida em inglês.

2. Na ausência de um acordo a respeito da 
língua que deverá ser empregada, cada par-
te poderá, em suas alegações, usar a língua 
que preferir; a sentença da Corte será pro-
ferida em francês e em inglês. Neste caso, 
a Corte determinará ao mesmo tempo qual 
dos dois textos fará fé.

3. A Corte poderá, a pedido de uma das par-
tes, autorizar-lhe a usar uma língua que não 
seja o francês ou o inglês.

Artigo 40.

1. As questões serão submetidas à Corte, 
conforme o caso, por notificação do acordo 
especial ou por uma petição escrita dirigida 
ao Escrivão. Em qualquer dos casos, o obje-
to da controvérsia e as partes deverão ser 
indicados.

2. O Escrivão comunicar imediatamente a 
petição a todos os interessados.

3. Notificará também os Membros das Na-
ções Unidas por intermédio do Secretário 

Geral, e qualquer outros Estados com direi-
to a comparecer perante a Corte.

Artigo 41.

1. A Corte terá o poder de indicar, se julgar 
que as circunstâncias exigem, quaisquer 
medidas provisórias que devam ser toma-
das para preservar os direitos de cada parte.

2. Antes que a sentença seja proferida, as 
partes e o Conselho de Segurança deverão 
ser informados imediatamente das medidas 
sugeridas.

Artigo 42.

1. As partes serão representadas por agen-
tes.

2. Estes terão a assistência do consultor ou 
de advogados perante a Corte.

3. Os agentes, o consultor e os advogados 
das partes perante a Corte gozarão dos pri-
vilégios e imunidade necessários ao livre 
exercício de suas atribuições.

Artigo 43.

1. O processo consistirá de duas fases: escri-
ta e oral.

2. O processo escrito compreenderá a co-
municação à Corte e às partes de memo-
riais, contra memoriais e se necessário, 
réplicas, assim como papéis e documentos 
em apoio das mesmas.

3. Essas comunicações serão feitas por in-
termédio do Escrivão, na ordem e dentro do 
prazo fixados pela Corte.

4. Uma cópia autenticada de cada docu-
mento apresentado por uma das partes 
será comunicada à outra parte.

5. O processo oral consistirá na audiência 
pela, Corte de testemunhas, peritos, agen-
tes, consultor e advogados.
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Artigo 44.

1. Para citação de outras pessoa: que não 
sejam os agentes, o consultor e os advoga-
dos, a Corte se dirigirá diretamente ao Go-
verno do Estado em cujo território deve ser 
feita a citação.

2. O mesmo processo será usado sempre 
que for necessário providenciar para obter 
depoimentos no lugar de fato.

Artigo 45.

A audiência será dirigida pelo Presidente ou, no 
impedimento dëste, pelo vice-presidente; se 
ambos estiverem impossibilitados de presidir, o 
mais antigo dos juízes presentes ocupará a pre-
sidência.

Artigo 46.

A audiência da Corte será pública, a menos que 
a Corte decida de outra maneira ou que as par-
tes solicitem a não admissão de público.

Artigo 47.

1. Serão lavradas atas de cada audiência, as-
sinadas pela Escrivão e pelo Presidente.

2. Só estas atas farão fé.

Artigo 48.

A Corte expedirá ordens sobre o andamento do 
processo decidirá a forma e o tempo em que 
cada parte terminará sua alegações e tomará 
todas as providências relacionadas com a pres-
tação de depoimentos.

Artigo 49.

A Corte poderá, mesmo antes do início da audi-
ência. intimar os agentes a apresentarem qual-
quer documento ou a fornecer quaisquer expli-
cações.

Qualquer recusa deverá constar da ata.

Artigo 50.

A Corte poderá em qualquer momento, confiar 
a qualquer indivíduo, corporação. "bureau" co-
missão ou qualquer outra organização que es-

colher, a tarefa de proceder a um inquérito ou a 
uma perícia.

Artigo 51.

Durante a audiência, as perguntas pertinentes 
ao caso serão feitas às testemunhas e peritos de 
conformidade com as condições determinadas 
pela Corte no regulamento a que se refere o Ar-
tigo 30.

Artigo 52.

Depois de receber as provas e depoimentos 
dentro do prazo firmado para esse fim a Corte 
poderá recusar-se a aceitar qualquer novo de-
poimento oral ou escrito que uma das partes 
deseje apresentar a menos que as outras partes 
dêem o seu consentimento.

Artigo 53.

1. Se uma das partes deixar de comparecer 
perante a Corte ou de apresentar a sua de-
fesa, a outra parte poderá solicitar à Corte 
que decida a favor de seu caso.

2. A Corte antes de tomar sua decisão deve 
certificar-se não só de que o assunto e de 
sua alçada de conformidade com os arti-
gos 36 e 37, mas também de que o caso em 
questão está fundamentado em fato e em 
direito.

Artigo 54.

1. Quando sob a fiscalização da Corte, os 
agentes, consultor e advogados tenham 
completado os debates sobre o caso o Pre-
sidente declarará encerrada a audiência.

2. A Corte se retirará para deliberar.

3. As deliberações da Corte serão tomadas 
privadamente e permanecerão secretas.

Artigo 55.

1. Todas as questões serão decididas por 
maioria dos juízes presentes.

2. No caso de empate na votação, a Presi-
dente ou o juiz que funcionar em seu lugar 
decidirá com o seu voto.
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Artigo 56.

1. A sentença deverá declarar as razões em 
que se fundamenta.

2. Deverá mencionar os nomes dos juízes 
que tomarem parte na decisão.

Artigo 57.

Se a sentença não representar no todo ou em 
parte a opinião unânime dos juízes, qualquer 
deles terá direito a emitir opinião em separado.

Artigo 58.

A sentença será assinada pelo Presidente e pelo 
Escrivão. Deverá ser lida em sessão pública de-
pois de notificados os agentes.

Artigo 59.

A decisão da Corte só será obrigatória para as 
partes interessadas e a respeito do caso em 
questão.

Artigo 60.

A sentença é final e inapelável. No caso de con-
trovérsia quanto à significação e alcance da sen-
tença, a Corte a interpretará a pedido de uma 
das partes.

Artigo 61.

1. O pedido de revisão de uma sentença só 
poderá ser feito baseado na descoberta de 
um fato que possa constituir um fator deci-
sivo o qual, na ocasião do pronunciamento 
da sentença, era desconhecido da Corte e 
também da parte que pede revisão, desde 
que tal desconhecimento não tenha sido 
devido à negligência.

2. O processo de revisão será aberto por 
uma sentença da Corte que constatará ex-
pressamente a existência do novo fato reco-
nhecerá que ele é de caráter a abrir o caso 
a revisão e declarará que é cabível a solicita-
ção nesse sentido.

3. A Corte, antes de iniciar o processo de re-
visão poderá solicitar que a sua sentença no 
caso seja cumprida.

4. O pedido de revisão deverá ser feito no 
prazo máximo de seis meses, a partir da 
descoberta do novo fato.

5. Nenhum pedido de revisão poderá ser 
feito depois de transcorridos 10 anos da 
data da sentença.

Artigo 62.

1. Se um Estado considerar que tem um 
interesse de ordem jurídica, o qual poderá 
ser afetado pela sentença em questão terá 
direito a solicitar da Corte permissão para 
intervir.

2. A Corte decidirá sobre este pedido.

Artigo 63.

1. Quando se tratar da interpretação de 
uma convenção, da qual forem partes ou-
tros Estados que não os interessados no li-
tígio, o Escrivão notificará imediatamente 
todos aqueles Estados.

2. Cada Estado assim notificado terá o direi-
to de intervir no processo mas, se usar des-
te direito, a interpretação dada pela senten-
ça será igualmente obrigatória para ele.

Artigo 64.

A menos que seja decidido em contrário pela 
corte, cada parte pagara suas próprias custas no 
processo.

CAPÍTULO IV
OPINIÕES CONSULTIVAS

Artigo 65.

1. A Corte poderá dar uma opinião consul-
tiva sobre qualquer questão jurídica a pedi-
do de qualquer órgão que, de acordo com 
a Carta das Nações Unidas ou por ela auto-
rizado, esteja em condições de fazer tal pe-
dido.

2. Os casos sobre os quais for pedida a opi-
nião consultiva da Corte serão submetidos a 
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ela por meio de petição escrita, que deverá 
conter uma exposição exata do caso sobre 
o qual é pedida a sua opinião, e que será 
acompanhada de todos os documentos que 
possam elucidá-lo.

Artigo 66.

1. O Escrivão notificará imediatamente do 
pedido de opinião consultiva todos os Es-
tados com direito a comparecer perante a 
Corte.

2. O Escrivão notificará também, por meio 
de uma comunicação especial e direta, 
qualquer Estado com direito a compare-
cer perante a Corte ou qualquer organismo 
considerado pela Corte ou, se ela não esti-
ver em sessão, pelo Presidente como capaz 
de fornecer informações sobre o caso de 
que a Corte estará pronta a receber, dentro 
de um prazo a ser fixado pelo Presidente, 
declarações escritas, ou ouvir numa sessão 
pública para isso convocada, declarações 
orais relativas ao caso.

3. Se qualquer Estado com direito a com-
parecer perante a Corte deixar de receber 
a comunicação especial que se refere o pa-
rágrafo 2 deste Artigo, poderá manifestar o 
desejo de submeter a ela uma declaração 
escrita ou oral. A Corte decidirá.

4. Os Estados e organizações que tenham 
apresentado declaração escrita ou oral ou 
ambas terão permissão para discutir as de-
clarações feitas por outros Estados ou orga-
nizações, na forma, extensão ou limite de 
tempo que a Corte ou se ela não reunida, 
o seu Presidente determinar em cada caso 
particular. De conformidade com isso, o Es-
crivão deverá no devido tempo, comunicar 
qualquer dessas declarações escritas aos 
Estados e organizações que submeterem 
declarações semelhantes.

Artigo 67.

A Corte dará suas opiniões consultivas em ses-
são pública, depois de terem sido notificados o 
Secretário Geral, os representantes dos Mem-

bros das Nações Unidas, de outros Estados e 
das organizações internacionais diretamente in-
teressadas.

Artigo 68.

No exercício de suas funções consultivas a Corte 
deverá guiar-se, além disso, pelos dispositivos 
do presente

Estatuto que se aplicam em casos contenciosos, 
na medida em que, na sua opinião, tais disposi-
tivos forem aplicáveis.

CAPÍTULO V
EMENDA

Artigo 69.

As emendas ao presente Estatuto serão efetu-
adas pelo mesmo processo estabelecido pela 
Carta das Nações Unidas para emendas à Carta, 
ressalvados, entretanto, quaisquer dispositivos 
que a Assembléia Geral, por determinação do 
Conselho de Segurança, possa adotar a respei-
to da participação de Estados que são partes no 
presente Estatuto sem, contudo serem Mem-
bros das Nações Unidas.

Artigo 70.

A Corte terá, a faculdade de propor por escrito 
ao Secretário Geral quaisquer emendas ao pre-
sente Estatuto, que julgar necessárias, a fim de 
que as mesmas sejam consideradas de confor-
midade com os dispositivos do Artigo 69.
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9. DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS 
DIREITOS HUMANOS

Adotada e proclamada pela resolução 217 A (III) 
da Assembléia Geral das Nações Unidas em 10 
de dezembro de 1948.

PREÂMBULO

Considerando que o reconhecimento da digni-
dade inerente a todos os membros da família 
humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é 
o fundamento da liberdade, da justiça e da paz 
no mundo,

Considerando que o desprezo e o desrespeito 
pelos direitos humanos resultaram em atos bár-
baros que ultrajaram a consciência da Huma-
nidade e que o advento de um mundo em que 
todos gozem de liberdade de palavra, de crença 
e da liberdade de viverem a salvo do temor e da 
necessidade foi proclamado como a mais alta 
aspiração do homem comum,

Considerando ser essencial que os direitos hu-
manos sejam protegidos pelo império da lei, 
para que o ser humano não seja compelido, 
como último recurso, à rebelião contra tirania e 
a opressão,

Considerando ser essencial promover o desen-
volvimento de relações amistosas entre as na-
ções,

Considerando que os povos das Nações Unidas 
reafirmaram, na Carta da ONU, sua fé nos direi-
tos humanos fundamentais, na dignidade e no 
valor do ser humano e na igualdade de direitos 
entre homens e mulheres, e que decidiram pro-
mover o progresso social e melhores condições 
de vida em uma liberdade mais ampla,

Considerando que os Estados-Membros se com-
prometeram a promover, em cooperação com 
as Nações Unidas, o respeito universal aos di-
reitos humanos e liberdades fundamentais e a 
observância desses direitos e liberdades,

Considerando que uma compreensão comum 
desses direitos e liberdades é da mais alta im-

portância para o pleno cumprimento desse 
compromisso,

A ASSEMBLÉIA GERAL proclama a presente DE-
CLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIRETOS HUMA-
NOS como o ideal comum a ser atingido por to-
dos os povos e todas as nações, com o objetivo 
de que cada indivíduo e cada órgão da socieda-
de, tendo sempre em mente esta Declaração, se 
esforce, através do ensino e da educação, por 
promover o respeito a esses direitos e liberda-
des, e, pela adoção de medidas progressivas de 
caráter nacional e internacional, por assegurar o 
seu reconhecimento e a sua observância univer-
sal e efetiva, tanto entre os povos dos próprios 
Estados-Membros, quanto entre os povos dos 
territórios sob sua jurisdição.

Artigo 1º

Todas os seres humanos nascem livres e iguais 
em dignidade e direitos. São dotados de razão 
e consciência e devem agir em relação uns aos 
outros com espírito de fraternidade.

Artigo 2º

1. Todo ser humano tem capacidade para 
gozar os direitos e as liberdades estabele-
cidos nesta Declaração, sem distinção de 
qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, 
idioma, religião, opinião política ou de outra 
natureza, origem nacional ou social, rique-
za, nascimento, ou qualquer outra condi-
ção.

2. Não será também feita nenhuma distin-
ção fundada na condição política, jurídica 
ou internacional do país ou território a que 
pertença uma pessoa, quer se trate de um 
território independente, sob tutela, sem go-
verno próprio, quer sujeito a qualquer outra 
limitação de soberania.

Artigo 3º

Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade 
e à segurança pessoal.
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Artigo 4º

Ninguém será mantido em escravidão ou servi-
dão; a escravidão e o tráfico de escravos serão 
proibidos em todas as suas formas.

Artigo 5º

Ninguém será submetido à tortura nem a tra-
tamento ou castigo cruel, desumano ou degra-
dante.

Artigo 6º

Todo ser humano tem o direito de ser, em todos 
os lugares, reconhecido como pessoa perante a 
lei.

Artigo 7º

Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem 
qualquer distinção, a igual proteção da lei. To-
dos têm direito a igual proteção contra qualquer 
discriminação que viole a presente Declaração 
e contra qualquer incitamento a tal discrimina-
ção.

Artigo 8º

Todo ser humano tem direito a receber dos tri-
bunais nacionais competentes remédio efetivo 
para os atos que violem os direitos fundamen-
tais que lhe sejam reconhecidos pela constitui-
ção ou pela lei.

Artigo 9º

Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou 
exilado.

Artigo 10.

Todo ser humano tem direito, em plena igual-
dade, a uma audiência justa e pública por parte 
de um tribunal independente e imparcial, para 
decidir sobre seus direitos e deveres ou do fun-
damento de qualquer acusação criminal contra 
ele.

Artigo 11.

1. Todo ser humano acusado de um ato 
delituoso tem o direito de ser presumido 
inocente até que a sua culpabilidade tenha 

sido provada de acordo com a lei, em julga-
mento público no qual lhe tenham sido as-
seguradas todas as garantias necessárias à 
sua defesa.

2. Ninguém poderá ser culpado por qual-
quer ação ou omissão que, no momento, 
não constituíam delito perante o direito na-
cional ou internacional. Também não será 
imposta pena mais forte do que aquela que, 
no momento da prática, era aplicável ao ato 
delituoso.

Artigo 12.

Ninguém será sujeito à interferências em sua 
vida privada, em sua família, em seu lar ou em 
sua correspondência, nem a ataques à sua hon-
ra e reputação. Todo ser humano tem direito à 
proteção da lei contra tais interferências ou ata-
ques.

Artigo 13.

1. Todo ser humano tem direito à liberdade 
de locomoção e residência dentro das fron-
teiras de cada Estado.

2. Todo ser humano tem o direito de deixar 
qualquer país, inclusive o próprio, e a este 
regressar.

Artigo 14.

1. Toda pessoa, vítima de perseguição, tem 
o direito de procurar e de gozar asilo em ou-
tros países.

2. Este direito não pode ser invocado em 
caso de perseguição legitimamente motiva-
da por crimes de direito comum ou por atos 
contrários aos objetivos e princípios das Na-
ções Unidas.

Artigo 15.

1. Todo ser humano tem direito a uma na-
cionalidade.

2. Ninguém será arbitrariamente privado de 
sua nacionalidade, nem do direito de mu-
dar de nacionalidade.
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Artigo 16.

1. Os homens e mulheres de maior idade, 
sem qualquer restrição de raça, nacionali-
dade ou religião, têm o direito de contrair 
matrimônio e fundar uma família. Gozam 
de iguais direitos em relação ao casamento, 
sua duração e sua dissolução.

2. O casamento não será válido senão com o 
livre e pleno consentimento dos nubentes.

3. A família é o núcleo natural e fundamen-
tal da sociedade e tem direito à proteção da 
sociedade e do Estado.

Artigo 17.

1. Todo ser humano tem direito à proprie-
dade, só ou em sociedade com outros.

2. Ninguém será arbitrariamente privado de 
sua propriedade.

Artigo 18.

Todo ser humano tem direito à liberdade de 
pensamento, consciência e religião; este direito 
inclui a liberdade de mudar de religião ou cren-
ça e a liberdade de manifestar essa religião ou 
crença, pelo ensino, pela prática, pelo culto e 
pela observância, isolada ou coletivamente, em 
público ou em particular.

Artigo 19.

Todo ser humano tem direito à liberdade de opi-
nião e expressão; este direito inclui a liberdade 
de, sem interferência, ter opiniões e de procu-
rar, receber e transmitir informações e idéias 
por quaisquer meios e independentemente de 
fronteiras.

Artigo 20.

1. Todo ser humano tem direito à liberdade 
de reunião e associação pacífica.

2. Ninguém pode ser obrigado a fazer parte 
de uma associação.

Artigo 21.

1. Todo ser humano tem o direito de tomar 
parte no governo de seu país diretamente 
ou por intermédio de representantes livre-
mente escolhidos.

2. Todo ser humano tem igual direito de 
acesso ao serviço público do seu país.

3. A vontade do povo será a base da autori-
dade do governo; esta vontade será expres-
sa em eleições periódicas e legítimas, por 
sufrágio universal, por voto secreto ou pro-
cesso equivalente que assegure a liberdade 
de voto.

Artigo 22.

Todo ser humano, como membro da sociedade, 
tem direito à segurança social e à realização, 
pelo esforço nacional, pela cooperação interna-
cional e de acordo com a organização e recursos 
de cada Estado, dos direitos econômicos, sociais 
e culturais indispensáveis à sua dignidade e ao 
livre desenvolvimento da sua personalidade.

Artigo 23.

1. Todo ser humano tem direito ao traba-
lho, à livre escolha de emprego, a condições 
justas e favoráveis de trabalho e à proteção 
contra o desemprego.

2. Todo ser humano, sem qualquer distin-
ção, tem direito a igual remuneração por 
igual trabalho.

3. Todo ser humano que trabalhe tem direi-
to a uma remuneração justa e satisfatória, 
que lhe assegure, assim como à sua família, 
uma existência compatível com a dignidade 
humana, e a que se acrescentarão, se ne-
cessário, outros meios de proteção social.

4. Todo ser humano tem direito a organizar 
sindicatos e neles ingressar para proteção 
de seus interesses.
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Artigo 24.

Todo ser humano tem direito a repouso e lazer, 
inclusive à limitação razoável das horas de tra-
balho e férias periódicas remuneradas.

Artigo 25.

1. Todo ser humano tem direito a um pa-
drão de vida capaz de assegurar a si e a sua 
família saúde e bem estar, inclusive alimen-
tação, vestuário, habitação, cuidados médi-
cos e os serviços sociais indispensáveis, e di-
reito à segurança em caso de desemprego, 
doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros 
casos de perda dos meios de subsistência 
fora de seu controle.

2. A maternidade e a infância têm direito a 
cuidados e assistência especiais. Todas as 
crianças nascidas dentro ou fora do matri-
mônio, gozarão da mesma proteção social.

Artigo 26.

1. Todo ser humano tem direito à instru-
ção. A instrução será gratuita, pelo menos 
nos graus elementares e fundamentais. A 
instrução elementar será obrigatória. A ins-
trução técnico-profissional será acessível a 
todos, bem como a instrução superior, esta 
baseada no mérito.

2. A instrução será orientada no sentido do 
pleno desenvolvimento da personalidade 
humana e do fortalecimento do respeito 
pelos direitos humanos e pelas liberdades 
fundamentais. A instrução promoverá a 
compreensão, a tolerância e a amizade en-
tre todas as nações e grupos raciais ou re-
ligiosos, e coadjuvará as atividades das Na-
ções Unidas em prol da manutenção da paz.

3. Os pais têm prioridade de direito na esco-
lha do gênero de instrução que será minis-
trada a seus filhos.

Artigo 27.

1. Todo ser humano tem o direito de parti-
cipar livremente da vida cultural da comu-

nidade, de fruir as artes e de participar do 
processo científico e de seus benefícios.

2. Todo ser humano tem direito à proteção 
dos interesses morais e materiais decorren-
tes de qualquer produção científica, literá-
ria ou artística da qual seja autor.

Artigo 28.

Todo ser humano tem direito a uma ordem so-
cial e internacional em que os direitos e liberda-
des estabelecidos na presente Declaração pos-
sam ser plenamente realizados.

Artigo 29.

1. Todo ser humano tem deveres para com a 
comunidade, em que o livre e pleno desen-
volvimento de sua personalidade é possível.

2. No exercício de seus direitos e liberdades, 
todo ser humano estará sujeito apenas às 
limitações determinadas pela lei, exclusi-
vamente com o fim de assegurar o devido 
reconhecimento e respeito dos direitos e li-
berdades de outrem e de satisfazer as justas 
exigências da moral, da ordem pública e do 
bem-estar de uma sociedade democrática.

3. Esses direitos e liberdades não podem, 
em hipótese alguma, ser exercidos contra-
riamente aos propósitos e princípios das 
Nações Unidas.

Artigo 30.

Nenhuma disposição da presente Declaração 
pode ser interpretada como o reconhecimento 
a qualquer Estado, grupo ou pessoa, do direito 
de exercer qualquer atividade ou praticar qual-
quer ato destinado à destruição de quaisquer 
dos direitos e liberdades aqui estabelecidos.
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10. PACTO INTERNACIONAL SOBRE 
DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS

Decreto nº 592, de 6 de Julho de 1992.

Atos Internacionais. Pacto Internacional sobre 
Direitos Civis e Políticos. Promulgação.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atri-
buição que lhe confere o art. 84, inciso VIII, da 
Constituição, e

Considerando que o Pacto Internacional sobre 
Direitos Civis e Políticos foi adotado pela XXI 
Sessão da Assembléia-Geral das Nações Unidas, 
em 16 de dezembro de 1966;

Considerando que o Congresso Nacional apro-
vou o texto do referido diploma internacional 
por meio do Decreto Legislativo n° 226, de 12 
de dezembro de 1991;

Considerando que a Carta de Adesão ao Pacto 
Internacional sobre Direitos Civis e Políticos foi 
depositada em 24 de janeiro de 1992;

Considerando que o pacto ora promulgado en-
trou em vigor, para o Brasil, em 24 de abril de 
1992, na forma de seu art. 49, § 2°;

DECRETA:

Art. 1º O Pacto Internacional sobre Direitos Civis 
e Políticos, apenso por cópia ao presente Decre-
to, será executado e cumprido tão inteiramente 
como nele se contém. 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de 
sua publicação. 

ANEXO AO DECRETO QUE PROMULGA O PACTO 
INTERNACIONAL SOBRE DIREITOS CIVIS E POLÍ-
TICOS/MRE

PACTO INTERNACIONAL SOBRE 
DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS

PREÂMBULO

Os Estados Partes do presente Pacto,

Considerando que, em conformidade com os 
princípios proclamados na Carta das Nações 
Unidas, o reconhecimento da dignidade ine-
rente a todos os membros da família humana e 
de seus direitos iguais e inalienáveis constitui o 
fundamento da liberdade, da justiça e da paz no 
mundo,

Reconhecendo que esses direitos decorrem da 
dignidade inerente à pessoa humana,

Reconhecendo que, em conformidade com a 
Declaração Universal dos Direitos do Homem, 
o ideal do ser humano livre, no gozo das liber-
dades civis e políticas e liberto do temor e da 
miséria, não pode ser realizado e menos que se 
criem às condições que permitam a cada um go-
zar de seus direitos civis e políticos, assim como 
de seus direitos econômicos, sociais e culturais,

Considerando que a Carta das Nações Unidas 
impõe aos Estados a obrigação de promover o 
respeito universal e efetivo dos direitos e das li-
berdades do homem,

Compreendendo que o indivíduo, por ter deve-
res para com seus semelhantes e para com a co-
letividade a que pertence, tem a obrigação de 
lutar pela promoção e observância dos direitos 
reconhecidos no presente Pacto,

Acordam o seguinte:

PARTE I

Artigo 1º

1. Todos os povos têm direito à autodeter-
minação. Em virtude desse direito, deter-
minam livremente seu estatuto político e 
asseguram livremente seu desenvolvimento 
econômico, social e cultural.

2. Para a consecução de seus objetivos, to-
dos os povos podem dispor livremente se 
suas riquezas e de seus recursos naturais, 
sem prejuízo das obrigações decorrentes 
da cooperação econômica internacional, 
baseada no princípio do proveito mútuo, 
e do Direito Internacional. Em caso algum, 



 

www.acasadoconcurseiro.com.br406

poderá um povo ser privado de seus meios 
de subsistência.

3. Os Estados Partes do presente Pacto, 
inclusive aqueles que tenham a responsa-
bilidade de administrar territórios não-au-
tônomos e territórios sob tutela, deverão 
promover o exercício do direito à autode-
terminação e respeitar esse direito, em con-
formidade com as disposições da Carta das 
Nações Unidas.

PARTE II

Artigo 2º

1. Os Estados Partes do presente pacto com-
prometem-se a respeitar e garantir a todos 
os indivíduos que se achem em seu territó-
rio e que estejam sujeitos a sua jurisdição 
os direitos reconhecidos no presente Pacto, 
sem discriminação alguma por motivo de 
raça, cor, sexo. língua, religião, opinião po-
lítica ou de outra natureza, origem nacional 
ou social, situação econômica, nascimento 
ou qualquer condição.

2. Na ausência de medidas legislativas ou 
de outra natureza destinadas a tornar efe-
tivos os direitos reconhecidos no presente 
Pacto, os Estados Partes do presente Pacto 
comprometem-se a tomar as providências 
necessárias com vistas a adotá-las, levando 
em consideração seus respectivos procedi-
mentos constitucionais e as disposições do 
presente Pacto.

3. Os Estados Partes do presente Pacto 
comprometem-se a:

a) Garantir que toda pessoa, cujos direitos e 
liberdades reconhecidos no presente Pacto 
tenham sido violados, possa de um recurso 
efetivo, mesmo que a violência tenha sido 
perpetra por pessoas que agiam no exercí-
cio de funções oficiais;

b) Garantir que toda pessoa que interpu-
ser tal recurso terá seu direito determinado 
pela competente autoridade judicial, admi-
nistrativa ou legislativa ou por qualquer ou-

tra autoridade competente prevista no or-
denamento jurídico do Estado em questão; 
e a desenvolver as possibilidades de recurso 
judicial;

c) Garantir o cumprimento, pelas autorida-
des competentes, de qualquer decisão que 
julgar procedente tal recurso.

Artigo 3º

Os Estados Partes no presente Pacto compro-
metem-se a assegurar a homens e mulheres 
igualdade no gozo de todos os direitos civis e 
políticos enunciados no presente Pacto.

Artigo 4º

1. Quando situações excepcionais ameacem 
a existência da nação e sejam proclamadas 
oficialmente, os Estados Partes do presen-
te Pacto podem adotar, na estrita medida 
exigida pela situação, medidas que suspen-
dam as obrigações decorrentes do presente 
Pacto, desde que tais medidas não sejam in-
compatíveis com as demais obrigações que 
lhes sejam impostas pelo Direito Internacio-
nal e não acarretem discriminação alguma 
apenas por motivo de raça, cor, sexo, língua, 
religião ou origem social.

2. A disposição precedente não autoriza 
qualquer suspensão dos artigos 6, 7, 8 (pa-
rágrafos 1 e 2) 11, 15, 16, e 18.

3. Os Estados Partes do presente Pacto que 
fizerem uso do direito de suspensão devem 
comunicar imediatamente aos outros Esta-
dos Partes do presente Pacto, por intermé-
dio do Secretário-Geral da Organização das 
Nações Unidas, as disposições que tenham 
suspendido, bem como os motivos de tal 
suspensão. Os Estados partes deverão fa-
zer uma nova comunicação, igualmente por 
intermédio do Secretário-Geral da Organi-
zação das Nações Unidas, na data em que 
terminar tal suspensão.

Artigo 5º

1. Nenhuma disposição do presente Pacto 
poderá ser interpretada no sentido de re-
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conhecer a um Estado, grupo ou indivíduo 
qualquer direito de dedicar-se a quaisquer 
atividades ou praticar quaisquer atos que 
tenham por objetivo destruir os direitos ou 
liberdades reconhecidos no presente Pacto 
ou impor-lhe limitações mais amplas do que 
aquelas nele previstas.

2. Não se admitirá qualquer restrição ou 
suspensão dos direitos humanos funda-
mentais reconhecidos ou vigentes em qual-
quer Estado Parte do presente Pacto em vir-
tude de leis, convenções, regulamentos ou 
costumes, sob pretexto de que o presente 
Pacto não os reconheça ou os reconheça 
em menor grau.

PARTE III

Artigo 6º

1. O direito à vida é inerente à pessoa hu-
mana. Esse direito deverá ser protegido 
pela lei. Ninguém poderá ser arbitrariamen-
te privado de sua vida.

2. Nos países em que a pena de morte não 
tenha sido abolida, esta poderá ser impos-
ta apenas nos casos de crimes mais graves, 
em conformidade com legislação vigente na 
época em que o crime foi cometido e que 
não esteja em conflito com as disposições 
do presente Pacto, nem com a Convenção 
sobra a Prevenção e a Punição do Crime 
de Genocídio. Poder-se-á aplicar essa pena 
apenas em decorrência de uma sentença 
transitada em julgado e proferida por tribu-
nal competente.

3. Quando a privação da vida constituir cri-
me de genocídio, entende-se que nenhuma 
disposição do presente artigo autorizará 
qualquer Estado Parte do presente Pacto a 
eximir-se, de modo algum, do cumprimento 
de qualquer das obrigações que tenham as-
sumido em virtude das disposições da Con-
venção sobre a Prevenção e a Punição do 
Crime de Genocídio.

4. Qualquer condenado à morte terá o direi-
to de pedir indulto ou comutação da pena. 

A anistia, o indulto ou a comutação da pena 
poderá ser concedido em todos os casos.

5. A pena de morte não deverá ser imposta 
em casos de crimes cometidos por pessoas 
menores de 18 anos, nem aplicada a mulhe-
res em estado de gravidez.

6. Não se poderá invocar disposição alguma 
do presente artigo para retardar ou impedir 
a abolição da pena de morte por um Estado 
Parte do presente Pacto.

Artigo 7º

Ninguém poderá ser submetido à tortura, nem 
a penas ou tratamento cruéis, desumanos ou 
degradantes. Será proibido sobretudo, subme-
ter uma pessoa, sem seu livre consentimento, a 
experiências médias ou cientificas.

Artigo 8º

1. Ninguém poderá ser submetido á escra-
vidão; a escravidão e o tráfico de escravos, 
em todos as suas formas, ficam proibidos.

2. Ninguém poderá ser submetido à servi-
dão.

3. a) Ninguém poderá ser obrigado a execu-
tar trabalhos forçados ou obrigatórios;

b) A alínea a) do presente parágrafo não 
poderá ser interpretada no sentido de proi-
bir, nos países em que certos crimes sejam 
punidos com prisão e trabalhos forçados, 
o cumprimento de uma pena de trabalhos 
forçados, imposta por um tribunal compe-
tente;

c) Para os efeitos do presente parágrafo, 
não serão considerados "trabalhos forçados 
ou obrigatórios":

i) qualquer trabalho ou serviço, não previs-
to na alínea b) normalmente exigido de um 
individuo que tenha sido encarcerado em 
cumprimento de decisão judicial ou que, 
tendo sido objeto de tal decisão, ache-se 
em liberdade condicional;
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ii) qualquer serviço de caráter militar e, nos 
países em que se admite a isenção por mo-
tivo de consciência, qualquer serviço nacio-
nal que a lei venha a exigir daqueles que se 
oponham ao serviço militar por motivo de 
consciência;

iii) qualquer serviço exigido em casos de 
emergência ou de calamidade que amea-
cem o bem-estar da comunidade;

iv) qualquer trabalho ou serviço que faça 
parte das obrigações cívicas normais.

Artigo 9º

1. Toda pessoa tem direito à liberdade e à 
segurança pessoais. Ninguém poderá ser 
preso ou encarcerado arbitrariamente. 
Ninguém poderá ser privado de liberdade, 
salvo pelos motivos previstos em lei e em 
conformidade com os procedimentos nela 
estabelecidos.

2. Qualquer pessoa, ao ser presa, deverá ser 
informada das razões da prisão e notifica-
da, sem demora, das acusações formuladas 
contra ela.

3. Qualquer pessoa presa ou encarcerada 
em virtude de infração penal deverá ser 
conduzida, sem demora, à presença do juiz 
ou de outra autoridade habilitada por lei 
a exercer funções judiciais e terá o direito 
de ser julgada em prazo razoável ou de ser 
posta em liberdade. A prisão preventiva de 
pessoas que aguardam julgamento não de-
verá constituir a regra geral, mas a soltura 
poderá estar condicionada a garantias que 
assegurem o comparecimento da pessoa 
em questão à audiência, a todos os atos do 
processo e, se necessário for, para a execu-
ção da sentença.

4. Qualquer pessoa que seja privada de sua 
liberdade por prisão ou encarceramento 
terá o direito de recorrer a um tribunal para 
que este decida sobre a legislação de seu 
encarceramento e ordene sua soltura, caso 
a prisão tenha sido ilegal.

5. Qualquer pessoa vítima de prisão ou en-
carceramento ilegais terá direito à reparti-
ção.

Artigo 10.

1. Toda pessoa privada de sua liberdade de-
verá ser tratada com humanidade e respei-
to à dignidade inerente à pessoa humana.

2. a) As pessoas processadas deverão ser 
separadas, salvo em circunstâncias excep-
cionais, das pessoas condenadas e receber 
tratamento distinto, condizente com sua 
condição de pessoa não-condenada.

b) As pessoas processadas, jovens, deverão 
ser separadas das adultas e julgadas o mais 
rápido possível.

3. O regime penitenciário consistirá num 
tratamento cujo objetivo principal seja a 
reforma e a reabilitação normal dos prisio-
neiros. Os delinqüentes juvenis deverão ser 
separados dos adultos e receber tratamen-
to condizente com sua idade e condição ju-
rídica.

Artigo 11.

Ninguém poderá ser preso apenas por não po-
der cumprir com uma obrigação contratual.

Artigo 12.

1. Toda pessoa que se ache legalmente no 
território de um Estado terá o direito de 
nele livremente circular e escolher sua resi-
dência.

2. Toda pessoa terá o direito de sair livre-
mente de qualquer país, inclusive de seu 
próprio país.

3. os direitos supracitados não poderão 
em lei e no intuito de restrições, a menos 
que estejam previstas em lei e no intuito de 
proteger a segurança nacional e a ordem, 
a saúde ou a moral pública, bem como os 
direitos e liberdades das demais pessoas, e 
que sejam compatíveis com os outros direi-
tos reconhecidos no presente Pacto.
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4. Ninguém poderá ser privado arbitraria-
mente do direito de entrar em seu próprio 
país.

Artigo 13.

Um estrangeiro que se ache legalmente no ter-
ritório de um Estado Parte do presente Pacto 
só poderá dele ser expulso em decorrência de 
decisão adotada em conformidade com a lei e, 
a menos que razões imperativas de segurança 
nacional a isso se oponham, terá a possibilida-
de de expor as razões que militem contra sua 
expulsão e de ter seu caso reexaminado pelas 
autoridades competentes, ou por uma ou varias 
pessoas especialmente designadas pelas referi-
das autoridades, e de fazer-se representar com 
esse objetivo.

Artigo 14.

1. Todas as pessoas são iguais perante os 
tribunais e as cortes de justiça. Toda pessoa 
terá o direito de ser ouvida publicamente 
e com devidas garantias por um tribunal 
competente, independente e imparcial, es-
tabelecido por lei, na apuração de qualquer 
acusação de caráter penal formulada contra 
ela ou na determinação de seus direitos e 
obrigações de caráter civil. A imprensa e o 
público poderão ser excluídos de parte da 
totalidade de um julgamento, quer por mo-
tivo de moral pública, de ordem pública ou 
de segurança nacional em uma sociedade 
democrática, quer quando o interesse da 
vida privada das Partes o exija, que na me-
dida em que isso seja estritamente necessá-
rio na opinião da justiça, em circunstâncias 
específicas, nas quais a publicidade venha 
a prejudicar os interesses da justiça; entre-
tanto, qualquer sentença proferida em ma-
téria penal ou civil deverá torna-se pública, 
a menos que o interesse de menores exija 
procedimento oposto, ou processo diga res-
peito à controvérsia matrimoniais ou à tute-
la de menores.

2. Toda pessoa acusada de um delito terá 
direito a que se presuma sua inocência en-

quanto não for legalmente comprovada sua 
culpa.

3. Toda pessoa acusada de um delito terá 
direito, em plena igualmente, a, pelo me-
nos, as seguintes garantias:

a) De ser informado, sem demora, numa lín-
gua que compreenda e de forma minuciosa, 
da natureza e dos motivos da acusão contra 
ela formulada;

b) De dispor do tempo e dos meios necessá-
rios à preparação de sua defesa e a comuni-
car-se com defensor de sua escolha;

c) De ser julgado sem dilações indevidas;

d) De estar presente no julgamento e de de-
fender-se pessoalmente ou por intermédio 
de defensor de sua escolha; de ser informa-
do, caso não tenha defensor, do direito que 
lhe assiste de tê-lo e, sempre que o interes-
se da justiça assim exija, de ter um defensor 
designado ex-offício gratuitamente, se não 
tiver meios para remunerá-lo;

e) De interrogar ou fazer interrogar as teste-
munhas de acusão e de obter o compareci-
mento e o interrogatório das testemunhas 
de defesa nas mesmas condições de que 
dispõem as de acusação;

f) De ser assistida gratuitamente por um in-
térprete, caso não compreenda ou não fale 
a língua empregada durante o julgamento;

g) De não ser obrigada a depor contra si 
mesma, nem a confessar-se culpada.

4. O processo aplicável a jovens que não se-
jam maiores nos termos da legislação penal 
em conta a idade dos menos e a importân-
cia de promover sua reintegração social.

5. Toda pessoa declarada culpada por um 
delito terá direito de recorrer da sentença 
condenatória e da pena a uma instância su-
perior, em conformidade com a lei.

6. Se uma sentença condenatória passada 
em julgado for posteriormente anulada ou 
se um indulto for concedido, pela ocorrên-
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cia ou descoberta de fatos novos que pro-
vem cabalmente a existência de erro judi-
cial, a pessoa que sofreu a pena decorrente 
desse condenação deverá ser indenizada, 
de acordo com a lei, a menos que fique pro-
vado que se lhe pode imputar, total ou par-
cialmente, a não revelação dos fatos desco-
nhecidos em tempo útil.

7. Ninguém poderá ser processado ou puni-
do por um delito pelo qual já foi absorvido 
ou condenado por sentença passada em jul-
gado, em conformidade com a lei e os pro-
cedimentos penais de cada país.

Artigo 15.

1. Ninguém poderá ser condenado por atos 
omissões que não constituam delito de 
acordo com o direito nacional ou interna-
cional, no momento em que foram cometi-
dos. Tampouco poder-se-á impor pena mais 
grave do que a aplicável no momento da 
ocorrência do delito. Se, depois de perpe-
trado o delito, a lei estipular a imposição de 
pena mais leve, o delinqüente deverá dela 
beneficiar-se.

2. Nenhuma disposição do presente Pacto 
impedirá o julgamento ou a condenação de 
qualquer individuo por atos ou omissões 
que, momento em que forma cometidos, 
eram considerados delituosos de acordo 
com os princípios gerais de direito reconhe-
cidos pela comunidade das nações.

Artigo 16.

Toda pessoa terá direito, em qualquer lugar, ao 
reconhecimento de sua personalidade jurídica.

Artigo 17.

1. Ninguém poderá ser objetivo de ingerên-
cias arbitrárias ou ilegais em sua vida priva-
da, em sua família, em seu domicílio ou em 
sua correspondência, nem de ofensas ile-
gais às suas honra e reputação.

2. Toda pessoa terá direito à proteção da lei 
contra essas ingerências ou ofensas.

Artigo 18.

1. Toda pessoa terá direito a liberdade de 
pensamento, de consciência e de religião. 
Esse direito implicará a liberdade de ter ou 
adotar uma religião ou uma crença de sua 
escolha e a liberdade de professar sua reli-
gião ou crença, individual ou coletivamente, 
tanto pública como privadamente, por meio 
do culto, da celebração de ritos, de práticas 
e do ensino.

2. Ninguém poderá ser submetido a medi-
das coercitivas que possam restringir sua 
liberdade de ter ou de adotar uma religião 
ou crença de sua escolha.

3. A liberdade de manifestar a própria re-
ligião ou crença estará sujeita apenas à li-
mitações previstas em lei e que se façam 
necessárias para proteger a segurança, a 
ordem, a saúde ou a moral públicas ou os 
direitos e as liberdades das demais pessoas.

4. Os Estados Partes do presente Pacto 
comprometem-se a respeitar a liberdade 
dos países e, quando for o caso, dos tuto-
res legais de assegurar a educação religiosa 
e moral dos filhos que esteja de acordo com 
suas próprias convicções.

Artigo 19.

1. Ninguém poderá ser molestado por suas 
opiniões.

2. Toda pessoa terá direito à liberdade de 
expressão; esse direito incluirá a liberdade 
de procurar, receber e difundir informações 
e idéias de qualquer natureza, independen-
temente de considerações de fronteiras, 
verbalmente ou por escrito, em forma im-
pressa ou artística, ou por qualquer outro 
meio de sua escolha.

3. O exercício do direito previsto no pará-
grafo 2 do presente artigo implicará deveres 
e responsabilidades especiais. Conseqüen-
temente, poderá estar sujeito a certas res-
trições, que devem, entretanto, ser expres-
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samente previstas em lei e que se façam 
necessárias para:

a) assegurar o respeito dos direitos e da re-
putação das demais pessoas;

b) proteger a segurança nacional, a ordem, 
a saúde ou a moral públicas.

Artigo 20.

1. Será proibida por lei qualquer propagan-
da em favor da guerra.

2. Será proibida por lei qualquer apologia 
do ódio nacional, racial ou religioso que 
constitua incitamento à discriminação, à 
hostilidade ou a violência.

Artigo 21.

O direito de reunião pacifica será reconhecido. 
O exercício desse direito estará sujeito apenas 
às restrições previstas em lei e que se façam ne-
cessárias, em uma sociedade democrática, no 
interesse da segurança nacional, da segurança 
ou da ordem pública, ou para proteger a saúde 
ou a moral pública ou os direitos e as liberdades 
das demais pessoas.

Artigo 22.

1. Toda pessoa terá o direito de associar-se 
livremente a outras, inclusive o direito de 
construir sindicatos e de a eles filiar-se, para 
a proteção de seus interesses.

2. O exercício desse direito estará sujeito 
apenas ás restrições previstas em lei e que 
se façam necessárias, em uma sociedade 
democrática, no interesse da segurança na-
cional, da segurança e da ordem públicas, 
ou para proteger a saúde ou a moral públi-
cas ou os direitos e liberdades das demais 
pessoas. O presente artigo não impedirá 
que se submeta a restrições legais o exer-
cício desse direito por membros das forças 
armadas e da polícia.

3. Nenhuma das disposições do presente 
artigo permitirá que Estados Partes da Con-
venção de 1948 da Organização Internacio-
nal do Trabalho, relativa à liberdade sindical 

e à proteção do direito sindical, venham a 
adotar medidas legislativas que restrinjam 
ou aplicar a lei de maneira a restringir as ga-
rantias previstas na referida Convenção.

Artigo 23.

1. A família é o elemento natural e funda-
mental da sociedade e terá o direito de ser 
protegida pela sociedade e pelo Estado.

2. Será reconhecido o direito do homem e 
da mulher de, em idade núbil, contrair casa-
mento e constituir família.

3. Casamento algum será celebrado sem o 
consentimento livre e pleno dos futuros es-
posos.

4. Os Estados Partes do presente Pacto de-
verão adotar as medidas apropriadas para 
assegurar a igualdade de direitos e respon-
sabilidades dos esposos quanto ao casa-
mento, durante o mesmo e por ocasião de 
sua dissolução. Em caso de dissolução, de-
verão adotar-se disposições que assegurem 
a proteção necessária para os filhos.

Artigo 24.

1. Toda criança terá direito, sem discrimina-
ção alguma por motivo de cor, sexo, língua, 
religião, origem nacional ou social, situação 
econômica ou nascimento, às medidas de 
proteção que a sua condição de menor re-
querer por parte de sua família, da socieda-
de e do Estado.

2. Toda criança deverá ser registrada ime-
diatamente após seu nascimento e deverá 
receber um nome.

3. Toda criança terá o direito de adquirir 
uma nacionalidade.

Artigo 25.

Todo cidadão terá o direito e a possibilidade, 
sem qualquer das formas de discriminação 
mencionadas no artigo 2 e sem restrições infun-
dadas:
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a) de participar da condução dos assuntos 
públicos, diretamente ou por meio de re-
presentantes livremente escolhidos;

b) de votar e de ser eleito em eleições pe-
riódicas, autênticas, realizadas por sufrágio 
universal e igualitário e por voto secreto, 
que garantam a manifestação da vontade 
dos eleitores;

c) de ter acesso, em condições gerais de 
igualdade, às funções públicas de seu país.

Artigo 26.

Todas as pessoas são iguais perante a lei e têm 
direito, sem discriminação alguma, a igual pro-
teção da Lei. A este respeito, a lei deverá proi-
bir qualquer forma de discriminação e garantir 
a todas as pessoas proteção igual e eficaz contra 
qualquer discriminação por motivo de raça, cor, 
sexo, língua, religião, opinião política ou de ou-
tra natureza, origem nacional ou social, situação 
econômica, nascimento ou qualquer outra situ-
ação.

Artigo 27.

Nos Estados em que haja minorias étnicas, reli-
giosas ou lingüísticas, as pessoas pertencentes 
a essas minorias não poderão ser privadas do 
direito de ter, conjuntamente com outros mem-
bros de seu grupo, sua própria vida cultural, de 
professar e praticar sua própria religião e usar 
sua própria língua.

PARTE IV

Artigo 28.

1. Constituir-se-á um Comitê de Diretores 
Humanos (doravante denominado o "Comi-
tê" no presente Pacto). O Comitê será com-
posto de dezoito membros e desempenhará 
as funções descritas adiante.

2. O Comitê será integrado por nacionais 
dos Estados Partes do presente Pacto, os 
quais deverão ser pessoas de elevada repu-
tação moral e reconhecida competência em 
matéria de direito humanos, levando-se em 
consideração a utilidade da participação de 

algumas pessoas com experiências jurídi-
cas.

3. Os membros do Comitê serão eleitos e 
exercerão suas funções a título pessoal.

Artigo 29.

1. Os membros do Comitê serão eleitos em 
votação secreta dentre uma lista de pesso-
as que preencham os requisitos previstos 
no artigo 28 e indicados, com esse objetivo, 
pelos Estados Partes do presente Pacto.

2. Cada Estado Parte no presente Pacto po-
derá indicar duas pessoas. Essas pessoas 
deverão ser nacionais do Estado que as in-
dicou.

3. A mesma pessoa poderá ser indicada 
mais de uma vez.

Artigo 30.

1. A primeira eleição realizar-se-á no máxi-
mo seis meses após a data de entrada em 
vigor do presente Pacto.

2. Ao menos quatro meses antes da data de 
cada eleição do Comitê, e desde que seja 
uma eleição para preencher uma vaga de-
clarada nos termos do artigo 34, o Secretá-
rio-Geral da Organização das Nações Unidas 
convidará, por escrito, os Estados Partes do 
presente Protocolo a indicar, no prazo de 
três meses, os candidatos a membro do Co-
mitê.

3. O Secretário-Geral da Organização das 
Nações Unidas organizará uma lista por or-
dem alfabética de todos os candidatos as-
sim designados, mencionando os Estados 
Partes que os tiverem indicado, e a comu-
nicará aos Estados Partes o presente Pacto, 
no Maximo um mês antes da data de cada 
eleição.

4. Os membros do Comitê serão eleitos 
em reuniões dos Estados Partes convoca-
dos pelo Secretário-Geral da Organização 
das Nações Unidas na sede da Organiza-
ção. Nessas reuniões, em que o quorum 
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será estabelecido por dois terços dos Esta-
dos Partes do presente Pacto, serão eleitos 
membros do Comitê os candidatos que ob-
tiverem o maior número de votos e a maio-
ria absoluta dos votos dos representantes 
dos Estados Partes presentes e votantes.

Artigo 31.

1. O Comitê não poderá ter mais de uma na-
cional de um mesmo Estado.

2. Nas eleições do Comitê, levar-se-ão em 
consideração uma distribuição geográfica 
eqüitativa e uma representação das diver-
sas formas de civilização, bem como dos 
principais sistemas jurídicos.

Artigo 32.

1. Os membros do Comitê serão eleitos para 
um mandato de quatro anos. Poderão, caso 
suas candidaturas sejam apresentadas no-
vamente, ser reeleitos. Entretanto, o man-
dato de nove dos membros eleitos na pri-
meira eleição expirará ao final de dois anos; 
imediatamente após a primeira eleição, o 
presidente da reunião a que se refere o pa-
rágrafo 4 do artigo 30 indicará, por sorteio, 
os nomes desses nove membros.

2. Ao expirar o mandato dos membros, as 
eleições se realizarão de acordo com o dis-
posto nos artigos precedentes desta parte 
do presente Pacto.

Artigo 33.

1. Se, na opinião unânime dos demais 
membros, um membro do Comitê deixar de 
desempenhar suas funções por motivos dis-
tintos de uma ausência temporária, o Pre-
sidente comunicará tal fato ao Secretário-
-Geral da Organização das Nações Unidas, 
que declarará vago o lugar que o referido 
membro ocupava.

2. Em caso de morte ou renúncia de um 
membro do Comitê, o Presidente comuni-
cará imediatamente tal fato ao Secretário-
-Geral da Organização das Nações Unidas, 
que declarará vago o lugar desde a data da 

morte ou daquela em que a renúncia passe 
a produzir efeitos.

Artigo 34.

1. Quando uma vaga for declarada nos ter-
mos do artigo 33 e o mandato do membro 
a ser substituído não expirar no prazo de 
seis messes a conta da data em que tenha 
sido declarada a vaga, o Secretário-Geral da 
Organização das Nações Unidas comunica-
rá tal fato aos Estados Partes do presente 
Pacto, que poderá, no prazo de dois meses, 
indicar candidatos, em conformidade com o 
artigo 29, para preencher a vaga.

2. O Secretário-Geral da Organização das 
Nações Unidas organizará uma lista por or-
dem alfabética dos candidatos assim desig-
nados e a comunicará aos Estados Partes do 
presente Pacto. A eleição destinada a pre-
encher tal vaga será realizada nos termos 
das disposições pertinentes desta parte do 
presente Pacto.

3. Qualquer membro do Comitê eleito para 
preencher uma vaga em conformidade com 
o artigo 33 fará parte do Comitê durante o 
restante do mandato do membro que dei-
xar vago o lugar do Comitê, nos termos do 
referido artigo.

Artigo 35.

Os membros do Comitê receberão, com a apro-
vação da Assembléia-Geral da Organização das 
Nações, honorários provenientes de recursos da 
Organização das Nações Unidas, nas condições 
fixadas, considerando-se a importância das fun-
ções do Comitê, pela Assembléia-Geral.

Artigo 36.

O Secretário-Geral da Organização das Nações 
Unidas colocará à disposição do Comitê o pes-
soal e os serviços necessários ao desempenho 
eficaz das funções que lhe são atribuídas em vir-
tude do presente Pacto.
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Artigo 37.

1. O Secretário-Geral da Organização das 
Nações Unidas convocará os Membros do 
Comitê para a primeira reunião, a realizar-
-se na sede da Organização.

2. Após a primeira reunião, o Comitê deverá 
reunir-se em todas as ocasiões previstas em 
suas regras de procedimento.

3. As reuniões do Comitê serão realizadas 
normalmente na sede da Organização das 
Nações Unidas ou no Escritório das Nações 
Unidas em Genebra.

Artigo 38.

Todo Membro do Comitê deverá, antes de ini-
ciar suas funções, assumir, em sessão pública, 
o compromisso solene de que desempenhará 
suas funções imparciais e conscientemente.

Artigo 39.

1. O Comitê elegerá sua mesa para um perí-
odo de dois anos. Os membros da mesa po-
derão ser reeleitos.

2. O próprio Comitê estabelecerá suas re-
gras de procedimento; estas, contudo, de-
verão conter, entre outras, as seguintes dis-
posições:

a) O quorum será de doze membros;

b) As decisões do Comitê serão tomadas por 
maioria de votos dos membros presentes.

Artigo 40.

1. Os Estados partes do presente Pacto 
comprometem-se a submeter relatórios so-
bre as medidas por eles adotadas para tor-
nar efeitos os direitos reconhecidos no pre-
sente Pacto e sobre o processo alcançado 
no gozo desses direitos:

a) Dentro do prazo de um ano, a contar do 
início da vigência do presente pacto nos Es-
tados Partes interessados;

b) A partir de então, sempre que o Comitê 
vier a solicitar.

2. Todos os relatórios serão submetidos ao 
Secretário-Geral da Organização das Nações 
Unidas, que os encaminhará, para exame, 
ao Comitê. Os relatórios deverão sublinhar, 
caso existam, os fatores e as dificuldades 
que prejudiquem a implementação do pre-
sente Pacto.

3. O Secretário-Geral da Organização das 
Nações Unidas poderá, após consulta ao 
Comitê, encaminhar às agências especiali-
zadas interessadas cópias das partes dos re-
latórios que digam respeito a sua esfera de 
competência.

4. O Comitê estudará os relatórios apre-
sentados pelos Estados Partes do presente 
Pacto e transmitirá aos Estados Partes seu 
próprio relatório, bem como os comentá-
rios gerais que julgar oportunos. O Comitê 
poderá igualmente transmitir ao Conselho 
Econômico e Social os referidos comentá-
rios, bem como cópias dos relatórios que 
houver recebido dos Estados Partes do pre-
sente Pacto.

5. Os Estados Partes no presente Pacto po-
derão submeter ao Comitê as observações 
que desejarem formular relativamente aos 
comentários feitos nos termos do parágrafo 
4 do presente artigo.

Artigo 41.

1. Com base no presente Artigo, todo Esta-
do Parte do presente Pacto poderá decla-
rar, a qualquer momento, que reconhece 
a competência do Comitê para receber e 
examinar as comunicações em que um Es-
tado Parte alegue que outro Estado Parte 
não vem cumprindo as obrigações que lhe 
impõe o presente Pacto. As referidas comu-
nicações só serão recebidas e examinadas 
nos termos do presente artigo no caso de 
serem apresentadas por um Estado Parte 
que houver feito uma declaração em que 
reconheça, com relação a si próprio, a com-
petência do Comitê. O Comitê não receberá 
comunicação alguma relativa a um Estado 
Parte que não houver feito uma declaração 
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dessa natureza. As comunicações recebidas 
em virtude do presente artigo estarão sujei-
tas ao procedimento que se segue:

a) Se um Estado Parte do presente Pacto 
considerar que outro Estado Parte não vem 
cumprindo as disposições do presente Pac-
to poderá, mediante comunicação escrita, 
levar a questão ao conhecimento deste Es-
tado Parte. Dentro do prazo de três meses, 
a contar da data do recebimento da comu-
nicação, o Estado destinatário fornecerá ao 
Estado que enviou a comunicação explica-
ções ou quaisquer outras declarações por 
escrito que esclareçam a questão, as quais 
deverão fazer referência, até onde seja pos-
sível e pertinente, aos procedimentos na-
cionais e aos recursos jurídicos adotados, 
em trâmite ou disponíveis sobre a questão;

b) Se, dentro do prazo de seis meses, a con-
tar da data do recebimento da comunicação 
original pelo Estado destinatário, a questão 
não estiver dirimida satisfatoriamente para 
ambos os Estados partes interessados, tan-
to um como o outro terão o direito de sub-
metê-la ao Comitê, mediante notificação 
endereçada ao Comitê ou ao outro Estado 
interessado;

c) O Comitê tratará de todas as questões 
que se lhe submetem em virtude do presen-
te artigo somente após ter-se assegurado 
de que todos os recursos jurídicos internos 
disponíveis tenham sido utilizados e esgota-
dos, em consonância com os princípios do 
Direito Internacional geralmente reconhe-
cidos. Não se aplicará essa regra quanto a 
aplicação dos mencionados recursos pro-
longar-se injustificadamente;

d) O Comitê realizará reuniões confidencias 
quando estiver examinando as comunica-
ções previstas no presente artigo;

e) Sem prejuízo das disposições da alínea c) 
Comitê colocará seus bons Ofícios dos Esta-
dos Partes interessados no intuito de alcan-
çar uma solução amistosa para a questão, 
baseada no respeito aos direitos humanos 

e liberdades fundamentais reconhecidos no 
presente Pacto;

f) Em todas as questões que se submetam 
em virtude do presente artigo, o Comitê po-
derá solicitar aos Estados Partes interessa-
dos, a que se faz referencia na alínea b), que 
lhe forneçam quaisquer informações perti-
nentes;

g) Os Estados Partes interessados, a que se 
faz referência na alínea b), terão direito de 
fazer-se representar quando as questões fo-
rem examinadas no Comitê e de apresentar 
suas observações verbalmente e/ou por es-
crito;

h) O Comitê, dentro dos doze meses seguin-
tes à data de recebimento da notificação 
mencionada na alínea b), apresentará rela-
tório em que:

i) se houver sido alcançada uma solução nos 
termos da alínea e), o Comitê restringir-se-
-á, em relatório, a uma breve exposição dos 
fatos e da solução alcançada.

ii) se não houver sido alcançada solução 
alguma nos termos da alínea e), o Comitê, 
restringir-se-á, em seu relatório, a uma bre-
ve exposição dos fatos; serão anexados ao 
relatório o texto das observações escritas e 
as atas das observações orais apresentadas 
pelos Estados Parte interessados.

Para cada questão, o relatório será encami-
nhado aos Estados Partes interessados.

2. As disposições do presente artigo entra-
rão em vigor a partir do momento em que 
dez Estados Partes do presente Pacto hou-
verem feito as declarações mencionadas no 
parágrafo 1 desde artigo. As referidas decla-
rações serão depositados pelos Estados Par-
tes junto ao Secretário-Geral das Organiza-
ções das Nações Unidas, que enviará cópias 
das mesmas aos demais Estados Partes. 
Toda declaração poderá ser retirada, a qual-
quer momento, mediante notificação ende-
reçada ao Secretário-Geral. Far-se-á essa re-
tirada sem prejuízo do exame de quaisquer 
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questões que constituam objeto de uma co-
municação já transmitida nos termos deste 
artigo; em virtude do presente artigo, não 
se receberá qualquer nova comunicação de 
um Estado Parte uma vez que o Secretário-
-Geral tenha recebido a notificação sobre a 
retirada da declaração, a menos que o Es-
tado Parte interessado haja feito uma nova 
declaração.

Artigo 42.

1. a) Se uma questão submetida ao Comitê, 
nos termos do artigo 41, não estiver dirimi-
da satisfatoriamente para os Estados Partes 
interessados, o Comitê poderá, com o con-
sentimento prévio dos Estados Partes inte-
ressados, constituir uma Comissão ad hoc 
(doravante denominada "a Comissão"). A 
Comissão colocará seus bons ofícios à dis-
posição dos Estados Partes interessados no 
intuito de se alcançar uma solução amistosa 
para a questão baseada no respeito ao pre-
sente Pacto.

b) A Comissão será composta de cinco 
membros designados com o consentimen-
to dos Estados interessados. Se os Estados 
Partes interessados não chegarem a um 
acordo a respeito da totalidade ou de parte 
da composição da Comissão dentro do pra-
zo de três meses, os membro da Comissão 
em relação aos quais não se chegou a acor-
do serão eleitos pelo Comitê, entre os seus 
próprios membros, em votação secreta e 
por maioria de dois terços dos membros do 
Comitê.

2. Os membros da Comissão exercerão suas 
funções a título pessoal. Não poderão ser 
nacionais dos Estados interessados, nem de 
Estado que não seja Parte do presente Pac-
to, nem de um Estado Parte que não tenha 
feito a declaração prevista no artigo 41.

3. A própria Comissão alegará seu Presiden-
te e estabelecerá suas regras de procedi-
mento.

4. As reuniões da Comissão serão realizadas 
normalmente na sede da Organização das 

Nações Unidas ou no escritório das Nações 
Unidas em Genebra. Entretanto, poderão 
realizar-se em qualquer outro lugar apro-
priado que a Comissão determinar, após 
consulta ao Secretário-Geral da Organiza-
ção das Nações Unidas e aos Estados Partes 
interessados.

5. O secretariado referido no artigo 36 tam-
bém prestará serviços às condições desig-
nadas em virtude do presente artigo.

6. As informações obtidas e coligidas pelo 
Comitê serão colocadas à disposição da Co-
missão, a qual poderá solicitar aos Estados 
Partes interessados que lhe forneçam qual-
quer outra informação pertinente.

7. Após haver estudado a questão sob todos 
os seus aspectos, mas, em qualquer caso, 
no prazo de doze meses após dela tomado 
conhecimento, a Comissão apresentará um 
relatório ao Presidente do Comitê, que o 
encaminhará aos Estados Partes interessa-
dos:

a) Se a Comissão não puder terminar o exa-
me da questão, restringir-se-á, em seu rela-
tório, a uma breve exposição sobre o estágio 
em que se encontra o exame da questão;

b) Se houver sido alcançado uma solução 
amistosa para a questão, baseada no res-
peito dos direitos humanos reconhecidos 
no presente Pacto, a Comissão restringir-se-
-á, em relatório, a uma breve exposição dos 
fatos e da solução alcançada;

c) Se não houver sido alcançada solução nos 
termos da alínea b) a Comissão incluirá no 
relatório suas conclusões sobre os fatos re-
lativos à questão debatida entre os Estados 
Partes interessados, assim como sua opi-
nião sobre a possibilidade de solução amis-
tosa para a questão, o relatório incluirá as 
observações escritas e as atas das observa-
ções orais feitas pelos Estados Partes inte-
ressados;

d) Se o relatório da Comissão for apresenta-
do nos termos da alínea c), os Estados Par-
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tes interessados comunicarão, no prazo de 
três meses a contar da data do recebimen-
to do relatório, ao Presidente do Comitê se 
aceitam ou não os termos do relatório da 
Comissão.                            

8. As disposições do presente artigo não 
prejudicarão as atribuições do Comitê pre-
vistas no artigo 41.

9. Todas as despesas dos membros da Co-
missão serão repartidas eqüitativamente 
entre os Estados Partes interessados, com 
base em estimativas a serem estabelecidas 
pelo Secretário-Geral da Organização das 
Nações Unidas.

10. O Secretário-Geral da Organização das 
Nações Unidas poderá caso seja necessário, 
pagar as despesas dos membros da Comis-
são antes que sejam reembolsadas pelos 
Estados Partes interessados, em conformi-
dade com o parágrafo 9 do presente artigo.

Artigo 43.

Os membros do Comitê e os membros da Co-
missão de Conciliação ad hoc que forem de-
signados nos termos do artigo 42 terão direito 
às facilidades, privilégios e imunidades que se 
concedem aos peritos no desempenho de mis-
sões para a Organização das Nações Unidas, em 
conformidade com as seções pertinentes da 
Convenção sobre Privilégios e Imunidades das 
Nações Unidas.

Artigo 44.

As disposições relativas à implementação do 
presente Pacto aplicar-se-ão sem prejuízo dos 
procedimentos instituídos em matéria de direi-
to humanos pelos ou em virtude dos mesmos 
instrumentos constitutivos e pelas Convenções 
da Organização das Nações Unidas e das agên-
cias especializadas e não impedirão que os Es-
tados Partes venham a recorrer a outros proce-
dimentos para a solução de controvérsias em 
conformidade com os acordos internacionais 
gerias ou especiais vigentes entre eles.

Artigo 45.

O Comitê submeterá a Assembléia-Geral, por in-
termédio do Conselho Econômico e Social, um 
relatório sobre suas atividades.

PARTE V

Artigo 46.

Nenhuma disposição do presente Pacto poderá 
ser interpretada em detrimento das disposições 
da Carta das Nações Unidas e das constituições 
das agências especializadas, as quais definem 
as responsabilidades respectivas dos diversos 
órgãos da Organização das Nações Unidas e das 
agências especializadas relativamente às ques-
tões tratadas no presente Pacto.

Artigo 47.

Nenhuma disposição do presente Pacto poderá 
ser interpretada em detrimento do direito ine-
rente a todos os povos de desfrutar e utilizar 
plena e livremente suas riquezas e seus recursos 
naturais.

PARTE VI

Artigo 48.

1. O presente Pacto está aberto à assinatu-
ra de todos os Estados membros da Orga-
nização das Nações Unidas ou membros de 
qualquer de suas agências especializadas, 
de todo Estado Parte do Estatuto da Cor-
te Internacional de Justiça, bem como de 
qualquer de suas agências especializadas, 
de todo Estado Parte do Estatuto da Corte 
Internacional de Justiça, bem como de qual-
quer outro Estado convidado pela Assem-
bléia-Geral a tornar-se Parte do presente 
Pacto.

2. O presente Pacto está sujeito à ratifica-
ção. Os instrumentos de ratificação serão 
depositados junto ao Secretário-Geral da 
Organização da Organização das Nações 
Unidas.
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3. O presente Pacto está aberto à adesão de 
qualquer dos Estados mencionados no pa-
rágrafo 1 do presente artigo.

4. Far-se-á a adesão mediante depósito do 
instrumento de adesão junto ao Secretário-
-Geral da Organização das Nações Unidas.

5. O Secretário-Geral da Organização das 
Nações Unidas informará todos os Estados 
que hajam assinado o presente Pacto ou a 
ele aderido do deposito de cada instrumen-
to de ratificação ou adesão.

Artigo 49.

1. O presente Pacto entrará em vigor três 
meses após a data do depósito, junto ao 
Secretário-Geral da Organização das Nações 
Unidas, do trigéssimo-quinto instrumento 
de ratificação ou adesão.

2. Para os Estados que vierem a ratificar o 
presente Pacto ou a ele aderir após o de-
posito do trigéssimo-quinto instrumento 
de ratificação ou adesão, o presente Pacto 
entrará em vigor três meses após a data do 
deposito, pelo Estado em questão, de seu 
instrumento de ratificação ou adesão.

Artigo 50.

Aplicar-se-ão as disposições do presente Pacto, 
sem qualquer limitação ou exceção, a todas as 
unidades constitutivas dos Estados federativos.

Artigo 51.

1. Qualquer Estado Parte do presente Pacto 
poderá propor emendas e depositá-las jun-
to ao Secretário-Geral da Organização das 
Nações Unidas. O Secretário-Geral comu-
nicará todas as propostas de emenda aos 
Estados Partes do presente Pacto, pedindo-
-lhes que o notifiquem se desejam que se 
convoque uma conferencia dos Estados 
Partes destinada a examinar as propostas e 
submetê-las a votação. Se pelo menos um 
terço dos Estados Partes se manifestar a 
favor da referida convocação, o Secretário-
-Geral convocará a conferência sob os aus-
pícios da Organização das Nações Unidas. 

Qualquer emenda adotada pela maioria 
dos Estados Partes presente e votantes na 
conferência será submetida à aprovação da 
Assembléia-Geral das Nações Unidas.

2. Tais emendas entrarão e, vigor quando 
aprovadas pela Assembléia-Geral das Na-
ções Unidas e aceitas em conformidade 
com seus respectivos procedimentos cons-
titucionais, por uma maioria de dois terços 
dos Estados Partes no presente Pacto.

3. Ao entrarem em vigor, tais emendas se-
rão obrigatórias para os Estados Partes 
que as aceitaram, ao passo que os demais 
Estados Partes permanecem obrigados pe-
las disposições do presente Pacto e pelas 
emendas anteriores por eles aceitas.

Artigo 52.

Independentemente das notificações previstas 
no parágrafo 5 do artigo 48, o Secretário-Geral 
da Organização das Nações Unidas comunicará 
a todos os Estados referidos no parágrafo 1 do 
referido artigo:

a) as assinaturas, ratificações e adesões re-
cebidas em conformidade com o artigo 48;

b) a data de entrega em vigor do Pacto, nos 
termos do artigo 49, e a data, e a data em 
entrada em vigor de quaisquer emendas, 
nos termos do artigo 51.

Artigo 53.

1. O presente Pacto cujos textos em chinês, 
espanhol, francês, inglês e russo são igual-
mente autênticos, será depositado nos ar-
quivos da Organização das Nações Unidas.

2. O Secretário-Geral da Organização das 
Nações Unidas encaminhará cópias autên-
ticas do presente Pacto a todos os Estados 
mencionados no artigo 48.

Em fé do quê, os abaixo-assinados, devidamen-
te autorizados por seus respectivos Governos, 
assinaram o presente Pacto, aberto à assinatura 
em Nova York, aos 19 dias do mês de dezembro 
do ano de mil novecentos e sessenta e seis.
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11. PACTO INTERNACIONAL DOS 
DIREITOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E 
CULTURAIS – DECRETO Nº 591/1992

Decreto nº 591, de 6 de julho de 1992

Atos Internacionais. Pacto Internacional sobre 
Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Pro-
mulgação.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atri-
buição que lhe confere o art. 84, inciso VIII, da 
Constituição, e

Considerando que o Pacto Internacional sobre 
Direitos Econômicos, Sociais e Culturais foi ado-
tado pela XXI Sessão da Assembléia-Geral das 
Nações Unidas, em 19 de dezembro de 1966;

Considerando que o Congresso Nacional apro-
vou o texto do referido diploma internacional 
por meio do Decreto Legislativo nº 226, de 12 
de dezembro de 1991;

Considerando que a Carta de Adesão ao Pacto 
Internacional sobre Direitos Econômicos, So-
ciais e Culturais foi depositada em 24 de janeiro 
de 1992;

Considerando que o pacto ora promulgado en-
trou em vigor, para o Brasil, em 24 de abril de 
1992, na forma de seu art. 27, §2º; 

DECRETA: 

Art. 1º O Pacto Internacional sobre Direitos Eco-
nômicos, Sociais e Culturais, apenso por cópia 
ao presente Decreto, será executado e cumpri-
do tão inteiramente como nele se contém.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Brasília, 6 de julho de 1992; 171º da Inde-
pendência e 104º da República.

ANEXO AO DECRETO QUE PROMULGA O 
PACTO INTERNACIONAL SOBRE DIREITOS 
ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS/MRE

PACTO INTERNACIONAL SOBRE 
DIREITOS ECONÔMICOS, SOCIAIS  

E CULTURAIS

PREÂMBULO

Os Estados Partes do presente Pacto,

Considerando que, em conformidade com os 
princípios proclamados na Carta das Nações 
Unidas, o relacionamento da dignidade inerente 
a todos os membros da família humana e dos 
seus direitos iguais e inalienáveis constitui o 
fundamento da liberdade, da justiça e da paz no 
mundo,

Reconhecendo que esses direitos decorrem da 
dignidade inerente à pessoa humana,

Reconhecendo que, em conformidade com a 
Declaração Universal dos Direitos do Homem. O 
ideal do ser humano livre, liberto do temor e da 
miséria. Não pode ser realizado a menos que se 
criem condições que permitam a cada um gozar 
de seus direitos econômicos, sociais e culturais, 
assim como de seus direitos civis e políticos,

Considerando que a Carta das Nações Unidas 
impõe aos Estados a obrigação de promover o 
respeito universal e efetivo dos direitos e das li-
berdades do homem,

Compreendendo que o indivíduo, por ter deve-
res para com seus semelhantes e para com a co-
letividade a que pertence, tem a obrigação de 
lutar pela promoção e observância dos direitos 
reconhecidos no presente Pacto,

Acordam o seguinte:

PARTE I

Artigo 1º

1. Todos os povos têm direito a autodeter-
minação. Em virtude desse direito, deter-
minam livremente seu estatuto político e 
asseguram livremente seu desenvolvimento 
econômico, social e cultural.
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2. Para a consecução de seus objetivos, to-
dos os povos podem dispor livremente de 
suas riquezas e de seus recursos naturais, 
sem prejuízo das obrigações decorrentes da 
cooperação econômica internacional, ba-
seada no princípio do proveito mútuo, e do 
Direito Internacional. Em caso algum, po-
derá um povo ser privado de seus próprios 
meios de subsistência.

3. Os Estados Partes do Presente Pacto, 
inclusive aqueles que tenham a responsa-
bilidade de administrar territórios não-au-
tônomos e territórios sob tutela, deverão 
promover o exercício do direito à autode-
terminação e respeitar esse direito, em con-
formidade com as disposições da Carta das 
Nações Unidas.

PARTE II

Artigo 2º

1. Cada Estado Parte do presente Pacto 
compromete-se a adotar medidas, tanto 
por esforço próprio como pela assistência e 
cooperação internacionais, principalmente 
nos planos econômico e técnico, até o máxi-
mo de seus recursos disponíveis, que visem 
a assegurar, progressivamente, por todos 
os meios apropriados, o pleno exercício dos 
direitos reconhecidos no presente Pacto, in-
cluindo, em particular, a adoção de medidas 
legislativas.

2. Os Estados Partes do presente Pacto 
comprometem-se a garantir que os direitos 
nele enunciados e exercerão em discrimina-
ção alguma por motivo de raça, cor, sexo, 
língua, religião, opinião política ou de outra 
natureza, origem nacional ou social, situ-
ação econômica, nascimento ou qualquer 
outra situação.

3. Os países em desenvolvimento, levando 
devidamente em consideração os direitos 
humanos e a situação econômica nacional, 
poderão determinar em que garantirão os 
direitos econômicos reconhecidos no pre-

sente Pacto àqueles que não sejam seus na-
cionais.

Artigo 3º

Os Estados Partes do presente Pacto compro-
metem-se a assegurar a homens e mulheres 
igualdade no gozo de todos os direitos econômi-
cos, sociais e culturais enumerados no presente 
Pacto.

Artigo 4º

Os Estados Partes do presente Pacto reconhe-
cem que, no exercício dos direitos assegurados 
em conformidade com presente Pacto pelo Es-
tado, este poderá submeter tais direitos unica-
mente às limitações estabelecidas em lei, so-
mente na medida compatível com a natureza 
desses direitos e exclusivamente com o objetivo 
de favorecer o bem-estar geral em uma socieda-
de democrática.

Artigo 5º

1. Nenhuma das disposições do presente 
Pacto poderá ser interpretada no sentido de 
reconhecer a um Estado, grupo ou indivíduo 
qualquer direito de dedicar-se a quaisquer 
atividades ou de praticar quaisquer atos 
que tenham por objetivo destruir os direi-
tos ou liberdades reconhecidos no presente 
Pacto ou impor-lhe limitações mais amplas 
do que aquelas nele previstas.

2. Não se admitirá qualquer restrição ou 
suspensão dos direitos humanos funda-
mentais reconhecidos ou vigentes em qual-
quer país em virtude de leis, convenções, 
regulamentos ou costumes, sob pretexto de 
que o presente Pacto não os reconheça ou 
os reconheça em menor grau.

PARTE III

Artigo 6º

1. Os Estados Partes do presente Pacto re-
conhecem o direito ao trabalho, que com-
preende o direito de toda pessoa de ter a 
possibilidade de ganhar a vida mediante um 
trabalho livremente escolhido ou aceito, e 
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tomarão medidas apropriadas para salva-
guardar esse direito.

2. As medidas que cada Estado Parte do 
presente Pacto tomará a fim de assegurar o 
pleno exercício desse direito deverão incluir 
a orientação e a formação técnica e profis-
sional, a elaboração de programas, normas 
e técnicas apropriadas para assegurar um 
desenvolvimento econômico, social e cultu-
ral constante e o pleno emprego produtivo 
em condições que salvaguardem aos indiví-
duos o gozo das liberdades políticas e eco-
nômicas fundamentais.

Artigo 7º

Os Estados Partes do presente Pacto reconhe-
cem o direito de toda pessoa de gozar de con-
dições de trabalho justas e favoráveis, que asse-
gurem especialmente:

a) Uma remuneração que proporcione, no 
mínimo, a todos os trabalhadores:

i) Um salário eqüitativo e uma remuneração 
igual por um trabalho de igual valor, sem 
qualquer distinção; em particular, as mu-
lheres deverão ter a garantia de condições 
de trabalho não inferiores às dos homens e 
perceber a mesma remuneração que eles 
por trabalho igual;

ii) Uma existência decente para eles e suas 
famílias, em conformidade com as disposi-
ções do presente Pacto;

b) A segurança e a higiene no trabalho;

c) Igual oportunidade para todos de serem 
promovidos, em seu Trabalho, à categoria 
superior que lhes corresponda, sem outras 
considerações que as de tempo de trabalho 
e capacidade;

d) O descanso, o lazer, a limitação razoável 
das horas de trabalho e férias periódicas re-
muneradas, assim como a remuneração dos 
feridos.

Artigo 8º

1. Os Estados Partes do presente Pacto 
comprometem-se a garantir:

a) O direito de toda pessoa de fundar com 
outras, sindicatos e de filiar-se ao sindicato 
de escolha, sujeitando-se unicamente aos 
estatutos da organização interessada, com 
o objetivo de promover e de proteger seus 
interesses econômicos e sociais. O exercício 
desse direito só poderá ser objeto das res-
trições previstas em lei e que sejam neces-
sárias, em uma sociedade democrática, no 
interesse da segurança nacional ou da or-
dem pública, ou para proteger os direitos e 
as liberdades alheias;

b) O direito dos sindicatos de formar fede-
rações ou confederações nacionais e o direi-
to destas de formar organizações sindicais 
internacionais ou de filiar-se às mesmas.

c) O direito dos sindicatos de exercer livre-
mente suas atividades, sem quaisquer li-
mitações além daquelas previstas em lei e 
que sejam necessárias, em uma sociedade 
democrática, no interesse da segurança na-
cional ou da ordem pública, ou para prote-
ger os direitos e as liberdades das demais 
pessoas:

d) O direito de greve, exercido de conformi-
dade com as leis de cada país.

2. O presente artigo não impedirá que se 
submeta a restrições legais o exercício des-
ses direitos pelos membros das forças ar-
madas, da política ou da administração pú-
blica.

3. Nenhuma das disposições do presente ar-
tigo permitirá que os Estados Partes da Con-
venção de 1948 da Organização Internacio-
nal do Trabalho, relativa à liberdade sindical 
e à proteção do direito sindical, venham a 
adotar medidas legislativas que restrinjam – 
ou a aplicar a lei de maneira a restringir as 
garantias previstas na referida Convenção.
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Artigo 9º

Os Estados Partes do presente Pacto reconhe-
cem o direito de toda pessoa à previdência so-
cial, inclusive ao seguro social.

Artigo 10.

Os Estados Partes do presente Pacto reconhe-
cem que:

1. Deve-se conceder à família, que é o ele-
mento natural e fundamental da sociedade, 
as mais amplas proteção e assistência possí-
veis, especialmente para a sua constituição 
e enquanto ele for responsável pela criação 
e educação dos filhos. O matrimonio deve 
ser contraído com o livre consentimento 
dos futuros cônjuges.

2. Deve-se conceder proteção especial às 
mães por um período de tempo razoável an-
tes e depois do parto. Durante esse período, 
deve-se conceder às mães que trabalham li-
cença remunerada ou licença acompanhada 
de benefícios previdenciários adequados.

3. Devem-se adotar medidas especiais de 
proteção e de assistência em prol de todas 
as crianças e adolescentes, sem distinção 
alguma por motivo de filiação ou qualquer 
outra condição. Devem-se proteger as 
crianças e adolescentes contra a exploração 
econômica e social. O emprego de crianças 
e adolescentes em trabalhos que lhes se-
jam nocivos à moral e à saúde ou que lhes 
façam correr perigo de vida, ou ainda que 
lhes venham a prejudicar o desenvolvimen-
to norma, será punido por lei.

Os Estados devem também estabelecer li-
mites de idade sob os quais fique proibido 
e punido por lei o emprego assalariado da 
mão-de-obra infantil.

Artigo 11.

1. Os Estados Partes do presente Pacto re-
conhecem o direito de toda pessoa a um ní-
vel de vida adequando para si próprio e sua 
família, inclusive à alimentação, vestimenta 
e moradia adequadas, assim como a uma 

melhoria continua de suas condições de 
vida. Os Estados Partes tomarão medidas 
apropriadas para assegurar a consecução 
desse direito, reconhecendo, nesse sentido, 
a importância essencial da cooperação in-
ternacional fundada no livre consentimen-
to.

2. Os Estados Partes do presente Pacto, re-
conhecendo o direito fundamental de toda 
pessoa de estar protegida contra a fome, 
adotarão, individualmente e mediante coo-
peração internacional, as medidas, inclusive 
programas concretos, que se façam neces-
sárias para:

a) Melhorar os métodos de produção, con-
servação e distribuição de gêneros alimentí-
cios pela plena utilização dos conhecimen-
tos técnicos e científicos, pela difusão de 
princípios de educação nutricional e pelo 
aperfeiçoamento ou reforma dos regimes 
agrários, de maneira que se assegurem a 
exploração e a utilização mais eficazes dos 
recursos naturais;

b) Assegurar uma repartição eqüitativa dos 
recursos alimentícios mundiais em relação 
às necessidades, levando-se em conta os 
problemas tanto dos países importadores 
quanto dos exportadores de gêneros ali-
mentícios.

Artigo 12.

1. Os Estados Partes do presente Pacto re-
conhecem o direito de toda pessoa de des-
frutar o mais elevado nível possível de saú-
de física e mental.

2. As medidas que os Estados Partes do pre-
sente Pacto deverão adotar com o fim de 
assegurar o pleno exercício desse direito 
incluirão as medidas que se façam necessá-
rias para assegurar:

a) A diminuição da mortinatalidade e da 
mortalidade infantil, bem como o desenvol-
vimento é das crianças;



MTE - Auditor Fiscal do Trabalho – Direitos Humanos – Prof. Mateus Silveira

www.acasadoconcurseiro.com.br 423

b) A melhoria de todos os aspectos de higie-
ne do trabalho e do meio ambiente;

c) A prevenção e o tratamento das doenças 
epidêmicas, endêmicas, profissionais e ou-
tras, bem como a luta contra essas doenças;

d) A criação de condições que assegurem a 
todos assistência médica e serviços médicos 
em caso de enfermidade.

Artigo 13.

1. Os Estados Partes do presente Pacto re-
conhecem o direito de toda pessoa à educa-
ção. Concordam em que a educação deverá 
visar ao pleno desenvolvimento da perso-
nalidade humana e do sentido de sua dig-
nidade e fortalecer o respeito pelos direitos 
humanos e liberdades fundamentais. Con-
cordam ainda em que a educação deverá 
capacitar todas as pessoas a participar efeti-
vamente de uma sociedade livre, favorecer 
a compreensão, a tolerância e a amizade 
entre todas as nações e entre todos os gru-
pos raciais, étnicos ou religiosos e promover 
as atividades das Nações Unidas em prol da 
manutenção da paz.

2. Os Estados Partes do presente Pacto re-
conhecem que, com o objetivo de assegurar 
o pleno exercício desse direito:

a) A educação primaria deverá ser obrigató-
ria e acessível gratuitamente a todos;

b) A educação secundária em suas diferen-
tes formas, inclusive a educação secundária 
técnica e profissional, deverá ser generaliza-
da e torna-se acessível a todos, por todos os 
meios apropriados e, principalmente, pela 
implementação progressiva do ensino gra-
tuito;

c) A educação de nível superior deverá 
igualmente torna-se acessível a todos, com 
base na capacidade de cada um, por todos 
os meios apropriados e, principalmente, 
pela implementação progressiva do ensino 
gratuito;

d) Dever-se-á fomentar e intensificar, na 
medida do possível, a educação de base 
para aquelas pessoas que não receberam 
educação primaria ou não concluíram o ci-
clo completo de educação primária;

e) Será preciso prosseguir ativamente o de-
senvolvimento de uma rede escolar em to-
dos os níveis de ensino, implementar-se um 
sistema adequado de bolsas de estudo e 
melhorar continuamente as condições ma-
teriais do corpo docente.

1. Os Estados Partes do presente Pacto 
comprometem-se a respeitar a liberdade 
dos pais e, quando for o caso, dos tutores 
legais de escolher para seus filhos escolas 
distintas daquelas criadas pelas autoridades 
públicas, sempre que atendam aos padrões 
mínimos de ensino prescritos ou aprovados 
pelo Estado, e de fazer com que seus filhos 
venham a receber educação religiosa ou 
moral que esteja de acordo com suas pró-
prias convicções.

2. Nenhuma das disposições do presente 
artigo poderá ser interpretada no sentido 
de restringir a liberdade de indivíduos e de 
entidades de criar e dirigir instituições de 
ensino, desde que respeitados os princípios 
enunciados no parágrafo 1 do presente arti-
go e que essas instituições observem os pa-
drões mínimos prescritos pelo Estado.

Artigo 14.

Todo Estado Parte do presente pacto que, no 
momento em que se tornar Parte, ainda não te-
nha garantido em seu próprio território ou ter-
ritórios sob sua jurisdição a obrigatoriedade e a 
gratuidade da educação primária, se compro-
mete a elaborar e a adotar, dentro de um prazo 
de dois anos, um plano de ação detalhado des-
tinado à implementação progressiva, dentro de 
um número razoável de anos estabelecidos no 
próprio plano, do princípio da educação primá-
ria obrigatória e gratuita para todos.
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Artigo 15.

1. Os Estados Partes do presente Pacto re-
conhecem a cada indivíduo o direito de:

a) Participar da vida cultural;

b) Desfrutar o processo cientifico e suas 
aplicações;

c) Beneficiar-se da proteção dos interesses 
morais e materiais decorrentes de toda a 
produção cientifica, literária ou artística de 
que seja autor.

2. As Medidas que os Estados Partes do 
Presente Pacto deverão adotar com a fina-
lidade de assegurar o pleno exercício desse 
direito incluirão aquelas necessárias à con-
venção, ao desenvolvimento e à difusão da 
ciência e da cultura.

3. Os Estados Partes do presente Pacto 
comprometem-se a respeitar a liberdade 
indispensável à pesquisa cientifica e à ativi-
dade criadora.

4. Os Estados Partes do presente Pacto re-
conhecem os benefícios que derivam do 
fomento e do desenvolvimento da coopera-
ção e das relações internacionais no domí-
nio da ciência e da cultura.

PARTE IV

Artigo 16.

1. Os Estados Partes do presente Pacto com-
prometem-se a apresentar, de acordo com 
as disposições da presente parte do Pacto, 
relatórios sobre as medidas que tenham 
adotado e sobre o progresso realizado com 
o objetivo de assegurar a observância dos 
direitos reconhecidos no Pacto.

2. a) Todos os relatórios deverão ser enca-
minhados ao Secretário-Geral da Organiza-
ção das Nações Unidas, o qual enviará có-
pias dos mesmos ao Conselho Econômico e 
Social, para exame, de acordo com as dispo-
sições do presente Pacto.

b) O Secretário-Geral da Organização das 
Nações Unidas encaminhará também às 
agências especializadas cópias dos rela-
tórios – ou de todas as partes pertinentes 
dos mesmos enviados pelos Estados Partes 
do presente Pacto que sejam igualmente 
membros das referidas agências especiali-
zadas, na medida em que os relatórios, ou 
partes deles, guardem relação com questão 
que sejam da competência de tais agências, 
nos termos de seus respectivos instrumen-
tos constitutivos.

Artigo 17.

1. Os Estados Partes do presente Pacto 
apresentarão seus relatórios por etapas, 
segundo um programa a ser estabelecido 
pelo Conselho Econômico e Social no prazo 
de um ano a contar da data da entrada em 
vigor do presente Pacto, após consulta aos 
Estados Partes e às agências especializadas 
interessadas.

2. Os relatórios poderão indicar os fatores 
e as dificuldades que prejudiquem o pleno 
cumprimento das obrigações previstas no 
presente Pacto.

3. Caso as informações pertinentes já te-
nham sido encaminhadas à Organização das 
Nações Unidas ou a uma agência especiali-
zada por um Estado Parte, não será neces-
sário reproduzir as referidas informações, 
sendo suficiente uma referência precisa às 
mesmas.

Artigo 18.

Em virtude das responsabilidades que lhe são 
conferidas pela Carta das Nações Unidas no do-
mínio dos direitos humanos e das liberdades 
fundamentais, o Conselho Econômico e Social 
poderá concluir acordos com as agências espe-
cializadas sobre a apresentação, por estas, de 
relatórios relativos aos progressos realizados 
quanto ao cumprimento das disposições do 
presente Pacto que correspondam ao seu cam-
po de atividades. Os relatórios poderão, incluir 
dados sobre as decisões e recomendações refe-
rentes ao cumprimento das disposições do pre-
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sente Pacto adotadas pelos órgãos competentes 
das agências especializadas.

Artigo 19.

O Conselho Econômico e Social poderá encami-
nhar à Comissão de Direitos Humanos, para fins 
de estudo e de recomendação de ordem geral, 
ou para informação, caso julgue apropriado, os 
relatórios concernentes aos direitos humanos 
que apresentarem os Estados nos termos dos 
artigos 16 e 17 e aqueles concernentes aos di-
reitos humanos que apresentarem as agências 
especializadas nos termos do artigo 18.

Artigo 20.

Os Estados Partes do presente Pacto e as agên-
cias especializadas interessadas poderão enca-
minhar ao Conselho Econômico e Social comen-
tários sobre qualquer recomendação de ordem 
geral feita em virtude do artigo 19 ou sobre 
qualquer referencia a uma recomendação de 
ordem geral que venha a constar de relatório da 
Comissão de Direitos Humanos ou de qualquer 
documento mencionado no referido relatório.

Artigo 21.

O Conselho Econômico e Social poderá apre-
sentar ocasionalmente à Assembléia-Geral re-
latórios que contenham recomendações de ca-
ráter geral bem como resumo das informações 
recebidas dos Estados Partes do presente Pacto 
e das agências especializadas sobre as medidas 
adotadas e o progresso realizado com a finalida-
de de assegurar a observância geral dos direitos 
reconhecidos no presente Pacto.

Artigo 22.

O Conselho Econômico e Social poderá levar ao 
conhecimento de outros órgãos da Organização 
das Nações Unidas, de seus órgãos subsidiários 
e das agências especializadas interessadas, às 
quais incumba a prestação de assistência técni-
ca, quaisquer questões suscitadas nos relatórios 
mencionados nesta parte do presente Pacto que 
possam ajudar essas entidades a pronunciar-se, 
cada uma dentro de sua esfera de competência, 
sobre a conveniência de medidas internacionais 

que possam contribuir para a implementação 
efetiva e progressiva do presente Pacto.

Artigo 23.

Os Estados Partes do presente Pacto concordam 
em que as medidas de ordem internacional des-
tinada a tornar efetivos os direitos reconhecidos 
no referido Pacto incluem, sobretudo, a conclu-
são de convenções, a adoção de recomendações, 
a prestação de assistência técnica e a organiza-
ção, em conjunto com os governos interessados, 
e no intuito de efetuar consultas e realizar estu-
dos, de reuniões regionais e de reuniões técnicas.

Artigo 24.

Nenhuma das disposições do presente Pac-
to poderá ser interpretada em detrimento das 
disposições da Carta das Nações Unidas ou das 
constituições das agências especializadas, as 
quais definem as responsabilidades respectivas 
dos diversos órgãos da Organização das Nações 
Unidas e agências especializadas relativamente 
às matérias tratadas no presente Pacto.

Artigo 25.

Nenhuma das disposições do presente Pacto 
poderá ser interpretada em detrimento do di-
reito inerente a todos os povos de desfrutar e 
utilizar plena e livremente suas riquezas e seus 
recursos naturais.

PARTE V

Artigo 26.

1. O presente Pacto está aberto à assinatu-
ra de todos os Estados membros da Orga-
nização das Nações Unidas ou membros de 
qualquer de suas agências especializadas, 
de todo Estado Parte do Estatuto da Corte 
internacional de Justiça, bem como de qual-
quer outro Estado convidado pela Assem-
bléia-Geral das Nações Unidas a torna-se 
Parte do presente Pacto.

2. O presente Pacto está sujeito à ratifica-
ção. Os instrumentos de ratificação serão 
depositados junto ao Secretário-Geral da 
Organização das Nações Unidas.
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3. O presente Pacto está aberto à adesão de 
qualquer dos Estados mencionados no pa-
rágrafo 1 do presente artigo.

4. Far-se-á a adesão mediante depósito do 
instrumento de adesão junto ao Secretário-
-Geral da Organização das Nações Unidas.

5. O Secretário-Geral da Organização das 
Nações Unidas informará todos os Estados 
que hajam assinado o presente Pacto ou 
a ele aderido, do depósito de cada instru-
mento de ratificação ou de adesão.

Artigo 27.

1. O presente Pacto entrará em vigor três 
meses após a data do depósito, junto ao 
Secretário-Geral da Organização das Nações 
Unidas, do trigésimo-quinto instrumento de 
ratificação ou de adesão.

2. Para os Estados que vierem a ratificar o 
presente Pacto ou a ele aderir após o de-
pósito do trigésimo-quinto instrumento de 
ratificação ou de adesão, o presente Pacto 
entrará em vigor três meses após a data do 
depósito, pelo Estado em questão, de seu 
instrumento de ratificação ou de adesão.

Artigo 28.

Aplicar-se-ão as disposições do presente Pacto, 
sem qualquer limitação ou exceção, a todas as 
unidades constitutivas dos Estados Federativos.

Artigo 29.

1. Qualquer Estado Parte do presente Pacto 
poderá propor emendas e depositá-las jun-
to ao Secretário-Geral da Organização das 
Nações Unidas. O Secretário-Geral comu-
nicará todas as propostas de emenda aos 
Estados Partes do presente Pacto, pedindo-
-lhes que o notifiquem se desejam que se 
convoque uma conferência dos Estados 
Partes destinada a examinar as propostas e 
submetê-las à votação. Se pelo menos um 
terço dos Estados Partes se manifestar a 
favor da referida convocação, o Secretário-
-Geral convocará a conferência sob os aus-
pícios da Organização das Nações Unidas. 

Qualquer emenda adotada pela maioria 
dos Estados Partes presentes e votantes na 
conferência será submetida à aprovação da 
Assembléia-Geral das Nações Unidas.

2. Tais emendas entrarão em vigor quando 
aprovadas pela Assembléia-Geral das Na-
ções Unidas e aceitas, em conformidade 
com seus respectivos procedimentos cons-
titucionais, por uma maioria de dois terços 
dos Estados Partes no presente Pacto.

3. Ao entrarem em vigor, tais emendas se-
rão obrigatórias para os Estados Partes que 
as aceitaram, ao passo que os demais Es-
tados Partes permanecem obrigatórios pe-
las disposições do presente Pacto e pelas 
emendas anteriores por eles aceitas.

Artigo 30.

Independentemente das notificações previstas 
no parágrafo 5 do artigo 26, o Secretário-Geral 
da Organização das Nações Unidas comunicará 
a todos os Estados mencionados no parágrafo 1 
do referido artigo:

a) as assinaturas, ratificações e adesões re-
cebidas em conformidade com o artigo 26;

b) a data de entrada em vigor do Pacto, nos 
termos do artigo 27, e a data de entrada em 
vigor de quaisquer emendas, nos termos do 
artigo 29.

Artigo 31.

1. O presente Pacto, cujos textos em chinês, 
espanhol, francês, inglês e russo são igual-
mente autênticos, será depositado nos ar-
quivos da Organização das Nações Unidas.

2. O Secretário-Geral da Organização das 
Nações Unidas encaminhará cópias autenti-
cadas do presente Pacto a todos os Estados 
mencionados no artigo 26.

Em fé do quê, os abaixo-assinados, devidamen-
te autorizados por seus respectivos Governos, 
assinaram o presente Pacto, aberto à assinatura 
em Nova York, aos 19 dias no mês de dezembro 
do ano de mil novecentos e sessenta e seis.
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PROTOCOLOS FACULTATIVOS AO PACTO INTERNACIONAL  
DOS DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS – 1966 (PIDCP)

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, 
nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 311, DE 2009

Aprova o texto do Protocolo Facultativo ao Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, 
adotado em Nova Iorque, em 16 de dezembro de 1966, e do Segundo Protocolo Facultativo 
ao Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos com vistas à Abolição da Pena de Morte, 
adotado e proclamado pela Resolução nº 44/128, de 15 de dezembro de 1989, com a reserva 
expressa no art. 2º.

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1º Fica aprovado o texto do Protocolo Facultativo ao Pacto Internacional sobre Direitos 
Civis e Políticos, adotado em Nova Iorque, em 16 de dezembro de 1966, e do Segundo Protocolo 
Facultativo ao Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos com vistas à Abolição da Pena 
de Morte, adotado e proclamado pela Resolução nº 44/128, de 15 de dezembro de 1989, com a 
reserva expressa no art. 2º. 

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam 
resultar em revisão dos referidos Protocolos, bem como quaisquer ajustes complementares 
que, nos termos do inciso I do caput do art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou 
compromissos gravosos ao patrimônio nacional. 

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, em 16 de junho de 2009.

Senador JOSÉ SARNEY 

Presidente do Senado Federal
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PROTOCOLO FACULTATIVO AO PACTO 
INTERNACIONAL SOBRE DIREITOS 
CIVIS E POLÍTICOS

Os Estados Partes no presente Protocolo,

Considerando que, para melhorar atender os 
propósitos do Pacto Internacional sobre Direi-
tos e Políticos (doravante denominado <<o Pac-
to>>) e a implementação de suas disposições, 
conviria habilitar o Comitê de Direitos Humanos, 
constituído nos termos da Parte IV do Pacto (do-
ravante denominado <<o Comitê>>), a receber 
e examinar, como se prevê no presente Protoco-
lo, as comunicações provenientes de indivíduos 
que se considerem vítimas de uma violação dos 
direitos enunciados no Pacto,

Acordam o seguinte:

Artigo 1º

Os Estados Partes do Pacto que se tornem par-
tes do presente Protocolo reconhecem que o 
Comitê tem competência para receber e exami-
nar comunicações provenientes de indivíduos 
sujeitos à sua jurisdição que aleguem ser víti-
mas de uma violação, por esses Estados Partes, 
de qualquer dos direitos enunciados no Pacto. 
O Comitê não receberá nenhuma comunicação 
relativa a um Estado Parte no Pacto que não 
seja no presente Protocolo.

Artigo 2º

Ressalvado o disposto no artigo 1º os indivíduos 
que se considerem vítimas da violação de qual-
quer dos direitos enunciados no Pacto e que te-
nham esgotado todos os recursos internos dis-
poníveis podem apr5esentar uma comunicação 
escrita ao Comitê para que este a examine.

Artigo 3º

O Comitê declarará inadmissíveis as comunica-
ções apresentadas, em virtude do presente Pro-
tocolo, que sejam anônimas ou cuja apresenta-
ção considere constituir um abuso de direito ou 
considere incompatível com as disposições do 
Pacto.

Artigo 4º

1. Ressalvado o disposto no artigo 3º, o Co-
mitê dará conhecimento das comunicações 
que lhe sejam apresentadas, em virtude do 
presente Protocolo, aos Estados Partes do 
Protocolo que tenham alegadamente viola-
do qualquer disposição do Pacto.

2. Dentro de seis meses, os citados Estados 
deverão submeter por escrito ao Comitê as 
explicações ou declarações que esclareçam 
a questão e indicarão, se for o caso, as me-
didas que tenham tomado para remediar a 
situação.

Artigo 5º

1. O Comitê examinará as comunicações re-
cebidas em virtude do presente Protocolo, 
tendo em conta s informações escritas que 
lhe sejam submetidas pelo indivíduo e pelo 
Estado Parte interessado.

2. O Comitê não examinará nenhuma comu-
nicação de um indivíduo sem se assegurar 
de que:

a) A mesma questão não esteja sendo exa-
minada por outra instância internacional de 
inquérito ou de decisão;

b) O indivíduo esgotou os recursos inter-
nos disponíveis. Esta regra não se aplica se 
a aplicação desses recursos é injustificada-
mente prolongada.

3. O Comitê realizará suas sessões a portas 
fechadas quando examinar as comunica-
ções previstas no presente Protocolo.

4. O Comitê comunicará as suas conclusões 
ao Estado Parte interessado e ao indivíduo.

Artigo 6º

O Comitê incluirá no relatório anual que elabora 
de acordo com o artigo 45º do Pacto um resumo 
das suas atividades previstas no presente Proto-
colo.
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Artigo 7º

Até a realização dos objetivos da Resolução (XV), 
adotada pela Assembléia Geral das Nações Uni-
das em 14 de Dezembro de 1960, relativa à De-
claração sobre a Concessão de Independência 
aos Países e aos Povos Coloniais, o disposto no 
presente Protocolo em nada restringe o direito 
de petição concedido a esses povos pela Carta 
das Nações Unidas e por outras convenções e 
instrumentos internacionais concluídos sob os 
auspícios da Organização das Nações Unidas ou 
de suas instituições especializadas.

Artigo 8º

1. O presente Protocolo está aberto á assi-
natura dos Estados que tenham assinado o 
Pacto.

2. O presente Protocolo está sujeito à rati-
ficação dos Estados que ratificaram o Pacto 
ou a ele aderiram. Os instrumentos de ra-
tificação serão depositados junto ao Secre-
tário-Geral da Organização das Nações Uni-
das.

3. O presente Protocolo está aberto à ade-
são dos Estados que tenham ratificado o 
Pacto ou que a ele tenham aderido.

4. A adesão far-se-á através do depósito de 
instrumento de adesão junto ao Secretário-
-geral da Organização das Nações Unidas.

5. O Secretário-Geral da Organização das 
Nações Unidas informará a todos os Estados 
que assinaram o presente protocolo ou que 
a ele aderiram do depósito de cada instru-
mento de adesão ou ratificação.

Artigo 9º

1. Sob ressalva da entrada em vigor do Pac-
to, o presente Protocolo entrará em vigor 
três meses após a data do depósito junto ao 
Secretário-Geral da Organização das Nações 
Unidas do décimo instrumento de ratifica-
ção ou de adesão.

2. Para os Estados que ratifiquem o presen-
te Protocolo ou a ele adiram após o depósi-

to do décimo instrumento ou de adesão, o 
Protocolo entrará em vigor três meses após 
a data do depósito por esses Estados do seu 
instrumento de ratificação ou de adesão.

Artigo 10º

O disposto no presente Protocolo aplica-se, sem 
limitação ou exceção, a todas as unidades cons-
titutivas dos Estados federais.

Artigo 11.

1. Os Estados Partes no presente Protoco-
lo poderão propor emendas e depositar o 
respectivo texto junto ao Secretário-Geral 
da Organização das Nações Unidas. O secre-
tário-Geral transmitirá todos os projetos de 
emendas aos Estados Partes do protocolo, 
pedindo-lhes que indiquem se desejam a 
convocação de uma conferência de Esta-
dos Partes para examinar esses projetos e 
submetê-los à votação. Se pelo menos um 
terço dos Estados se declarar a favor dessa 
convocação, o Secretário-Geral convocará 
a conferência sob os auspícios da Organiza-
ção das Nações Unidas. As alterações ado-
tadas pela maioria dos Estados presentes e 
votantes na conferência serão submetidas 
para aprovação à Assembleia Geral das Na-
ções Unidas.

2. Essas emendas entrarão em vigor quando 
forem aprovadas pela Assembleia Geral das 
Nações Unidas e aceitas, de acordo com as 
suas regras constitucionais respectivas, por 
uma maioria de dois terços dos Estados Par-
tes no presente Protocolo.

3. Quando essas emendas entrarem em vi-
gor, tornar-se-ão obrigatórias para aqueles 
Estados Partes que as aceitaram, continu-
ando os outros Estados Partes vinculados 
pelas disposições do presente Protocolo 
e pelas alterações anteriores que tenham 
aceitado.

Artigo 12.

1. Os Estados Partes poderão, a qualquer 
momento, denunciar o presente Protocolo 
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por notificação escrita dirigida ao Secretá-
rio-Geral da Organização das Nações Uni-
das. A denúncia produzirá efeitos três me-
ses após a data em que o Secretário-Geral 
tenha recebido a notificação.

2. A denúncia não impedirá a aplicação das 
disposições do presente Protocolo às comu-
nicações apresentadas em conformidade 
com o artigo 2º antes da data em que a de-
núncia produz efeitos.

Artigo 13.

Independentemente das notificações previstas 
no parágrafo 5 do artigo 8º do presente Proto-
colo, o Secretário-Geral da Organização das Na-
ções Unidas informará todos os Estados referi-
dos no parágrafo 1 do artigo 48 do Pacto:

a) Das assinaturas do presente protocolo e 
dos instrumentos de ratificação e de adesão 
depositados de acordo com o artigo 8º;

b) Da data da entrada em vigor do presen-
te Protocolo de acordo com o artigo 9º e 
da data da entrada em vigor das alterações 
previstas no artigo 11,

c) das denúncias feitas nos termos do artigo 
12.

Artigo 14.

1. O presente Protocolo, cujos textos em in-
glês, chinês, espanhol, francês e russo são 
igualmente válidos, será depositado nos ar-
quivos da Organização das Nações Unidas.

2. O Secretário-Geral da Organização das 
Nações Unidas transmitirá uma cópia au-
tenticada do presente Protocolo a todos os 
Estados referidos no artigo 48º do Pacto.

* Aprovado pela Assembleia Geral das Nações 
Unidas em 16 de dezembro de 1966. Em vigor 
desde 23 de março de 1976.

SEGUNDO PROTOCOLO FACULTATIVO 
AO PACTO INTERNACIONAL SOBRE 
DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS COM 
VISTAS À ABOLIÇÃO DA PENA DE 
MORTE

Os Estados Partes do presente Protocolo:

Convencidos de que a abolição da pena de mor-
te contribui para a promoção da dignidade hu-
mana e para o desenvolvimento progressivo dos 
direitos humanos;

Recordando o artigo 3º da Declaração Universal 
dos Direitos Humanos, adotada em 10 de De-
zembro de 1948, bem como o artigo 6º do Pac-
to Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, 
adotado em 16 de Dezembro de 1966;

Tendo em conta que o artigo 6º do Pacto Inter-
nacional sobre Direitos Civis e Políticos prevê a 
abolição da pena de morte em termos que su-
gerem sem ambiguidade que é desejável a abo-
lição desta pena;

Convencidos de que todas as medidas de aboli-
ção da pena de morte devem ser consideradas 
como um progresso no gozo do direito à vida;

Desejosos de assumir por este meio um com-
promisso internacional para abolir a pena de 
morte,

Acordam o seguinte:

Artigo 1º

1. Nenhum indivíduo sujeito à jurisdição de 
um Estado Parte no presente Protocolo será 
executado;

2. Os Estados Partes devem tomar as medi-
das adequadas para abolir a pena de morte 
no âmbito da sua jurisdição.

Artigo 2º

1. Não é admitida qualquer reserva ao pre-
sente Protocolo, exceto a reserva formulada 
no momento da ratificação ou adesão que 
preveja a aplicação da pena de morte em 
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tempo de guerra em virtude de condenação 
por infração penal de natureza militar de 
gravidade extrema cometida em tempo de 
guerra.

2. O Estado que formular tal reserva trans-
mitirá ao Secretário-Geral das Nações Uni-
das, no momento da ratificação ou adesão, 
as disposições pertinentes da respectiva 
legislação nacional aplicável em tempo de 
guerra.

3. O Estado Parte que haja formulado tal re-
serva notificará o Secretário-Geral das Na-
ções Unidas de declaração e do fim do esta-
do de guerra no seu território.

Artigo 3º

Os Estados Partes no presente Protocolo deve-
rão informar, nos relatórios que submeterem ao 
Comitê de Direitos Humanos, sob o artigo 40.º 
do Pacto, das medidas adotadas para imple-
mentar o presente Protocolo.

Artigo 4º

Para os Estados Partes que hajam feito  decla-
ração prevista no artigo 41, a competência re-
conhecida ao Comitê dos Direitos do Homem 
para receber e apreciar comunicações nas quais 
um Estado alega que um outro Estado Parte não 
cumpre as suas obrigações é extensiva às dispo-
sições do presente Protocolo, exceto se o Estado 
Parte em causa tiver feito uma declaração em 
contrário no momento da respectiva ratificação 
ou adesão.

Artigo 5º

Para os Estados Partes do (Primeiro) Protocolo 
Adicional ao Pacto Internacional sobre Direitos 
Civis e Políticos, adotado em 16 de Dezembro 
de 1966, a competência reconhecida ao Comi-
tê dos  Direitos do Homem para receber e apre-
ciar comunicações provenientes de indivíduos 
sujeitos à sua jurisdição é igualmente extensiva 
às disposições do presente Protocolo, exceto se 
o Estado Parte em causa tiver feito uma decla-
ração em contrário no momento da respectiva 
ratificação ou adesão.

Artigo 6º

1. As disposições do presente Protocolo 
aplicam-se como disposições adicionais ao 
Pacto.

2. Sem prejuízo da possibilidade de formu-
lação da reserva prevista no artigo 2º do 
presente Protocolo, o direito garantido no 
parágrafo 1 do artigo 1º do presente Proto-
colo não pode ser objeto de qualquer der-
rogação sob o artigo 4º do Pacto.

Artigo 7º

1. O presente Protocolo está aberto à assi-
natura dos Estados que tenham assinado o 
Pacto.

2. O presente Protocolo está sujeito à rati-
ficação dos Estados que ratificaram o Pacto 
ou a ele aderiram. Os instrumentos de ra-
tificação serão depositados junto do Secre-
tário-Geral da Organização das Nações Uni-
das.

3. O presente Protocolo está aberto à ade-
são dos Estados que tenham ratificado o 
Pacto ou a ele tenham aderido.

4. A adesão far-se-á através do depósito de 
um instrumento de adesão junto do Secre-
tário-geral da Organização das Nações Uni-
das.

5. O Secretário-Geral da Organização das 
Nações Unidas informará a todos os Estados 
que assinaram o presente Protocolo ou que 
a ele aderiram do depósito de cada instru-
mento da ratificação ou adesão.

Artigo 8º

1. O presente Protocolo entrará em vigor 
três meses após a data do depósito junto do 
Secretário-Geral da Organização das Nações 
Unidas do décimo instrumento de ratifica-
ção ou de adesão.

2. Para os Estados que ratificarem o presen-
te Protocolo ou a ele aderirem após o depó-
sito do décimo instrumento de ratificação 
ou adesão, o Protocolo entrará em vigor 
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três meses após a data do depósito por es-
ses Estados do seu instrumento de ratifica-
ção ou de adesão.

Artigo 9º

O disposto no presente Protocolo aplica-se, sem 
limitação ou exceção, a toda as unidades consti-
tutivas dos Estados federais.

Artigo 10.

O Secretário-Geral da Organização das Nações 
Unidas informará todos os Estados referidos no 
parágrafo 1 do artigo 48º do Pacto:

a) Das reservas, comunicações e notifica-
ções recebidas nos termos do artigo 2º do 
presente Protocolo;

b) Das declarações feitas nos termos dos ar-
tigos 4º ou 5º do presente Protocolo;

c) Das assinaturas apostas ao presente Pro-
tocolo e dos instrumentos de ratificação e 
de adesão depositados nos termos do arti-
go 7º;

d) Da data de entrada em vigor do presente 
Protocolo, nos termos do artigo 8º.

Artigo 11.

1. O presente Protocolo, cujos textos em 
inglês, árabe, chinês, espanhol, francês e 
russo são igualmente válidos será deposita-
do nos arquivos da Organização das Nações 
Unidas.

2. O Secretário-Geral da Organização das 
Nações Unidas transmitirá uma cópia au-
tenticada do presente Protocolo a todos os 
Estados referidos no artigo 48 do Pacto.

* Adotado e proclamado pela Resolução 44/128, 
de 15 de dezembro de 1989, da Assembleia Ge-
ral das Nações Unidas.
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CONSELHO DE DIREITOS HUMANOS DA ONU

1. Conselho de Direitos Humanos

O Conselho de Direitos Humanos (Human Rights Council) é o sucessor nos anos noventa 
da desacreditada Comissão de Direitos Humanos (Commission on Human Rights). Como 
a Comissão, ele tem principalmente duas tarefas: a de  promover a codificação dos direitos 
humanos (standard setting) e a de lidar com violações dos direitos humanos. Com isso, ele é o 
órgão central para a proteção dos direitos humanos dentro do sistema da ONU.

O Conselho foi instaurado pela Resolução A/60/251 como órgão subsidiário da Assembleia 
Geral da ONU. Ele constitui-se de 47 membros, nomeados pela Assembleia Geral da ONU, por 
voto secreto, com maioria absoluta, ou seja, com 97 dos 193 votos, por um período de três anos. 
Anteriormente, os membros da Comissão eram escolhidos pelo Ecosoc. A chave regional válida 
ali levou a uma eleição maciça de países violadores dos direitos humanos. Isso desencadeou 
indisposições acaloradas especialmente nos EUA. Os EUA pediram que os Estados-Partes 
fossem eleitos por uma maioria de 2/3, o que, no entanto, não prevaleceu. Porém, o pedido foi 
posicionado de maneira que os membros do Conselho de Direitos Humanos devam ter um bom 
histórico com relação a direitos humanos. 

O Conselho de Direitos Humanos é responsável por promover o respeito universal pela 
proteção aos direitos humanos e às liberdades fundamentais, sem distinção de espécie 
alguma e de maneira justa e igualitária. Ele ocupa-se principalmente com violações graves 
e sistemáticas dos direitos humanos e pode fazer recomendações a esse respeito, bem como 
promover a coordenação eficaz e a integração sem exceções de questões de direitos humanos 
em todos os âmbitos do sistema das Nações Unidas. Em adição, o Conselho é responsável 
pela educação em direitos humanos, bem como pela prestação de serviços de consultoria. 
Ele atua como fórum para o diálogo sobre questões temáticas de todos os direitos humanos 
e apresenta à Assembleia Geral da ONU recomendações para o desenvolvimento do direito 
internacional nessa área.

É considerado um grande passo que todos os países devam submeter-se a uma revisão 
periódica (Universal Periodic Review – UPR). Por conseguinte, todos os países devem entregar 
um relatório de vinte páginas sobre a atuação dos direitos humanos em sua jurisdição a 
ser produzido juntamente com atores não estatais. Um segundo relatório de dez páginas 
é apresentado pelo secretariado da ONU, baseado em informações reunidas por relatores 
especiais. O terceiro relatório vem de ONGs. Todos esses relatórios são então examinados 
por um grupo de trabalho constituído por todos os 47 Estados-Membros do Conselho de 
Direitos Humanos em um prazo de três horas. Uma vez que não membros do Conselho podem 
participar do processo, resta tempo apenas para breves declarações. Essa limitação de tempo 
não permite aprofundamentos. 

No entanto, o processo é avaliado como positivo na literatura, porque os examinadores são 
representantes do governo, expressando as posições de seus governos com suas questões. Os 
direitos humanos são, assim, ativados como força viva. A possibilidade de se caminhar para 
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um diálogo sobre questões de direitos humanos é vista como um segundo elemento positivo. 
Principalmente faz-se válido para o terceiro mundo que todos os países devam submeter-se a 
esse procedimento. Dessa maneira, contraria-se a impressão de que toda a política de direitos 
humanos seja voltada contra somente um grupo de países. 

Um segundo instrumento com o qual o Conselho de Direitos Humanos pode reagir a violações 
maciças e generalizadas dos direitos humanos é a instituição de Relatores Especiais de cada 
país. Sua tarefa é compilar e controlar todas a informações relevantes sobre os países. Eles 
devem procurar entrar em contato com os governos envolvidos e questionar a situação.  

Obrigações erga omnes

As obrigações antes analisadas referem-se à relação entre Estado e indivíduo. Como elas 
são as mais importantes, podem ser chamadas de “obrigações primárias” ou pensadas 
como “obrigações verticais”. Contudo, não são os únicos deveres decorrentes do DIDH. Pelo 
contrário, há outra série de “obrigações secundárias” ou “horizontais”. As mais famosas são 
as chamadas erga omnes. Segundo a Corte Internacional de Justiça, elas emanam de normas 
tão significativas que todos os Estados teriam um interesse legal na sua proteção. Trata-se, 
portanto, de obrigações vis-à-vis a comunidade dos Estados. Como já visto, no contexto da 
discussão dos direitos humanos vigentes como ius cogens, há consenso em que suas garantias 
fundamentais estabelecem tais obrigações e que qualquer Estado é competente para reagir à 
sua violação. 

Isso é notável porque, no Direito Internacional Público, vale a regra de que Estados somente 
podem tomar contramedidas (countermeasures) – antigamente chamadas “represálias” 
– em relação a outros, se seus próprios direitos e interesses forem diretamente afetados, 
pressupondo, por exemplo, o não cumprimento de um dever contratual em relação bilateral 
ou multilateral. De fato, observa-se que todos os tratados de direitos humanos criam não só 
obrigações vis-à-vis o indivíduo, mas também vis-à-vis os outros Estados-Partes.  

Há autores que, por isso, as chamam de “obrigações erga omnes partes”. As obrigações erga 
omnes distinguem-se delas porque valem como costume internacional em relação a todos 
os Estados do mundo, ou seja, à comunidade de Estados inteira. Eles obrigam os Estados a 
promover o respeito universal pelos direitos humanos. Contudo, o que ainda não está claro é 
a questão de saber se os Estados podem aplicar (determinadas) contramedidas – medidas, a 
princípio, ilegais no Direito Internacional Público – para sancionar Estados violadores de direito 
humanos. Parece que a resposta é afirmativa no que se refere às graves e sistemáticas violações 
de direitos humanos, por exemplo, no caso de “limpezas étnicas”.

3. O Conselho de Direitos Humanos

Em 2006, os membros das Nações Unidades decidiram substituir a antiga Comissão de Direitos 
Humanos, que existia desde 1946, pelo Conselho de Direitos Humanos. As razões para a 
mudança são várias, mas a maior crítica que vinha sofrendo a Comissão era a politização na 
sua composição e a forma com que abordava os temas relativos aos direitos humanos. De um 
lado, afirmava-se que não havia restrição alguma para que Estados acusados de serem grandes 
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violadores dos direitos humanos pudessem compor o órgão; de outro lado, sustentava-se que a 
inexistência de um mecanismo que verificasse o cumprimento dos direitos humanos no mundo 
inteiro – somente havendo mecanismos que analisavam a situação dos direitos humanos em 
Estados específicos – promovia uma extrema politização na atuação da Comissão. 

A atual composição do Conselho de Direitos Humanos permite rotatividade maior e 
mecanismos para evitar ou reprimir que Estados considerados grandes violadores dos 
direitos humanos possam ser membros. Cabe verificar se, no futuro, essa nova arquitetura 
não promoverá uma politização ainda.

O Conselho de Direitos Humanos é composto por 47 membros. Ele possui competências 
gerais, como a promoção dos direitos humanos, a difusão da educação em direitos humanos 
e a elaboração de instrumentos internacionais. Além disso, possui funções de investigação 
e monitoramento. Tais funções podem ser divididas em três grandes grupos: (a) revisão 
periódica universal; (b) procedimentos especiais (special procedures); (c) procedimento de 
reclamações (Procedimento 1503).

a. A revisão periódica universal

A revisão periódica universal não existia com a antiga Comissão de Direitos Humanos. Ela 
permite que seja elaborado relatório contendo a situação dos direitos humanos em todo o 
globo. Um dos princípios mais importantes no qual o procedimento se baseia é a cobertura 
universal e o tratamento igualitário a todos os Estados na análise de questões sobre direitos 
humanos. Ainda não foi apresentado um relatório de trabalho no âmbito da revisão periódica 
universal. Espera-se, no entanto, que ele, quando elaborado, sirva para fortalecer os direitos 
humanos e não seja apenas um mecanismo pelo qual Estados inconformados com a atuação 
anterior da Comissão de Direitos Humanos possam agora demonstrar sua insatisfação política 
quando forem alvos de críticas no que se refere ao respeito aos direitos humanos.

b. Os procedimentos especiais

Os procedimentos especiais surgiram da prática da Comissão de Direitos Humanos de investigar 
não Estados específicos, mas temas. A partir dos anos 1990, o número de procedimentos 
especiais aumentou exponencialmente. Nos dias atuais, os procedimentos especiais podem 
abranger temas e também Estados específicos. Sua denominação pode variar. Grupo de 
trabalho, relator especial, representantes especiais são apenas algumas denominações que 
recaem no rótulo mais amplo dos procedimentos especiais. O Conselho tem promovido 
esforços para uniformizar a terminologia. Há uma flexibilidade patente tanto na criação quanto 
na atuação dos procedimentos especiais. A Resolução 5/1 do Conselho de Direitos Humanos 
estabelece não mais que princípios gerais para as funções que devem ser desempenhadas 
pelos procedimentos especiais; por outro lado, o Conselho insistiu em estabelecer regras mais 
rígidas sobre a escolha dos membros que o compõem. 

Mesmo ante a falta de clareza sobre as funções dos procedimentos especiais, algumas podem 
ser identificadas: (1) agir com urgência quando houver informações que sugiram que violações 
a direitos humanos estão acontecendo ou na iminência de ocorrer; (2) responder a alegações 
sobre violações que já hajam ocorrido; (3) realizar missões para a investigação de fatos quando 
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houver alegações de violações; (4) examinar o fenômeno global de um tipo específico de 
violação a fim de compreender o problema e propor soluções; (5) clarificar a estrutura jurídica 
internacional aplicável para tratar de uma violação em particular; (6) apresentar pareceres 
anuais ao Conselho de Direitos Humanos, documentando suas atividades. Essas funções são 
realizadas muitas vezes com o contato direto e a negociação com os Estados.   

c. O procedimento de reclamações

O procedimento de reclamações é aquele originalmente denominado Procedimento 1503 no 
âmbito da Comissão de Direitos Humanos. Essa antiga denominação tinha sua razão de ser 
pelo fato de o procedimento se originar da Resolução 1503 do Conselho Econômico e Social. O 
procedimento de reclamações existe para lidar com padrões consistentes de graves violações 
de todos os direitos humanos e todas as liberdades fundamentais em qualquer parte do 
mundo e sob quaisquer circunstâncias. Por esse procedimento são admitidas reclamações 
de indivíduos que veem algum direito seu sendo violado. Os pressupostos de admissibilidade 
serão estudados posteriormente. 

Dois grupos de trabalho existem no âmbito do procedimento de reclamações. Enquanto o 
Grupo de Trabalho sobre Comunicações faz um juízo de admissibilidade acerca dos casos 
aptos a serem apreciados, podendo rejeitar de plano comunicações mal fundadas, o Grupo 
de Trabalho sobre Situações tem a função de apresentar ao Conselho de Direitos Humanos 
um parecer sobre os casos e formular uma recomendação sobre eles. O Procedimento 1503 
sempre foi conhecido – e muitas vezes criticado – por seu caráter de confidencialidade. O 
procedimento de reclamações perante o Conselho de Direitos Humanos continua confidencial, 
porém este pode decidir dar publicidade à situação em casos de inequívoca falta de cooperação 
por parte do Estado. 

II. Mecanismos convencionais

Existem outros mecanismos de fiscalização dos direitos humanos sob o marco específico de um 
tratado. Há vantagens e desvantagens em o mecanismo existir sob esse marco. Se, por um lado, 
o mecanismo pode parecer tolhido em sua atuação a um campo delimitado pelo tratado, por 
outro, este fornece uma estrutura mais organizada e clara para o mecanismo, o que certamente 
pode contribuir para sua maior efetividade. Há, atualmente, como já visto, oito mecanismos 
convencionais no sistema universal:

(1) Comitê de Direitos Humanos; (2) Comitê sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais; 
(3) Comitê sobre a Eliminação da Discriminação Racial; (4) Comitê sobre a Eliminação da 
Discriminação contra a Mulher; (5) Comitê contra a Tortura; (6) Comitê sobre os Direitos da 
Criança; (7) Comitê sobre Trabalhadores Migrantes; (8) Comitê sobre os Direitos das Pessoas 
com Deficiência. Há grandes diferenças nos métodos de trabalho e nas funções de cada um dos 
comitês. No entanto, podem ser identificadas algumas características comuns entre eles. 
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Procedimento de consideração dos relatórios dos Estados-Partes

Os mecanismos convencionais preveem um procedimento de consideração dos relatórios 
enviados pelos Estados-Partes. Há relatórios que os Estados precisam apresentar 
periodicamente, dando conta do estado de aplicação e efetivação dos direitos contidos nos 
tratados. É uma forma de prestação de contas à qual o Estado se torna vinculado desde o 
momento em que ratifica o instrumento. E tem-se verificado que, de maneira geral, os 
Estados têm apresentado tais relatórios, que são, muitas vezes, “francos e construtivos”. 
Algo também comum entre os mecanismos convencionais é a possibilidade de emitirem os 
chamados comentários gerais, que são interpretações do conteúdo dos tratados que criam os 
mesmos mecanismos. 

Inicialmente, foram criados com o objetivo de explicar aos Estados como implementar os 
instrumentos internacionais e relatar os esforços empreendidos nesse sentido. Os comentários 
gerais não se ajustam exatamente às fontes de direito internacional hoje amplamente 
reconhecidas. Nesse sentido, podem ser considerados como não obrigatórios. Contudo, tendo 
em vista que a produção de normatividade no direito internacional tem-se tornado cada vez 
mais dinâmica, é reducionista dizer que os comentários gerais não possuem relevância jurídica 
alguma. Eles podem certamente estimular comportamentos para a criação, por exemplo, do 
costume internacional ou de princípios gerais de direito. Por fim, há os procedimentos de 
reclamações que não são comuns a todos os mecanismos. Tais procedimentos são de três 
tipos, apresentados a seguir. 

2. Comunicações individuais

As comunicações individuais são previstas para cinco dos oito mecanismos: o Comitê de 
Direitos Humanos, o Comitê sobre a Eliminação da Discriminação contra a Mulher, o Comitê 
contra a Tortura, o Comitê sobre Trabalhadores Migrantes e o Comitê sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiências. A competência para receber comunicações individuais dos comitês 
hoje em funcionamento deve ser reconhecida pelos Estados, seja pela aceitação de um 
protocolo facultativo, seja pela feitura de uma declaração específica no âmbito de um tratado. 
As comunicações individuais são analisadas internamente pelos comitês, que se pronunciam 
pela violação ou não, por parte do Estado, de um ou mais dispositivos do tratado. As decisões 
dos comitês não são obrigatórias, mas certamente possuem um peso político expressivo ao 
realizarem pressões sobre os Estados. 

3. Reclamações interestatais

Um outro tipo de procedimento de reclamação refere-se às reclamações interestatais. 
Aqui, Estados estabelecem procedimentos contra outros Estados em razão de um alegado 
descumprimento de preceitos do tratado. Essas reclamações interestatais até hoje não foram 
utilizadas pelos Estados. Elas são, contudo, previstas, de maneiras ligeiramente distintas, no 
Comitê contra a Tortura, no Comitê sobre Trabalhadores Migrantes, no Comitê de Direitos 
Humanos, no Comitê sobre a Eliminação da Discriminação contra a Mulher e no Comitê sobre 
a Eliminação da Discriminação Racial. Vale destacar que, em relação a esse último comitê, o 
procedimento de reclamações interestatais é obrigatório para todos os Estados Partes na 
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convenção respectiva, diferentemente dos outros comitês, em que esse procedimento deve 
sempre ser sujeito à aceitação dos Estados. 

4. Investigações

Enfim, o terceiro tipo de procedimento de reclamações é a investigação, prevista apenas no 
Comitê contra a tortura e no Comitê sobre a eliminação da discriminação contra a mulher. 
Esse procedimento não é obrigatório, podendo os Estados se furtarem a ele. Ele terá início 
quando o Comitê receber informações consistentes sobre indicações bem fundadas de graves e 
sistemáticas violações a uma convenção.  
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TRATADOS DO SISTEMA UNIVERSAL  
OU GLOBAL DE DIREITOS HUMANOS

Convenção para a Prevenção e a 
Repressão do crime de Genocídio 
(1948)

Aprovada e proposta para assinatura e ratifica-
ção ou adesão pela resolução 260 A (III) da As-
sembléia Geral das Nações Unidas, de 9 de De-
zembro de 1948.

Entrada em vigor na ordem internacional: 12 de 
Janeiro de 1951, em conformidade com o artigo 
XIII.

As Partes Contratantes:

Considerando que a Assembléia Geral da Orga-
nização das Nações Unidas, na sua Resolução 
nº 96 (I), de 11 de Dezembro de 1946, declarou 
que o genocídio é um crime de direito dos po-
vos, que está em contradição com o espírito e 
os fins das Nações Unidas e é condenado por 
todo o mundo civilizado;

Reconhecendo que em todos os períodos da 
história o genocídio causou grandes perdas à 
humanidade;

Convencidas de que, para libertar a humanida-
de de um flagelo tão odioso, é necessária a coo-
peração internacional;

Acordam no seguinte:

Artigo 1º

As Partes Contratantes confirmam que o geno-
cídio, seja cometido em tempo de paz ou em 
tempo de guerra, é um crime do direito dos po-
vos, que desde já se comprometem a prevenir e 
a punir.

Artigo 2º

Na presente Convenção, entende-se por geno-
cídio os atos abaixo indicados, cometidos com 
a intenção de destruir, no todo ou em parte, um 
grupo nacional, étnico, racial ou religioso, tais 
como:

a) Assassinato de membros do grupo;

b) Atentado grave à integridade física e 
mental de membros do grupo; Submissão 
deliberada do grupo a condições de existên-
cia que acarretarão a sua destruição física, 
total ou parcial;

c) Medidas destinadas a impedir os nasci-
mentos no seio do grupo;

d) Transferência forçada das crianças do 
grupo para outro grupo. 

Artigo 3º

Serão punidos os seguintes atos:

a) O genocídio;

b) O acordo com vista a cometer genocídio;

c) O incitamento, direto e público, ao ge-
nocídio;

d) A tentativa de genocídio;

e) A cumplicidade no genocídio. Artigo 4º

As pessoas que tenham cometido genocídio ou 
qualquer dos outros atos enumerados no artigo 
3º serão punidas, quer sejam governantes, fun-
cionários ou particulares.

Artigo 5º

As Partes Contratantes obrigam-se a adotar, de 
acordo com as suas Constituições respectivas, 
as medidas legislativas necessárias para asse-
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gurar a aplicação das disposições da presente 
Convenção e, especialmente, a prever sanções 
penais eficazes que recaiam sobre as pessoas 
culpadas de genocídio ou de qualquer dos atos 
enumerados no artigo 3º.

Artigo 6º

As pessoas acusadas de genocídio ou de qual-
quer dos outros atos enumerados no artigo 3º 
serão julgadas pelos tribunais competentes do 
Estado em cujo território o ato foi cometido ou 
pelo tribunal criminal internacional que tiver 
competência quanto às Partes Contratantes que 
tenham reconhecido a sua jurisdição.

Artigo 7º

O genocídio e os outros atos enumerados no ar-
tigo 3º não serão considerados crimes políticos, 
para efeitos de extradição.

Em tal caso, as Partes Contratantes obrigam-se 
a conceder a extradição de acordo com a sua le-
gislação e com os tratados em vigor.

Artigo 8º

As Partes Contratantes podem recorrer aos ór-
gãos competentes da Organização das Nações 
Unidas para que estes, de acordo com a Carta 
das Nações Unidas, tomem as medidas que jul-
guem apropriadas para a prevenção e repressão 
dos atos de genocídio ou dos outros atos enu-
merados no artigo 3º.

Artigo 9º

Os diferendos entre as Partes Contratantes re-
lativos à interpretação, aplicação ou execução 
da presente Convenção, incluindo os diferendos 
relativos à responsabilidade de um Estado em 
matéria de genocídio ou de qualquer dos atos 
enumerados no artigo 3º, serão submetidos ao 
Tribunal Internacional de Justiça, a pedido de 
uma das partes do diferendo.

Artigo 10º

A presente Convenção, cujos textos em inglês, 
chinês, espanhol, francês e russo são igualmen-
te válidos, será datada de 9 de dezembro de 
1948.

Artigo 11º

A presente Convenção estará aberta, até 31 de 
dezembro de 1949, à assinatura de todos os 
membros da Organização das Nações Unidas e 
de todos os Estados que, não sendo membros, 
tenham sido convidados pela Assembleia Geral 
para esse efeito.

A presente Convenção será ratificada e os ins-
trumentos de ratificação serão depositados jun-
to do Secretário-Geral da Organização das Na-
ções Unidas.

Após 1º de Janeiro de 1950 poderão aderir à 
presente Convenção os membros da Organiza-
ção das Nações Unidas ou os Estados que, não 
sendo membros, tenham recebido o convite 
acima mencionado.

Os instrumentos de adesão serão depositados 
junto do Secretário-Geral da Organização das 
Nações Unidas.

Artigo 12º

As Partes Contratantes poderão, em qualquer 
momento e por notificação dirigida ao Secretá-
rio-Geral da Organização das Nações Unidas, es-
tender a aplicação da presente Convenção a to-
dos os territórios ou a qualquer dos territórios 
cujas relações exteriores assumam.

Artigo 13º

Quando tiverem sido depositados os primeiros 
20 instrumentos de ratificação ou de adesão, o 
Secretário-Geral registará o fato em acta. Trans-
mitirá cópia dessa acta a todos os Estados mem-
bros da Organização das Nações Unidas e aos 
Estados não membros referidos no artigo 11º

A presente Convenção entrará em vigor no 90º 
dia após a data do depósito do 20º instrumento 
de ratificação ou de adesão.

Todas as ratificações ou adesões efetuadas pos-
teriormente à última data produzirão efeito no 
90º dia após o depósito do instrumento de rati-
ficação ou de adesão.
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Artigo 14º

A presente Convenção terá uma duração de 10 
anos contados da data da sua entrada em vigor.

Após esse período, ficará em vigor por cinco 
anos, e assim sucessivamente, para as Partes 
Contratantes que a não tiverem denunciado seis 
meses pelo menos antes de expirar o termo.

A denúncia será feita por notificação escrita, di-
rigida ao Secretário-Geral da Organização das 
Nações Unidas.

Artigo 15º

Se, em consequência de denúncias, o número 
das partes na presente Convenção se achar re-
duzido a menos de 16, a Convenção deixará de 
estar em vigor a partir da data em que produzir 
efeitos a última dessas denúncias.

Artigo 16º

As Partes Contratantes poderão, a todo o tem-
po, formular um pedido de revisão da presente 
Convenção, mediante notificação escrita dirigi-
da ao Secretário-Geral.

A Assembleia Geral deliberará sobre as medidas 
a tomar, se for o caso, sobre esse pedido. 

Artigo 17º

O Secretário-Geral das Nações Unidas notificará 
todos os Estados membros da Organização e os 
Estados não membros referidos no artigo 11º:

a) Das assinaturas, ratificações e adesões 
recebidas em aplicação do artigo 11º;

b) Das notificações recebidas em aplicação 
do artigo 12º;

c) Da data da entrada em vigor da presente 
Convenção, em aplicação do artigo 13º;

d) Das denúncias recebidas em aplicação 
do artigo 14º;

e) Da revogação da Convenção em aplica-
ção do artigo 15º;

f) Das notificações recebidas em aplicação 
do artigo 16º 

Artigo 18º

O original da presente Convenção ficará depo-
sitado nos arquivos da Organização das Nações 
Unidas.

A todos os Estados membros da Organização 
das Nações Unidas e aos Estados não membros 
referidos no artigo 11º serão enviadas cópias 
autenticadas.

Artigo 19º

A presente Convenção será registada pelo Se-
cretário-Geral da Organização das Nações Uni-
das na data da sua entrada em vigor.

Convenção Relativa ao Estatuto dos 
Refugiados (1951)

Adotada em 28 de julho de 1951 pela Conferên-
cia das Nações Unidas de Plenipotenciários so-
bre o Estatuto dos Refugiados e Apátridas, con-
vocada pela Resolução 429 (V) da Assembléia 
Geral das Nações Unidas, de 14 de dezembro de 
1950.

As Altas Partes Contratantes,

Considerando que a Carta das Nações Unidas e 
a Declaração Universal dos Direitos Humanos, 
aprovada em 10 de dezembro de 1948 pela As-
sembléia Geral, afirmaram o princípio de que os 
seres humanos, sem distinção, devem gozar dos 
direitos do homem e das liberdades fundamen-
tais,

Considerando que a Organização das Nações 
Unidas tem repetidamente manifestado sua 
profunda preocupação pelos refugiados e que 
tem se esforçado por assegurar-lhes o exercício 
mais amplo possível dos direitos do homem e 
das liberdades fundamentais,

Considerando que é desejável rever e codificar 
os acordos internacionais anteriores relativos 
ao estatuto dos refugiados e estender a aplica-
ção desses instrumentos e a proteção que eles 
oferecem por meio de um novo acordo,
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Considerando que da concessão do direito de 
asilo podem resultar encargos indevidamente 
pesados para certos países e que a solução sa-
tisfatória para os problemas cujo alcance e na-
tureza internacionais a Organização das Nações 
Unidas reconheceu, não pode, portanto, ser ob-
tida sem cooperação internacional,

Exprimindo o desejo de que todos os Estados, 
reconhecendo o caráter social e humanitário do 
problema dos refugiados, façam tudo o que es-
teja ao seu alcance para evitar que esse proble-
ma se torne causa de tensão entre os Estados,

Notando que o Alto Comissariado das Nações 
Unidas para os Refugiados tem a incumbência 
de zelar para a aplicação das convenções in-
ternacionais que assegurem a proteção dos re-
fugiados, e reconhecendo que a coordenação 
efetiva das medidas tomadas para resolver este 
problema dependerá da cooperação dos Esta-
dos com o Alto Comissário,

Convieram nas seguintes disposições: 

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 1º Definição do termo "refugiado"

A) Para fins da presente Convenção, o ter-
mo "refugiado" se aplicará a qualquer pes-
soa:

1. Que foi considerada refugiada nos ter-
mos dos Ajustes de 12 de maio de 1926 e de 
30 de junho de 1928, ou das Convenções de 
28 de outubro de 1933 e de 10 de fevereiro 
de 1938 e do Protocolo de 14 de setembro 
de 1939, ou ainda da Constituição da Orga-
nização Internacional dos Refugiados;

As decisões de inabilitação tomadas pela Orga-
nização Internacional dos Refugiados durante o 
período do seu mandato não constituem obstá-
culo a que a qualidade de refugiado seja reco-
nhecida a pessoas que preencham as condições 
previstas no parágrafo 2º da presente seção;

2) Que, em consequência dos aconteci-
mentos ocorridos antes de 1º de janeiro de 
1951 e temendo ser perseguida por moti-
vos de raça, religião, nacionalidade, grupo 
social ou opiniões políticas, encontra-se 
fora do país de sua nacionalidade e que não 
pode ou, em virtude desse temor, não quer 
valer-se da proteção desse país, ou que, se 
não tem nacionalidade encontra-se fora do 
país no qual tinha sua residência habitual 
em consequência de tais acontecimentos, 
não pode ou, devido ao referido temor, não 
quer voltar a ele.

No caso de uma pessoa que tem mais de uma 
nacionalidade, a expressão "do país de sua na-
cionalidade" se refere a cada um dos países dos 
quais ela é nacional. Uma pessoa que, sem ra-
zão válida fundada sobre um temor justificado, 
não se houver valido da proteção de um dos pa-
íses de que é nacional, não será considerada pri-
vada da proteção do país de sua nacionalidade.

B) 1) Para os fins da presente Convenção, 
as palavras "acontecimentos ocorridos an-
tes de 1º de janeiro de 1951", do art. 1º, se-
ção A, poderão ser compreendidos no senti-
do de

a) "acontecimentos ocorridos antes de 1º 
de janeiro de 1951 na Europa"; ou

b) "acontecimentos ocorridos antes de 1º 
de janeiro de 1951 na Europa ou alhures"; e 
cada Estado Contratante fará, no momento 
da assinatura, da ratificação ou da adesão, 
uma declaração precisando o alcance que 
pretende dar a essa expressão do ponto de 
vista das obrigações assumidas por ele em 
virtude da presente Convenção.

2. Qualquer Estado Contratante que adotou 
a fórmula a) poderá em qualquer momento 
estender as suas obrigações adotando a fór-
mula b) por meio de uma notificação dirigi-
da ao Secretário-Geral das Nações Unidas.

C) Esta Convenção cessará, nos casos infra, 
de ser aplicável a qualquer pessoa compre-
endida nos termos da seção A, retro:
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1. se ela voltou a valer-se da proteção do 
país de que é nacional; ou

2. se havendo perdido a nacionalidade, ela 
a recuperou voluntariamente; ou

3. se adquiriu nova nacionalidade e goza 
da proteção do país cuja nacionalidade ad-
quiriu; ou

4. se voltou a estabelecer-se, voluntaria-
mente, no país que abandonou ou fora do 
qual permaneceu com medo de ser perse-
guido; ou

5. se por terem deixado de existir as cir-
cunstâncias em conseqüência das quais foi 
reconhecida como refugiada, ela não pode 
mais continuar recusando a proteção do 
país de que é nacional;

Contanto, porém, que as disposições do presen-
te parágrafo não se apliquem a um refugiado 
incluído nos termos do parágrafo 1 da seção A 
do presente artigo, que pode invocar, para recu-
sar a proteção do país de que é nacional, razões 
imperiosas resultantes de perseguições anterio-
res;

6. tratando-se de pessoa que não tem na-
cionalidade, se por terem deixado de exis-
tir as circunstâncias em consequência das 
quais foi reconhecida como refugiada, ela 
está em condições de voltar ao país no qual 
tinha sua residência habitual;

Contanto, porém, que as disposições do presen-
te parágrafo não se apliquem a um refugiado in-
cluído nos termos do parágrafo 1 da seção A do 
presente artigo, que pode invocar, para recusar 
voltar ao país no qual tinha sua residência habi-
tual, razões imperiosas resultantes de persegui-
ções anteriores.

D) Esta Convenção não será aplicável às 
pessoas que atualmente se beneficiam de 
uma proteção ou assistência de parte de 
um organismo ou de uma instituição das 
Nações Unidas, que não o Alto Comissaria-
do das Nações Unidas para os Refugiados.

Quando esta proteção ou assistência houver 
cessado, por qualquer razão, sem que a sorte 
dessas pessoas tenha sido definitivamente re-
solvida de acordo com as resoluções a ela relati-
vas, adotadas pela Assembléia Geral das Nações 
Unidas, essas pessoas se beneficiarão de pleno 
direito do regime desta Convenção.

E) Esta Convenção não será aplicável a uma 
pessoa considerada pelas autoridades com-
petentes do país no qual ela instalou sua 
residência como tendo os direitos e as obri-
gações relacionadas com a posse da nacio-
nalidade desse país.

F) As disposições desta Convenção não 
serão aplicáveis às pessoas a respeito das 
quais houver razões sérias para se pensar 
que:

a) cometeram um crime contra a paz, um 
crime de guerra ou um crime contra a hu-
manidade, no sentido dado pelos instru-
mentos internacionais elaborados para pre-
ver tais crimes;

b) cometeram um crime grave de direito 
comum fora do país de refúgio antes de se-
rem nele admitidas como refugiados;

c) tornaram-se culpadas de atos contrários 
aos fins e princípios das Nações Unidas. 

Artigo 2º Obrigações gerais

Todo refugiado tem deveres para com o país em 
que se encontra, os quais compreendem nota-
damente a obrigação de respeitar as leis e regu-
lamentos, assim como as medidas que visam a 
manutenção da ordem pública.

Artigo 3º Não-discriminação

Os Estados Contratantes aplicarão as disposi-
ções desta Convenção aos refugiados sem dis-
criminação quanto à raça, à religião ou ao país 
de origem.

Artigo 4º Religião

Os Estados Contratantes proporcionarão aos re-
fugiados, em seu território, um tratamento pelo 
menos tão favorável como o que é proporciona-
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do aos nacionais no que concerne à liberdade 
de praticar sua religião e no que concerne à li-
berdade de instrução religiosa dos seus filhos.

Artigo 5º Direitos conferidos independente-
mente desta Convenção 

Nenhuma disposição desta Convenção prejudi-
cará os outros direitos e vantagens concedidos 
aos outros refugiados, independentemente des-
ta Convenção.

Artigo 6º A expressão "nas mesmas circunstân-
cias"

Para os fins desta Convenção, a expressão "nas 
mesmas circunstâncias" significa que todas as 
condições – em especial as que se referem à du-
ração e às condições de permanência ou de re-
sidência – que o interessado teria de preencher 
para poder exercer o direito em causa, se ele 
não fosse refugiado, devem ser preenchidas por 
ele, com exceção das condições que, em razão 
da sua natureza, não podem ser preenchidas 
por um refugiado.

Artigo 7º Dispensa de reciprocidade

1. Ressalvadas as disposições mais favorá-
veis previstas por esta Convenção, um Es-
tado Contratante concederá aos refugiados 
o regime que concede aos estrangeiros em 
geral.

2. Após um prazo de residência de três 
anos, todos os refugiados se beneficiarão, 
no território dos Estados Contratantes, da 
dispensa de reciprocidade legislativa.

3. Cada Estado Contratante continuará a 
conceder aos refugiados os direitos e van-
tagens de que já gozavam, na ausência de 
reciprocidade, na data da entrada em vigor 
desta Convenção para o referido Estado.

4. Os Estados Contratantes considerarão 
com benevolência a possibilidade de con-
ceder aos refugiados, na ausência de reci-
procidade, direitos e vantagens outros além 
dos que eles gozam em virtude dos pará-
grafos 2 e 3, assim como a possibilidade de 
conceder o benefício da dispensa de reci-

procidade a refugiados que não preencham 
as condições previstas nos parágrafos 2 e 3.

5. As disposições dos parágrafos 2 e 3, su-
pra, aplicam-se assim às vantagens mencio-
nadas nos artigos 13, 18, 19, 21 e 22 desta 
Convenção, como aos direitos e vantagens 
que não são previstos pela mesma.

Artigo 8º Dispensa de medidas excepcionais

No que concerne às medidas excepcionais que 
podem ser tomadas contra a pessoa, bens ou 
interesses dos nacionais de um Estado, os Esta-
dos Contratantes não aplicarão tais medidas a 
um refugiado que seja formalmente nacional do 
referido Estado unicamente em razão da sua na-
cionalidade. Os Estados Contratantes que, pela 
sua legislação, não podem aplicar o dispositivo 
geral consagrado neste artigo concederão, nos 
casos apropriados, dispensas em favor de tais 
refugiados.

Artigo 9º Medidas provisórias

Nenhuma das disposições da presente Con-
venção tem por efeito impedir um Estado Con-
tratante, em tempo de guerra ou em outras 
circunstâncias graves e excepcionais, de tomar 
provisoriamente, a propósito de uma determi-
nada pessoa, as medidas que este Estado julgar 
indispensáveis à segurança nacional, até que o 
referido Estado determine que essa pessoa é 
efetivamente um refugiado e que a continuação 
de tais medidas é necessária a seu propósito no 
interesse da segurança nacional.

Artigo 10. Continuidade de residência

1. No caso de um refugiado que foi depor-
tado no curso da Segunda Guerra Mundial, 
transportado para o território de um dos 
Estados Contratantes e aí resida, a duração 
dessa permanência forçada será considera-
da residência regular nesse território.

2. No caso de um refugiado que foi depor-
tado do território de um Estado Contratante 
no curso da Segunda Guerra Mundial e para 
ele voltou antes da entrada em vigor desta 
Convenção para aí estabelecer sua residên-
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cia, o período que precedeu e o que se se-
guiu a essa deportação serão considerados, 
para todos os fins para os quais é necessária 
uma residência ininterrupta, como consti-
tuindo apenas um período ininterrupto.

Artigo 11. Marinheiros refugiados

No caso de refugiados regularmente emprega-
dos como membros da tripulação a bordo de 
um navio que hasteie pavilhão de um Estado 
Contratante, este Estado examinará com bene-
volência a possibilidade de autorizar os referi-
dos refugiados a se estabelecerem no seu terri-
tório e entregar-lhes documentos de viagem ou 
de os admitir a título temporário no seu territó-
rio, a fim, notadamente, de facilitar sua fixação 
em outro país.

CAPÍTULO II 
SITUAÇÃO JURÍDICA

Artigo 12. Estatuto pessoal

1. O estatuto pessoal de um refugiado será 
regido pela lei do país de seu domicílio, ou, 
na falta de domicílio, pela lei do país de sua 
residência.

2. Os direitos adquiridos anteriormente 
pelo refugiado e decorrentes do estatuto 
pessoal, e principalmente os que resultam 
do casamento, serão respeitados por um Es-
tado Contratante, ressalvado, sendo o caso, 
o cumprimento das formalidades previstas 
pela legislação do referido Estado, enten-
dendo-se, todavia, que o direito em causa 
deve ser dos que seriam reconhecidos pela 
legislação do referido Estado se o interessa-
do não houvesse se tornado refugiado.

Artigo 13. Propriedade móvel e imóvel

Os Estados Contratantes concederão a um re-
fugiado um tratamento tão favorável quanto 
possível, e de qualquer maneira um tratamento 
que não seja menos favorável do que o que é 
concedido, nas mesmas circunstâncias, aos es-
trangeiros em geral, no que concerne à aquisi-

ção de propriedade móvel ou imóvel e a outros 
direitos a ela referentes, ao aluguel e aos outros 
contratos relativos a propriedade móvel ou imó-
vel.

Artigo 14. Propriedade intelectual e industrial

Em matéria de proteção da propriedade indus-
trial, especialmente de invenções, desenhos, 
modelos, marcas de fábrica, nome comercial, e 
em matéria de proteção da propriedade literá-
ria, artística e científica, um refugiado se bene-
ficiará, no país em que tem sua residência habi-
tual, da proteção que é conferida aos nacionais 
do referido país. No território de qualquer um 
dos outros Estados Contratantes, ele se benefi-
ciará da proteção dada no referido território aos 
nacionais do país no qual tem sua residência ha-
bitual.

Artigo 15. Direitos de associação

Os Estados Contratantes concederão aos refu-
giados que residem regularmente em seu terri-
tório, no que concerne às associações sem fins 
políticos nem lucrativos e aos sindicatos profis-
sionais, o tratamento mais favorável concedido 
aos nacionais de um país estrangeiro, nas mes-
mas circunstâncias.

Artigo 16. Direito de propugnar em juízo

1. Qualquer refugiado terá, no território 
dos Estados Contratantes, livre e fácil aces-
so aos tribunais.

2. No Estado Contratante em que tem sua 
residência habitual, qualquer refugiado 
gozará do mesmo tratamento que um na-
cional, no que concerne ao acesso aos tri-
bunais, inclusive a assistência judiciária e a 
isenção de cautio judicatum solvi.

3. Nos Estados Contratantes outros que 
não aquele em que tem sua residência ha-
bitual, e no que concerne às questões men-
cionadas no parágrafo 2, qualquer refugia-
do gozará do mesmo tratamento que um 
nacional do país no qual tem sua residência 
habitual.
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CAPÍTULO III
EMPREGOS REMUNERADOS

Artigo 17. Profissões assalariadas

1. Os Estados Contratantes darão a todo 
refugiado que resida regularmente no seu 
território o tratamento mais favorável dado, 
nas mesmas circunstâncias, aos nacionais 
de um país estrangeiro no que concerne ao 
exercício de uma atividade profissional as-
salariada.

2. Em qualquer caso, as medidas restritivas 
impostas aos estrangeiros ou ao emprego 
de estrangeiros para a proteção do mercado 
nacional do trabalho não serão aplicáveis 
aos refugiados que já estavam dispensados 
na data da entrada em vigor desta Conven-
ção pelo Estado Contratante interessado, 
ou que preencham uma das seguintes con-
dições:

a) contar três anos de residência no país;

b) ter por cônjuge uma pessoa que possua 
a nacionalidade do país de residência. Um 
refugiado não poderá invocar o benefício 
desta disposição no caso de haver abando-
nado o cônjuge;

c) ter um ou vários filhos que possuam a 
nacionalidade do país de residência.

3. Os Estados Contratantes considerarão 
com benevolência a adoção de medidas 
tendentes a assimilar os direitos de todos 
os refugiados no que concerne ao exercício 
das profissões assalariadas aos dos seus na-
cionais, e em particular para os refugiados 
que entraram no seu território em virtude 
de um programa de recrutamento de mão-
-de-obra ou de um plano de imigração.

Artigo 18. Profissões não assalariadas

Os Estados Contratantes darão aos refugiados 
que se encontrem regularmente no seu territó-
rio tratamento tão favorável quanto possível e, 
em todo caso, tratamento não menos favorável 
do que aquele que é dado, nas mesmas circuns-

tâncias, aos estrangeiros em geral, no que con-
cerne ao exercício de uma profissão não assala-
riada na agricultura, na indústria, no artesanato 
e no comércio, bem como à instalação de firmas 
comerciais e industriais.

Artigo 19. Profissões liberais

1. Cada Estado Contratante dará aos refu-
giados que residam regularmente no seu 
território e sejam titulares de diplomas re-
conhecidos pelas autoridades competentes 
do referido Estado e que desejam exercer 
uma profissão liberal, tratamento tão favo-
rável quanto possível, e, em todo caso, tra-
tamento não menos favorável do que aque-
le que é dado, nas mesmas circunstâncias, 
aos estrangeiros em geral.

2. Os Estados Contratantes farão tudo o 
que estiver ao seu alcance, conforme as 
suas leis e constituições, para assegurar a 
instalação de tais refugiados em territórios 
outros que não o território metropolitano, 
de cujas relações internacionais sejam res-
ponsáveis.

CAPÍTULO IV 
BEM-ESTAR

Artigo 20. Racionamento

No caso de existir um sistema de racionamento 
ao qual esteja submetido o conjunto da popula-
ção, que regule a repartição geral dos produtos 
de que há escassez, os refugiados serão trata-
dos como os nacionais.

Artigo 21. Alojamento

No que concerne ao alojamento, os Estados 
Contratantes darão, na medida em que esta 
questão seja regulada por leis ou regulamentos 
ou seja submetida ao controle das autoridades 
públicas, aos refugiados que residam regular-
mente no seu território, tratamento tão favorá-
vel quanto possível e, em todo caso, tratamento 
não menos favorável do que aquele que é dado, 
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nas mesmas circunstâncias, aos estrangeiros em 
geral.

Artigo 22. Educação pública

1. Os Estados Contratantes darão aos refu-
giados o mesmo tratamento que é dado aos 
nacionais no que concerne ao ensino primá-
rio.

2. Os Estados Contratantes darão aos refu-
giados um tratamento tão favorável quanto 
possível, e em todo caso não menos favo-
rável do que aquele que é dado aos estran-
geiros em geral, nas mesmas circunstâncias, 
no que concerne aos graus de ensino supe-
riores ao primário, em particular no que diz 
respeito ao acesso aos estudos, ao reconhe-
cimento de certificados de estudos, de di-
plomas e títulos universitários estrangeiros, 
à isenção de emolumentos alfandegários e 
taxas e à concessão de bolsas de estudos.

Artigo 23. Assistência pública

Os Estados Contratantes darão aos refugiados 
que residam regularmente no seu território o 
mesmo tratamento em matéria de assistência e 
de socorros públicos que é dado aos seus nacio-
nais.

Artigo 24. Legislação do trabalho e previdência 
social

1. Os Estados Contratantes darão aos re-
fugiados que residam regularmente no seu 
território o mesmo tratamento dado aos 
nacionais quanto aos seguintes pontos:

a) Na medida em que estas questões são 
regulamentadas pela legislação ou depen-
dem das autoridades administrativas: re-
muneração, inclusive abonos familiares 
quando os mesmos integrarem a remunera-
ção; duração do trabalho; horas suplemen-
tares; férias pagas; restrições ao trabalho 
doméstico; idade mínima para o emprego; 
aprendizado e formação profissional; traba-
lho das mulheres e dos adolescentes, e gozo 
das vantagens proporcionadas pelas con-
venções coletivas.

b) Previdência social (as disposições le-
gais relativas aos acidentes do trabalho, às 
moléstias profissionais, à maternidade, à 
doença, à invalidez, à velhice, à morte, ao 
desemprego, aos encargos de família, bem 
como a qualquer outro risco que, conforme 
a legislação nacional, esteja previsto no sis-
tema de previdência social), observadas as 
seguintes limitações:

I – existência de medidas apropriadas visan-
do a manutenção dos direitos adquiridos e 
dos direitos em curso de aquisição;

II – disposições particulares prescritas pela 
legislação nacional do país de residência 
concernentes a benefícios ou a frações de 
benefícios pagáveis exclusivamente por fun-
dos públicos, bem como a pensões pagas a 
pessoas que não preenchem as condições 
de contribuição exigidas para a concessão 
de uma pensão normal.

2. Os direitos a um benefício decorrentes 
da morte de um refugiado em virtude de 
acidente de trabalho ou de doença profis-
sional não serão afetados pelo fato do be-
neficiário residir fora do território do Estado 
Contratante.

3. Os Estados Contratantes estenderão aos 
refugiados o benefício dos acordos que con-
cluíram ou vierem a concluir entre si, relati-
vamente à manutenção dos direitos adqui-
ridos ou em curso de aquisição em matéria 
de previdência social, contanto que os re-
fugiados preencham as condições previstas 
para os nacionais dos países signatários dos 
acordos em questão.

4. Os Estados Contratantes examinarão 
com benevolência a possibilidade de esten-
der, na medida do possível, aos refugiados, 
o benefício de acordos semelhantes que es-
tão ou estarão em vigor entre esses Estados 
Contratantes e Estados não-contratantes.
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CAPÍTULO V
MEDIDAS ADMINISTRATIVAS

Artigo 25. Assistência administrativa

1. Quando o exercício de um direito por 
parte de um refugiado normalmente exigir 
a assistência de autoridades estrangeiras às 
quais ele não pode recorrer, os Estados Con-
tratantes em cujo território reside provi-
denciarão para que essa assistência lhe seja 
dada, quer pelas suas próprias autoridades, 
quer por uma autoridade internacional.

2. A ou as autoridades mencionadas no pa-
rágrafo 1 entregarão ou farão entregar, sob 
seu controle, aos refugiados, os documen-
tos ou certificados que normalmente se-
riam entregues a um estrangeiro pelas suas 
autoridades nacionais ou por seu intermé-
dio.

3. Os documentos ou certificados assim 
entregues substituirão os documentos ofi-
ciais entregues a estrangeiros pelas suas au-
toridades nacionais ou por seu intermédio, 
e terão fé pública até prova em contrário.

4. Ressalvadas as exceções que possam 
ser admitidas em favor dos indigentes, os 
serviços mencionados no presente artigo 
poderão ser cobrados; mas estas cobranças 
serão moderadas e de acordo com o valor 
que se cobrar dos nacionais por serviços 
análogos.

5. As disposições deste artigo em nada afe-
tarão os artigos 27 e 28.

Artigo 26. Liberdade de movimento

Cada Estado Contratante dará aos refugiados 
que se encontrem no seu território o direito de 
nele escolher o local de sua residência e de nele 
circular livremente, com as reservas instituídas 
pela regulamentação aplicável aos estrangeiros 
em geral nas mesmas circunstâncias.

Artigo 27. Papéis de identidade

Os Estados Contratantes entregarão documen-
tos de identidade a qualquer refugiado que se 

encontre no seu território e que não possua do-
cumento de viagem válido.

Artigo 28. Documentos de viagem

1. Os Estados Contratantes entregarão aos 
refugiados que residam regularmente no 
seu território documentos de viagem des-
tinados a permitir-lhes viajar fora desse 
território, a menos que a isto se oponham 
razões imperiosas de segurança nacional ou 
de ordem pública; as disposições do Anexo 
a esta Convenção se aplicarão a esses docu-
mentos. Os Estados Contratantes poderão 
entregar tal documento de viagem a qual-
quer outro refugiado que se encontre no 
seu território; darão atenção especial aos 
casos de refugiados que se encontrem no 
seu território e que não estejam em condi-
ções de obter um documento de viagem do 
país onde residem regularmente.

2. Os documentos de viagem entregues 
nos termos de acordos internacionais an-
teriores serão reconhecidos pelos Estados 
Contratantes e tratados como se houves-
sem sido entregues aos refugiados em vir-
tude do presente artigo.

Artigo 29. Despesas fiscais

1. Os Estados Contratantes não submete-
rão os refugiados a emolumentos alfande-
gários, taxas e impostos de qualquer espé-
cie, além ou mais elevados do que aqueles 
que são ou serão cobrados dos seus nacio-
nais em situações análogas.

2. As disposições do parágrafo anterior 
não impedem a aplicação aos refugiados 
das disposições de leis e regulamentos con-
cernentes às taxas relativas à expedição de 
documentos administrativos para os estran-
geiros, inclusive papéis de identidade.

Artigo 30. Transferência de bens

1. Cada Estado Contratante permitirá aos 
refugiados, conforme as leis e regulamentos 
do seu país, transferir os bens que trouxe-
ram para o seu território para o território de 
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um outro país, no qual foram admitidos, a 
fim de nele se reinstalarem.

2. Cada Estado Contratante considerará 
com benevolência os pedidos apresentados 
pelos refugiados que desejarem obter auto-
rização para transferir todos os outros bens 
necessários a sua reinstalação em um outro 
país, onde foram admitidos, a fim de nele se 
reinstalarem.

Artigo 31. Refugiados em situação irregular no 
país de refúgio

1. Os Estados Contratantes não aplicarão 
sanções penais aos refugiados que, chegan-
do diretamente de território no qual sua 
vida ou sua liberdade estava ameaçada, no 
sentido previsto pelo art. 1º, encontrem-se 
no seu território sem autorização, contanto 
que se apresentem sem demora às autori-
dades e exponham-lhes razões aceitáveis 
para a sua entrada ou presença irregulares.

2. Os Estados Contratantes não aplicarão 
aos deslocamentos de tais refugiados ou-
tras restrições que não as necessárias; es-
sas restrições serão aplicadas somente en-
quanto o estatuto desses refugiados no país 
de refúgio não houver sido regularizado ou 
eles não houverem obtido admissão em ou-
tro país. À vista desta última admissão, os 
Estados Contratantes concederão a esses 
refugiados um prazo razoável, assim como 
todas as facilidades necessárias.

Artigo 32. Expulsão

1. Os Estados Contratantes não expulsarão 
um refugiado que esteja regularmente no 
seu território, senão por motivos de segu-
rança nacional ou de ordem pública.

2. A expulsão desse refugiado somente 
ocorrerá em consequência de decisão judi-
cial proferida em processo legal. A não ser 
que a isso se oponham razões imperiosas 
de segurança nacional, o refugiado deverá 
ter permissão de apresentar provas em seu 
favor, de interpor recurso e de se fazer re-
presentar para esse fim perante uma autori-

dade competente ou perante uma ou várias 
pessoas especialmente designadas pela au-
toridade competente.

3. Os Estados Contratantes concederão a 
tal refugiado um prazo razoável para ele ob-
ter admissão legal em um outro país. Os Es-
tados Contratantes podem aplicar, durante 
esse prazo, a medida de ordem interna que 
julgarem oportuna.

Artigo 33. Proibição de expulsão ou de rechaço

1. Nenhum dos Estados Contratantes ex-
pulsará ou rechaçará, de forma alguma, um 
refugiado para as fronteiras dos territórios 
em que sua vida ou liberdade seja ameaça-
da em decorrência da sua raça, religião, na-
cionalidade, grupo social a que pertença ou 
opiniões políticas.

2. O benefício da presente disposição não 
poderá, todavia, ser invocado por um refu-
giado que por motivos sérios seja conside-
rado um perigo à segurança do país no qual 
ele se encontre ou que, tendo sido conde-
nado definitivamente por um crime ou deli-
to particularmente grave, constitua ameaça 
para a comunidade do referido país.

Artigo 34. Naturalização

Os Estados Contratantes facilitarão, na medida 
do possível, a assimilação e a naturalização dos 
refugiados. Esforçar-se-ão, em especial, para 
acelerar o processo de naturalização e reduzir, 
também na medida do possível, as taxas e des-
pesas desse processo.

CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES EXECUTÓRIAS  

E TRANSITÓRIAS

Artigo 35. Cooperação das autoridades nacio-
nais com as Nações Unidas

1. Os Estados Contratantes comprometem-
-se a cooperar com o Alto Comissariado 
das Nações Unidas para os Refugiados, ou 
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qualquer outra instituição das Nações Uni-
das que lhe suceda, no exercício das suas 
funções e em particular para facilitar a sua 
tarefa de supervisionar a aplicação das dis-
posições desta Convenção.

2. A fim de permitir ao Alto Comissariado 
ou a qualquer outra instituição das Nações 
Unidas que lhe suceda apresentar relatório 
aos órgãos competentes das Nações Uni-
das, os Estados Contratantes se comprome-
tem a fornecer-lhes, pela forma apropriada, 
as informações e os dados estatísticos soli-
citados relativos:

a) ao estatuto dos refugiados,

b) à execução desta Convenção, e

c) às leis, regulamentos e decretos que es-
tão ou entrarão em vigor no que concerne 
aos refugiados.

Artigo 36. Informações sobre as leis e regula-
mentos nacionais

Os Estados Contratantes comunicarão ao Secre-
tário-Geral das Nações Unidas o texto das leis e 
dos regulamentos que promulguem para asse-
gurar a aplicação desta Convenção.

Artigo 37. Relações com as convenções ante-
riores

Sem prejuízo das disposições constantes no pa-
rágrafo 2 do artigo 28, esta Convenção substi-
tui, entre as Partes na Convenção, os acordos de 
5 de julho de 1922, 31 de maio de 1924, 12 de 
maio de 1926, 30 de julho de 1928 e 30 de julho 
de 1935, bem como as Convenções de 28 de ou-
tubro de 1933, 10 de fevereiro de 1938, o Proto-
colo de 14 de setembro de 1939 e o Acordo de 
15 de outubro de 1946.

CAPÍTULO VII 
CLÁUSULAS FINAIS

Artigo 38. Solução dos dissídios

Qualquer controvérsia entre as Partes nesta 
Convenção relativa a sua interpretação ou a sua 
aplicação, que não possa ser resolvida por ou-
tros meios, será submetida à Corte Internacio-
nal de Justiça, a pedido de uma das Partes na 
controvérsia.

Artigo 39. Assinatura, ratificação e adesão

 1. Esta Convenção ficará aberta à assina-
tura em Genebra a 28 de julho de 1951 e, 
após esta data, depositada em poder do 
Secretário-Geral das Nações Unidas. Ficará 
aberta à assinatura no Escritório Europeu 
das Nações Unidas de 28 de julho a 31 de 
agosto de 1951, e depois será reaberta à as-
sinatura na sede da Organização das Nações 
Unidas, de 17 de setembro de 1951 a 31 de 
dezembro de 1952.

2. Esta Convenção ficará aberta à assinatu-
ra de todos os Estados membros da Orga-
nização das Nações Unidas, bem como de 
qualquer outro Estado não-membro convi-
dado para a Conferência de Plenipotenciá-
rios sobre o Estatuto dos Refugiados e dos 
Apátridas, ou de qualquer Estado ao qual a 
Assembléia Geral haja dirigido convite para 
assinar. Deverá ser ratificada e os instru-
mentos de ratificação ficarão depositados 
em poder do Secretário-Geral das Nações 
Unidas.

3. Os Estados mencionados no parágrafo 
2 do presente artigo poderão aderir a esta 
Convenção a partir de 28 de julho de 1951. 
A adesão será feita mediante instrumento 
próprio que ficará depositado em poder do 
Secretário-Geral das Nações Unidas.

Artigo 40. Cláusula de aplicação territorial

1. Qualquer Estado poderá, no momento 
da assinatura, ratificação ou adesão, de-
clarar que esta Convenção se estenderá ao 
conjunto dos territórios que representa no 
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plano internacional, ou a um ou vários den-
tre eles. Tal declaração produzirá efeitos no 
momento da entrada em vigor da Conven-
ção para o referido Estado.

2. A qualquer momento posterior a exten-
são poderá ser feita através de notificação 
dirigida ao Secretário-Geral das Nações 
Unidas, e produzirá efeitos a partir do no-
nagésimo dia seguinte à data na qual o Se-
cretário-Geral das Nações Unidas houver 
recebido a notificação ou na data de entra-
da em vigor da Convenção para o referido 
Estado, se esta última data for posterior.

3. No que concerne aos territórios aos 
quais esta Convenção não se aplique na 
data da assinatura, ratificação ou adesão, 
cada Estado interessado examinará a possi-
bilidade de tomar, logo que possível, todas 
as medidas necessárias a fim de estender 
a aplicação desta Convenção aos referidos 
territórios, ressalvado, sendo necessário 
por motivos constitucionais, o consenti-
mento do governo de tais territórios.

Artigo 41. Cláusula federal

No caso de um Estado federal ou não-unitário, 
aplicar-se-ão as seguintes disposições:

a) No que concerne aos artigos desta Con-
venção cuja execução dependa da ação 
legislativa do poder legislativo federal, as 
obrigações do governo federal serão, nesta 
medida, as mesmas que as das partes que 
não são Estados federais.

b) No que concerne aos artigos desta Con-
venção cuja aplicação depende da ação le-
gislativa de cada um dos Estados, províncias 
ou municípios constitutivos, que não são, 
em virtude do sistema constitucional da fe-
deração, obrigados a tomar medidas legisla-
tivas, o governo federal levará, o mais cedo 
possível, e com o seu parecer favorável, os 
referidos artigos ao conhecimento das au-
toridades competentes dos Estados, provín-
cias ou municípios.

c) Um Estado federal Parte nesta Con-
venção fornecerá, mediante solicitação de 
qualquer outro Estado Contratante que lhe 
haja sido transmitida pelo Secretário-Geral 
das Nações Unidas, uma exposição sobre 
a legislação e as práticas em vigor na fe-
deração e em suas unidades constitutivas, 
no que concerne a qualquer disposição da 
Convenção, indicando em que medida, por 
uma ação legislativa ou de outra natureza, 
tornou-se efetiva a referida disposição.

Artigo 42. Reservas

1. No momento da assinatura, da ratifica-
ção ou da adesão, qualquer Estado poderá 
formular reservas aos artigos da Conven-
ção, que não os artigos 1, 3, 4, 16 (1), 33 e 
36 a 46 inclusive.

2. Qualquer Estado Contratante que haja 
formulado uma reserva conforme o pará-
grafo 1 desse artigo, poderá retirá-la a qual-
quer momento mediante comunicação com 
esse fim dirigida ao Secretário-Geral das 
Nações Unidas.

Artigo 43. Entrada em vigor

1. Esta Convenção entrará em vigor no no-
nagésimo dia seguinte à data do depósito 
do sexto instrumento de ratificação ou de 
adesão.

2. Para cada um dos Estados que ratifica-
rem a Convenção ou a ela aderirem depois 
do depósito do sexto instrumento de ratifi-
cação ou de adesão, ela entrará em vigor no 
nonagésimo dia seguinte à data do depósito 
feito por esse Estado do seu instrumento de 
ratificação ou de adesão.

Artigo 44. Denúncia

1. Qualquer Estado Contratante poderá de-
nunciar a Convenção a qualquer momento 
por notificação dirigida ao Secretário-Geral 
das Nações Unidas.

2. A denúncia entrará em vigor para o Es-
tado interessado um ano depois da data em 
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que tiver sido recebida pelo Secretário-Ge-
ral das Nações Unidas.

3. Qualquer Estado que houver feito uma 
declaração ou notificação conforme o ar-
tigo 40, poderá notificar ulteriormente ao 
Secretário-Geral das Nações Unidas que a 
Convenção cessará de se aplicar a todo o 
território designado na notificação. A Con-
venção cessará, então, de se aplicar ao ter-
ritório em questão, um ano depois da data 
na qual o Secretário-Geral houver recebido 
essa notificação.

Artigo 45. Revisão

1. Qualquer Estado Contratante poderá, a 
qualquer tempo, por uma notificação dirigi-
da ao Secretário-Geral das Nações Unidas, 
pedir a revisão desta Convenção.

2. A Assembléia Geral das Nações Unidas 
recomendará as medidas a serem tomadas, 
se for o caso, a propósito de tal pedido.

Artigo 46. Notificações pelo Secretário-Geral 
das Nações Unidas

O Secretário-Geral das Nações Unidas comuni-
cará a todos os Estados membros das Nações 
Unidas e aos Estados não-membros menciona-
dos no artigo 39:

a) as declarações e as notificações mencio-
nadas na seção B do artigo 1;

b) as assinaturas, ratificações e adesões 
mencionadas no artigo 39;

c) as declarações e as notificações mencio-
nadas no artigo 40;

d) as reservas formuladas ou retiradas 
mencionadas no artigo 42;

e) a data na qual esta Convenção entrará 
em vigor, de acordo com o artigo 43;

f) as denúncias e as notificações mencio-
nadas no artigo 44;

g) os pedidos de revisão mencionados no 
artigo 45.

Em fé do que, os abaixo-assinados, devidamen-
te autorizados, assinaram, em nome de seus 
respectivos Governos, a presente Convenção.

Protocolo sobre o Estatuto dos 
Refugiados (1966)

Adotado e aberto à adesão pela Resolução n. 
2.198 (XXI) da Assembléia Geral das Nações Uni-
das, de 16 de dezembro de 1966, e aprovado 
anteriormente pela Resolução nº 1.186 (XLI) do 
Conselho Econômico e Social (ECOSOC) das Na-
ções Unidas, de 18 de novembro de 1966.

Os Estados Membros no Presente Protocolo,

Considerando que a Convenção sobre o Estatuto 
dos Refugiados assinada em Genebra, em 28 de 
julho de 1951 (doravante denominada Conven-
ção), só se aplica às pessoas que se tornaram 
refugiados em decorrência dos acontecimentos 
ocorridos antes de 1º de janeiro de 1951,

Considerando que surgiram novas categorias de 
refugiados desde que a Convenção foi adotada 
e que, por isso, os citados refugiados não po-
dem beneficiar-se da Convenção.

Considerando a conveniência de que o mesmo 
Estatuto se aplique a todos os refugiados com-
preendidos na definição dada na Convenção, 
independentemente da data-limite de 1º de ja-
neiro de 1951.

Convieram no seguinte:

Artigo 1º Disposição geral

§ 1º Os Estados Membros no presente Pro-
tocolo comprometer-se-ão a aplicar os "ar-
tigos 2º a 34" inclusive da Convenção aos 
refugiados, definidos a seguir.

§ 2º Para os fins do presente Protocolo, o 
termo "refugiados", salvo no que diz respei-
to à aplicação do "§ 3 do presente artigo", 
significa qualquer pessoa que se enquadre 
na definição dada no artigo primeiro da 
Convenção, como se as palavras "em decor-
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rência dos acontecimentos ocorridos antes 
de 1º de janeiro de 1951 e..." e as palavras 
"...como conseqüência de tais aconteci-
mentos" não figurassem do "§ 2 da seção A 
do artigo primeiro".

O presente Protocolo será aplicado pelos Esta-
dos Membros sem nenhuma limitação geográfi-
ca; entretanto, as declarações já feitas em virtu-
de da "alínea a do § 1 da seção B do artigo1º" da 
Convenção aplicar-se-ão, também, no regime 
do presente Protocolo, a menos que as obriga-
ções do Estado declarante tenham sido amplia-
das de conformidade com o "§ 2 da seção B do 
artigo1º" da Convenção.

Artigo 2º Cooperação das autoridades nacio-
nais com as Nações Unidas

§ 1º Os Estados Membros no presente Pro-
tocolo, comprometem-se a cooperar com 
o Alto Comissário das Nações Unidas para 
os Refugiados ou qualquer outra institui-
ção das Nações Unidas que lhe suceder, no 
exercício de suas funções e, especialmente, 
a facilitar seu trabalho de observar a aplica-
ção das disposições do presente Protocolo.

§ 2º A fim de permitir ao Alto Comissaria-
do, ou a toda outra instituição das Nações 
Unidas que lhe suceder, apresentar relató-
rios aos órgãos competentes das Nações 
Unidas, os Estados Membros no presente 
Protocolo comprometem-se a fornece-lhe, 
na forma apropriada, as informações e os 
dados estatísticos solicitados sobre:

a) O estatuto dos refugiados.

b) A execução do presente Protocolo.

c) As leis, os regulamentos e os decretos 
que estão ou entrarão em vigor, no que con-
cerne aos refugiados.

Artigo 3º Informações relativas às leis e regula-
mentos nacionais

Os Estados Membros no presente Protocolo co-
municarão ao Secretário-Geral da Organização 
das Nações Unidas o texto das leis e dos regula-

mentos que promulgarem para assegurar a apli-
cação do presente Protocolo.

Artigo 4º Solução das controvérsias

Toda controvérsia entre as Partes no presen-
te Protocolo, relativa à sua interpretação e à 
sua aplicação, que não for resolvida por outros 
meios, será submetida à Corte Internacional da 
Justiça, a pedido de uma das Partes na contro-
vérsia.

Artigo 5º Adesão

O presente Protocolo ficará aberto à adesão 
de todos os Estados Membros na Convenção e 
qualquer outro Estado Membro da Organização 
das Nações Unidas ou membro de uma de suas 
Agências Especializadas ou de outro Estado ao 
qual a Assembléia Geral endereçar um convite 
para aderir ao Protocolo. A adesão far-se-á pelo 
depósito de um instrumento de adesão junto 
ao Secretário-Geral da Organização das Nações 
Unidas.

Artigo 6º Cláusula federal

No caso de um Estado Federal ou não-unitário, 
as seguintes disposições serão aplicadas:

§ 1º No que diz respeito aos artigos da Con-
venção que devam ser aplicados de confor-
midade com o "§ 1 do artigo1º" do presen-
te Protocolo e cuja execução depender da 
ação legislativa do poder legislativo federal, 
as obrigações do governo federal serão, 
nesta medida, as mesmas que aquelas dos 
Estados Membros que não forem Estados 
federais.

§ 2º No que diz respeito aos artigos da Con-
venção que devam ser aplicados de confor-
midade com o "§ 1 do artigo1º" do presen-
te Protocolo e aplicação depender da ação 
legislativa de cada um dos Estados, provín-
cias, ou municípios constitutivos, que não 
forem, por causa do sistema constitucional 
da federação, obrigados a adotar medidas 
legislativas, o governo federal levará, o mais 
cedo possível e com a sua opinião favorável, 
os referidos artigos ao conhecimento das 
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autoridades competentes dos Estados, pro-
víncias ou municípios.

§ 3º Um Estado federal Membro no pre-
sente Protocolo comunicará, a pedido de 
qualquer outro Estado Membro no presen-
te Protocolo, que lhe for transmitido pelo 
Secretário-Geral da Organização das Nações 
Unidas, uma exposição de sua legislação 
e as práticas em vigor na federação e suas 
unidade constitutivas, no que diz respeito 
a qualquer disposição da Convenção a ser 
aplicada de conformidade com o disposto 
no"§ 1 do artigo1º" do presente Protocolo, 
indicando em que medida, por ação legisla-
tiva ou de outra espécie, foi efetiva tal dis-
posição.

Artigo 7º Reservas e declarações

§ 1º No momento de sua adesão, todo Es-
tado poderá formular reservas ao "artigo 
4º" do presente Protocolo e a respeito da 
aplicação, em virtude do artigo primeiro do 
presente Protocolo, de quaisquer disposi-
ções da Convenção, com exceção dos "arti-
gos 1º, 3º, 4º. 16 (I) e 33", desde que, no 
caso de um Estado Membro na Convenção, 
as reservas feitas, em virtude do presente 
artigo, não se estendam aos refugiados aos 
quais se aplica a Convenção.

§ 2º As reservas feitas por Estados Mem-
bros na Convenção, de conformidade com o 
"artigo 42" da referida Convenção, aplicar-
-se-ão, a não ser que sejam retiradas, à s 
suas obrigações decorrentes do presente 
Protocolo.

§ 3º Todo Estado que formular uma reser-
va, em virtude do "§ 1" do presente artigo, 
poderá retirá-la a qualquer momento, por 
uma comunicação endereçada com este ob-
jetivo ao Secretário-Geral da Organização 
das Nações Unidas.

§ 4º As declarações feitas em virtude dos 
"§ 1 e§  2 do artigo 40" da Convenção, por 
um Estado Membro nesta Convenção, e que 
aderir ao presente protocolo, serão conside-
radas aplicáveis a este Protocolo, a menos 

que no momento da adesão uma notifica-
ção contrária for endereçada ao Secretário-
-Geral da Organização das Nações Unidas. 
As disposições dos "§ 2 e § 3 do artigo 40 
e do § 3 do artigo 44" da Convenção serão 
consideradas aplicáveis mutatis mutantis ao 
presente Protocolo.

Artigo 8º Entrada em vigor

§ 1º O presente Protocolo entrará em vigor 
na data do depósito do sexto instrumento 
de adesão.

§ 2º Para cada um dos Estados que aderir ao 
Protocolo após o depósito do sexto instru-
mento de adesão, o Protocolo entrará em 
vigor na data em que esses Estado deposi-
tar seu instrumento de adesão.

Artigo 9º Denúncia

§ 1º Todo Estado Membro no presente Pro-
tocolo poderá denunciá-lo, a qualquer mo-
mento, mediante uma notificação endere-
çada ao Secretário-Geral da Organização 
das Nações Unidas. A denúncia surtirá efei-
to, para o Estado Membro em questão, um 
ano após a data em que for recebida pelo 
Secretário-Geral da Organização das Nações 
Unidas.

Artigo 10. Notificações pelo Secretário-Geral 
da Organização das Nações Unidas

O Secretário-Geral da Organização das Nações 
Unidas notificará a todos os Estados referido 
no "artigo 5º" as datas da entrada em vigor, de 
adesão, de depósito e de retirada de reservas, 
de denúncia e de declarações e notificações 
pertinentes a este Protocolo.

Artigo 11. Depósito do Protocolo nos Arquivos 
do Secretariado da Organização das Nações 
Unidas. 

Um exemplar do presente Protocolo, cujos tex-
tos em língua chinesa, espanhola, francesa, 
inglesa e russa fazem igualmente fé, assinado 
pelo Presidente da Assembléia Geral e pelo Se-
cretário-Geral da Organização das Nações Uni-
das, será depositado nos arquivos do Secretaria-
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do da Organização. O Secretário-Geral remeterá 
cópias autenticadas do Protocolo a todos os Es-
tados membros da Organização das Nações Uni-
das e aos outros Estados referidos no "artigo 
5º" acima.

DECRETO Nº 70.946  
DE 7 DE AGOSTO DE 1972

Promulga o Protocolo sobre o Estatuto dos Re-
fugiados

O Presidente da República, havendo sido apro-
vado, pelo "Decreto Legislativo nº 93" , de 30 de 
novembro de 1971, o Protocolo sobre o Estatu-
to dos Refugiados, concluído em Nova York, a 31 
de janeiro de 1967

Havendo sido depositado, pelo Brasil, um Ins-
trumento de Adesão junto ao Secretariado das 
Nações Unidas em 7 de abril de 1972.

E havendo o referido Protocolo, em conformida-
de com o seu "artigo 8º, § 2", entrado em vigor, 
para o Brasil, a 7 de abril de 1972.

Decreta que o Protocolo, apenso por cópia ao 
presente Decreto, seja executado e cumprido 
tão inteiramente como nele se contém.

Emílio G. Médici – Presidente da República

Convenção Internacional sobre 
Eliminação de todas as formas de 
Discriminação Racial (1965)

Os Estados Partes na presente Convenção:

Considerando que a Carta das Nações Unidas 
se funda nos princípios da dignidade e da igual-
dade de todos os seres humanos e que todos 
os Estados Membros se obrigaram a agir, tan-
to conjunta como separadamente, com vista a 
atingir um dos fins das Nações Unidas, ou seja: 
desenvolver e encorajar o respeito universal e 
efetivo dos direitos do homem e das liberda-
des fundamentais para todos, sem distinção de 
raça, de sexo, de língua ou de religião;

Considerando que a Declaração Universal dos 
Direitos do Homem proclama que todos os seres 
humanos nascem livres e iguais em dignidade 
e em direitos, e que cada um pode prevalecer-
-se de todos os direitos e de todas as liberdades 
nela enunciados, sem distinção alguma, nomea-
damente de raça, de cor ou de origem nacional;

Considerando que todos os homens são iguais 
perante a lei e têm direito a uma igual proteção 
da lei contra toda a discriminação e contra todo 
o incitamento à discriminação;

Considerando que as Nações Unidas condena-
ram o colonialismo e todas as práticas de discri-
minação e de segregação que o acompanham, 
sob qualquer forma e onde quer que existam, 
e que a Declaração sobre a Concessão da Inde-
pendência aos Países e aos Povos Coloniais, de 
14 de Dezembro de 1960 [Resolução nº 1514 
(XV) da Assembleia Geral], afirmou e proclamou 
solenemente a necessidade de lhe pôr rápida e 
incondicionalmente termo;

Considerando que a Declaração das Nações 
Unidas sobre a Eliminação de Todas as Formas 
de Discriminação Racial de 20 de Novembro de 
1963 [Resolução nº 1904 (XVIII) da Assembleia 
Geral], afirma solenemente a necessidade de 
eliminar rapidamente todas as formas e todas 
as manifestações de discriminação racial em to-
das as partes do Mundo e de assegurar a com-
preensão e o respeito da dignidade da pessoa 
humana;

Convencidos de que as doutrinas da superiori-
dade fundada na diferenciação entre as raças 
são cientificamente falsas, moralmente conde-
náveis e socialmente injustas e perigosas e que 
nada pode justificar, onde quer que seja, a dis-
criminação racial, nem em teoria nem na práti-
ca;

Reafirmando que a discriminação entre os seres 
humanos por motivos fundados na raça, na cor 
ou na origem étnica é um obstáculo às relações 
amigáveis e pacíficas entre as nações e é sus-
ceptível de perturbar a paz e a segurança entre 
os povos, assim como a coexistência harmonio-
sa das pessoas no seio de um mesmo Estado;
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Convencidos de que a existência de barreiras ra-
ciais é incompatível com os ideais de qualquer 
sociedade humana;

Alarmados com as manifestações de discrimina-
ção racial que ainda existem em certas regiões 
do Mundo e com as políticas governamentais 
fundadas na superioridade ou no ódio racial, 
tais como as políticas de apartheid, de segrega-
ção ou de separação;

Resolvidos a adotar todas as medidas necessá-
rias para a eliminação rápida de todas as formas 
e de todas as manifestações de discriminação 
racial e a evitar e combater as doutrinas e prá-
ticas racistas, a fim de favorecer o bom entendi-
mento entre as raças e edificar uma comunida-
de internacional liberta de todas as formas de 
segregação e de discriminação raciais;

Tendo presente a Convenção Relativa à. Discri-
minação em Matéria de Emprego e de Profis-
são, adotada pela Organização Internacional 
do Trabalho em 1958, e a Convenção Relativa à 
Luta contra a Discriminação no Domínio do

Ensino, adotada pela Organização das Nações 
Unidas para à Educação, a Ciência e a Cultura 
em 1960;

Desejando dar efeito aos princípios enunciados 
na Declaração das Nações Unidas sobre a Eli-
minação de Todas as Formas de Discriminação 
Racial e assegurar o mais rapidamente possível 
a adopção de medidas práticas para este fim; 
acordam no seguinte:

PARTE I 

Artigo 1º

1. Na presente Convenção, a expressão a 
«discriminação racial» visa qualquer distin-
ção, exclusão, restrição ou preferência fun-
dada na raça, cor, ascendência na origem 
nacional ou étnica que tenha como objetivo 
ou como efeito destruir ou comprometer 
o reconhecimento, o gozo ou o exercício, 
em condições de igualdade, dos direitos do 
homem e das liberdades fundamentais nos 
domínios político, económico, social e cul-

tural ou em qualquer outro domínio da vida 
pública

2. A presente Convenção não se aplica às 
diferenciações, exclusões, restrições ou pre-
ferências estabelecidas por um Estado Parte 
na Convenção entre súbditos e não súbditos 
seus.

3. Nenhuma disposição da presente Con-
venção poderá ser interpretada como aten-
tat6ria, por qualquer forma que seja, das 
disposições legislativas dos Estados Partes 
na Convenção relativas à nacionalidade, à 
cidadania ou à naturalização, desde que es-
sas disposições não sejam discriminatórias 
para uma dada nacionalidade.

4. As medidas especiais adotadas com a fi-
nalidade única de assegurar conveniente-
mente o progresso de certos grupos raciais 
ou étnicos ou de indivíduos que precisem 
da proteção eventualmente necessária para 
lhes garantir o gozo e o exercício dos direi-
tos do homem e das liberdades fundamen-
tais em condições de igualdade não se con-
sideram medidas de discriminação racial, 
sob condição, todavia, de não terem como 
efeito a conservação de direitos diferencia-
dos para grupos raciais diferentes e de não 
serem mantidas em vigor logo que sejam 
atingidos os objetivos que prosseguiam.

Artigo 2º

1. Os Estados Partes condenam a discrimi-
nação racial e obrigam-se a prosseguir, por 
todos apropriados, e sem demora, uma po-
lítica tendente a eliminar todas as formas 
de discriminação racial e a favorecer a har-
monia entre todas as raças, e, para este fim:

a) Os Estados Partes obrigam-se a não se 
entregarem a qualquer ato ou prática de 
discriminação racial contra pessoas, grupos 
de pessoas ou instituições, e a proceder de 
modo que todos as autoridades públicas e 
instituições públicas, nacionais e locais, se 
conformem com esta obrigação;
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b) Os Estados Partes obrigam-se a não en-
corajar, defender ou apoiar a discriminação 
racial praticada por qualquer pessoa ou or-
ganização;

c) Os Estados Partes devem adotar medi-
das eficazes para rever as políticas governa-
mentais nacionais e locais e para modificar, 
revogar ou anular as leis e disposições regu-
lamentares que tenham como efeito criar 
a discriminação racial ou perpetuá-la, se já 
existe;

d) Os Estados Partes devem, por todos os 
meios apropriados, incluindo, se as circuns-
tancias o exigirem, medidas legislativas, 
proibir a discriminação racial praticada por 
pessoas, grupos ou organizações e pôr-lhe 
termo;

e) Os Estados Partes obrigam-se a favore-
cer, se necessário, as organizações e mo-
vimentos integracionistas multirraciais, e 
outros meios próprios para eliminar as bar-
reiras entre as raças, e a desencorajar o que 
tende a reforçar a divisão racial.

2. Os Estados Partes adotarão, se as cir-
cunstancias o exigirem, nos domínios so-
cial, económico, cultural e outros, medidas 
especiais e concretas para assegurar conve-
nientemente o desenvolvimento ou a pro-
teção de certos grupos raciais ou de indiví-
duos pertencentes a esses grupos, a fim de 
lhes garantir, em condições de igualdade, 
o pleno exercício dos direitos do homem e 
das liberdades fundamentais. Essas medi-
das não poderão, em caso algum, ter como 
efeito a conservação de direitos desiguais 
ou diferenciados para os diversos grupos 
raciais, uma vez atingidos os objetivos que 
prosseguiam.

Artigo 3º

Os Estados Partes condenam especialmente a 
segregação racial e o apartheid e obrigam-se a 
prevenir, a proibir e a eliminar, nos territórios 
sob sua jurisdição, todas as práticas desta natu-
reza.

Artigo 4º

Os Estados Partes condenam a propaganda e as 
organizações que se inspiram em ideias ou teo-
rias fundadas na superioridade de uma raça ou 
de um grupo de pessoas de uma certa cor ou 
de uma certa origem étnica ou que pretendem 
justificar ou encorajar qualquer forma de ódio 
ou de discriminação raciais, obrigam-se a adotar 
imediatamente medidas positivas destinadas a 
eliminar os incitamentos a tal discriminação e, 
para este efeito, tendo devidamente em conta 
os princípios formulados na Declaração Univer-
sal dos Direitos do Homem e os direitos expres-
samente enunciados no Artigo 5º da presente 
Convenção, obrigam-se, nomeadamente:

a) A declarar delitos puníveis pela lei a di-
fusão de ideias fundadas na superioridade 
ou no ódio racial, os incitamentos à discri-
minação racial, os atos de violência, ou a 
provocação a estes atos, dirigidos contra 
qualquer raça ou grupo de pessoas de outra 
cor ou de outra origem étnica, assim como 
a assistência prestada a atividades racistas, 
incluindo o seu financiamento;

b) A declarar ilegais e a proibir as organi-
zações' assim como as atividades de propa-
ganda organizada e qualquer outro tipo de 
atividade de propaganda, que incitem à dis-
criminação racial e que a encorajem e a de-
clarar delito punível pela lei a participação 
nessas organizações ou nessas atividades;

c) A não permitir às autoridades públicas 
nem às instituições públicas, nacionais ou 
locais, incitar à discriminação racial ou en-
corajá-la.

Artigo 5º

De acordo com as obrigações fundamentais 
enunciadas no Artigo 2. da presente Convenção, 
os Estados Partes obrigam-se a proibir e a elimi-
nar a discriminação racial, sob todas as suas for-
mas, e a garantir o direito de cada um à igualda-
de perante a lei sem distinção de raça, de cor ou 
de origem nacional ou étnica, nomeadamente 
no gozo dos seguintes direitos:
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a) Direito de recorrer aos tribunais ou a 
quaisquer outros órgãos de administração 
da justiça;

b) Direito à segurança da pessoa e à prote-
ção do Estado contra as vias de fato ou as 
sevícias da parte quer de funcionários do 
Governo, quer de qualquer pessoa, grupo 
ou instituição;

c) Direitos políticos, nomeadamente o di-
reito de participar nas eleições de votar e 
de ser candidato por sufrágio universal e 
igual, direito de tomar parte no Governo, 
assim como na direção dos assuntos públi-
cos, em todos os escalões, e direito de ace-
der, em condições de igualdade, às funções 
públicas;

d) Outros direitos civis, nomeadamente:

I – Direito de circular livremente e de esco-
lher a sua residência no interior de um Es-
tado;

II – Direito de abandonar qualquer país, in-
cluindo o seu, e de regressar ao seu país;

III – Direito a uma nacionalidade;

IV – Direito ao casamento e à escolha do 
cônjuge;

V – Direito de qualquer pessoa, por si só ou 
em associação, à propriedade;

VI – Direito de herdar;

VII – Direito à liberdade de pensamento, de 
consciência e de religião; 

VIII – Direito à liberdade de opinião e de ex-
pressão;

IX – Direito à liberdade de reunião e de as-
sociação pacíficas;

e) Direitos económicos, sociais e culturais, 
nomeadamente:

I – Direitos ao trabalho, à livre escolha do 
trabalho, a condições equitativas e satisfa-
tórias de trabalho, à proteção contra 0 de-
semprego, a salário igual para trabalho igual 

e a uma remuneração equitativa e satisfató-
ria;

II –  Direito de fundar sindicatos e de se filiar 
em sindicatos;

III – Direito ao alojamento;

IV – Direito à saúde, aos cuidados médicos, 
à segurança social e aos serviços sociais;

V – Direito à educação e à formação profis-
sional;

VI – Direito de tomar parte, em condições 
de igualdade, nas atividades culturais;

f) Direito de acesso a todos os locais e ser-
viços destinados a uso público, tais como 
meios de transporte, hotéis, restaurantes, 
cafés, espetáculos e parques.

Artigo 6º

Os Estados Partes assegurarão às pessoas sujei-
tas à sua jurisdição proteção e recurso efetivos 
aos tribunais nacionais e a outros organismos 
do Estado competentes, contra todos os atos 
de discriminação racial que, contrariando a pre-
sente Convenção, violem os seus direitos indivi-
duais c as suas liberdades fundamentais, assim 
como o direito de pedir a esses tribunais satis-
fação ou reparação, justa e adequada, por qual-
quer prejuízo de que sejam vítimas em razão de 
tal discriminação.

Artigo 7º

Os Estados Partes obrigam-se a adotar medidas 
imediatas e eficazes, nomeadamente nos domí-
nios do ensino, da educação, da cultura e da in-
formação, para lutar contra os preconceitos que 
conduzem à discriminação racial, e favorecer a 
compreensão, a tolerância e a amizade entre 
nações e grupos raciais ou étnicos, bem como 
para promover os objetivos e princípios da Car-
ta das Nações Unidas, da Declaração Univer-
sal dos Direitos do Homem, da Declaração das 
Nações Unidas sobre a Eliminação de Todas as 
Formas de Discriminação Racial e da presente 
Convenção.
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PARTE II

Artigo 8º

1. É constituído um Comitê para a Elimina-
ção da Discriminação Racial (a seguir desig-
nado «o Comitê»), composto por dezoito 
peritos conhecidos pela sua alta moralidade 
e imparcialidade, que são eleitos pelos Esta-
dos Partes de entre os seus súbditos – e que 
nele exercem funções a título individual -, 
tendo em conta uma repartição geográfica 
equitativa e a representação das diferentes 
formas de civilização, bem como dos princi-
pais sistemas jurídicos.

2. Os membros do Comitê são eleitos, por 
escrutínio secreto, de uma lista de candida-
tos designados pelos Estados Partes. Cada 
Estado Parte pode designar um candidato 
escolhido entre os seus súbditos.

3. A primeira eleição terá lugar seis meses 
após a data da entrada em vigor da pre-
sente Convenção. Três meses, pelo menos, 
antes da data de cada eleição, o Secretário-
-Geral da Organização das Nações Unidas 
envia uma carta aos Estados Partes convi-
dando-os a apresentar os seus candidatos 
no prazo de dois meses. O Secretário-Geral 
elabora uma lista, por ordem alfabética, de 
todos os candidatos assim designados, com 
indicação dos Estados Partes que os desig-
naram, e comunica-a aos Estados Partes.

4. Os membros do Comitê são eleitos numa 
reunião dos Estados Partes convocada pelo 
Secretário-Geral na sede da Organização 
das Nações Unidas. Nesta reunião, onde o 
quórum é constituído por dois terços dos 
Estados Partes, são eleitos membros do Co-
mitê os candidatos que obtiverem o maior 
número de votos e a maioria absoluta dos 
votos dos representantes dos Estados Par-
tes presentes e votantes.

5.

a) Os membros do Comitê são eleitos por 
quatro anos. Todavia, o mandato de nove 
dos membros eleitos na primeira eleição 

cessará ao fim de dois anos; imediatamente 
a seguir à primeira eleição, o nome destes 
nove membros será sorteado pelo presi-
dente do. Comitê;

b) Para preencher as vagas fortuitas, o Es-
tado Parte cujo perito deixou de exercer as 
suas funções de membro do Comitê nome-
ará outro perito de entre os seus súbditos, 
sob reserva da aprovação do Comitê.

6. Os Estados Partes tomam a seu cargo as 
despesas dos membros do Comitê no perí-
odo em que estes exerçam as suas funções 
no Comitê.

Artigo 9º

1.  Os Estados Partes obrigam-se a apresen-
tar ao Secretário-Geral da Organização das 
Nações Unidas, para ser examinado pelo 
Comitê, um relatório sobre as medidas de 
ordem legislativa, judiciária, administrati-
va ou outra que tenham promulgado e que 
dêem efeito às disposições da presente 
Convenção:

a) No prazo de um ano, a contar da entrada 
em vigor da Convenção, para cada Estado 
interessado, no que lhe respeita, e

b) A partir de então todos os dois anos e 
além disso, sempre que o Comitê o pedir. 
O Comitê pode pedir informações comple-
mentares aos Estados Partes.

2. O Comitê submete todos os anos à As-
sembleia Geral da Organização das Nações 
Unidas, por intermédio do Secretário-Geral, 
um relatório das suas atividades e pode fa-
zer sugestões ou recomendações de ordem 
geral, fundadas no exame dos relatórios e 
das informações recebidas dos Estados Par-
tes. leva ao conhecimento da Assembleia 
(Geral essas sugestões e recomendações de 
ordem geral, juntamente com, se as houver, 
as observações dos Estados Partes.

Artigo 10.

1. O Comitê adota o seu regulamento 
interno.
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2. O Comitê elege o seu gabinete por um 
período de dois anos.

3. O Secretário-Geral da Organização; das 
Nações Unidas assegura o secretariado do 
Comitê. 4 – O Comitê tem normalmente as 
suas reuniões na sede da Organização das 
Nações Unidas.

Artigo 11.

1. Se um Estado Parte entender que outro 
Estado também Parte não aplica as disposi-
ções da presente Convenção pode chamar 
a atenção do Comitê para essa questão. O 
Comitê transmitirá então a comunicação 
recebida ao Estado Parte interessado. Num 
prazo de três meses, o Estado destinatário 
submeterá ao Comitê explicações ou decla-
rações por escrito que esclareçam a ques-
tão, indicando, quando tal seja o caso, as 
medidas que possa ter tomado para reme-
diar a situação.

2. Se no prazo de seis meses, a contar da 
data da recepção da comunicação original 
pelo Estado destinatário, a questão não 
estiver decidida a contento dos dois Esta-
dos, por via de negociações bilaterais ou 
por qualquer outro processo ao seu dispor, 
qualquer dos Estados tem o direito de a 
submeter de novo ao Comitê dirigindo uma 
notificação ao Comitê e ao outro Estado in-
teressado.

3. O Comitê só poderá conhecer de uma 
questão que lhe seja submetida nos termos 
do parágrafo 2 do presente Artigo depois de 
se ter certificado de que foram utilizados ou 
esgotados todos os recursos internos dispo-
níveis, conformes aos princípios de direito 
internacional geralmente reconhecidos. 
Esta regra não se aplica se os processos de 
recurso excederem prazos razoáveis.

4. Em todas as questões que lhe sejam sub-
metidas, pode o Comitê pedir aos Estados 
Partes em presença que lhe forneçam infor-
mações complementares pertinentes.

5. Quando o Comitê examinar uma questão 
em aplicação deste Artigo os Estados Partes 
interessados têm o direito de designar um 
representante, que participara, sem direito 
de voto, nos trabalhos do Comitê enquanto 
durarem os debates.

Artigo 12.

1.

a) Logo que o Comitê tenha obtido e exa-
minado as informações que julgar necessá-
rias, o presidente designa uma Comissão de 
Conciliação ad hoc (a seguir designada «a 
Comissão»), composta por cinco pessoas, 
que podem ser ou não membros do Comi-
tê. Os seus membros são designados com o 
inteiro e unânime assentimento das partes 
no diferendo, e a Comissão coloca os seus 
bons ofícios à disposição dos Estados inte-
ressados, afim de se chegar a uma solução 
amigável da questão, fundada no respeito 
da presente Convenção.

b) Se os Estados Partes no diferendo não 
chegarem a acordo sobre toda ou parte da 
composição da Comissão no prazo de três 
meses, os membros da Comissão que não 
tiverem o assentimento dos Estados Partes 
no diferendo serão eleitos, por escrutínio 
secreto, de entre os membros do Comitê 
pela maioria de dois terços dos membros 
do Comitê.

2. Os membros da Comissão exercem fun-
ções a título individual. Não devem ser súb-
ditos de um Estado Parte no diferendo nem 
de um Estado que não seja Parte na presen-
te Convenção.

3. A Comissão elege o seu presidente e ado-
ta o seu regulamento interno.

4. A Comissão reúne normalmente na sede 
da Organização das Nações Unidas ou em 
qualquer outro lugar apropriado que seja 
determinado pela Comissão.

5. O secretariado previsto no parágrafo 3 
do Artigo 10 da presente Convenção presta 
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também os seus serviços à Comissão sem-
pre que um diferendo entre Estados Partes 
implique a constituição da Comissão.

6. As despesas dos membros da Comissão 
serão repartidas por igual entre os Estados 
Partes no diferendo com base numa estima-
tiva feita pelo Secretário-Geral da Organiza-
ção das Nações Unidas.

7. O Secretário-Geral está habilitado a, se 
tal for necessário, reembolsar os membros 
da Comissão das suas despesas antes de os 
Estados Partes no diferendo terem efetuado 
o pagamento nos termos do parágrafo 6 do 
presente Artigo.

8. As informações obtidas e examinadas 
pelo Comitê serão postas à disposição da 
Comissão, e a Comissão poderá pedir aos 
Estados interessados que lhe forneçam in-
formações complementares pertinentes.

Artigo 13.

1. Depois de ter estudado a questão sob 
todos os seus aspectos, a Comissão prepa-
rará e submeterá ao presidente do Comitê 
um relat6rio com as suas conclusões sobre 
todas as questões de fato relativas ao litígio 
entre as partes e com as recomendações 
que julgar oportunas para se chegar a uma 
solução amigável do diferendo.

2. O presidente do Comitê transmite o re-
latório aos Estados Partes no diferendo. Es-
tes Estados darão a conhecer ao presidente, 
no prazo de três meses, se aceitam ou não 
as recomendações contidas no relatório da 
Comissão.

3. Expirado o prazo previsto no parágrafo 2 
do presente Artigo, o presidente do Comitê 
comunicará o relatório da Comissão e as de-
clarações dos Estados Partes interessados 
aos outros Estados Partes na Convenção.

Artigo 14.

1. Os Estados Partes poderão declarar, a 
todo o tempo, que reconhecem compe-
tência ao Comitê para receber e examinar 

comunicações emanadas de pessoas ou de 
grupos de pessoas submetidas à sua juris-
dição que se queixem de ser vítimas de vio-
lação por um Estado Parte de qualquer dos 
direitos enunciados na presente Conven-
ção. O Comitê não receberá nenhuma co-
municação relativa a um Estado Parte que 
não haja feito essa declaração.

2. Os Estados Partes que fizerem a decla-
ração prevista no parágrafo 1 do presente 
Artigo poderão criar ou designar um orga-
nismo, no quadro da sua ordem jurídica na-
cional, que detenha competência para rece-
ber e examinar as petições que emanem de 
pessoas ou grupos de pessoas submetidas 
à jurisdição desses Estados que se queixem 
de ser vítimas de violação de qualquer dos 
direitos enunciados na presente Convenção 
e que tenham esgotado os outros recursos 
locais disponíveis.

3. As declarações feitas nos termos do pa-
rágrafo 1 do presente Artigo e o nome dos 
organismos criados ou designados nos. ter-
mos do parágrafo 2 do mesmo Artigo serão 
apresentados pelo Estado Parte interessa-
do ao Secretário-Geral da Organização das 
Nações Unidas que deles enviará copia aos 
outros Estados Partes A declaração pode ser 
retirada a todo o tempo, por notificação di-
rigida ao Secretário-Geral, mas essa retira-
da não prejudicará as comunicações que já 
tenham sido afetas ao Comitê.

4. O organismo criado ou designado nos 
termos do parágrafo 2 do presente Artigo 
deverá possuir um registo das petições, e 
todos os anos serão entregues ao Secretá-
rio-Geral, pelas vias apropriadas, cópias au-
tenticadas do registo, entendendo-se, po-
rém, que o conteúdo dessas cópias não será 
divulgado ao público.

5. Caso não obtenha satisfação do organis-
mo criado ou designado nos termos do pa-
rágrafo 2 do presente Artigo, o peticionário 
tem o direito de dirigir, no prazo de seis me-
ses, uma comunicação ao Comitê.
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6.

a) O Comitê leva as comunicações que 
lhe forem dirigidas ao conhecimento, a tí-
tulo confidencial, do Estado Parte que ale-
gadamente violou qualquer disposição da 
Convenção; a identidade da pessoa ou dos 
grupos de pessoas interessadas não pode, 
todavia, ser revelada sem o consentimento 
expresso dessa pessoa ou desses grupos de 
pessoas. O Comitê não recebe comunica-
ções anónimas.

b) Nos três meses imediatos, o dito Estado 
submeterá, por escrito, ao Comitê explica-
ções ou declarações que esclareçam a ques-
tão, indicando, quando tal seja o caso, as 
medidas que tenha tomado para remediar a 
situação.

7.

a) O Comitê examinará as comunicações, 
tendo em conta todas as informações que 
lhe foram submetidas pelo Estado Parte in-
teressado e pelo peticionário. O Comitê não 
examinará nenhuma comunicação de um 
peticionário sem se ter certificado de que 
este esgotou todos os recursos internos dis-
poníveis. Esta regra não se aplica, todavia, 
se os processos de recurso excederem pra-
zos razoáveis.

b) O Comitê dirige as suas sugestões e re-
comendações ao Estado Parte interessado e 
ao peticionário.

8. O Comitê incluirá no seu relatório anual 
um resumo destas comunicações e, quando 
as haja, um resumo das explicações e de-
clarações dos Estados Partes interessados, 
bem como das suas próprias sugestões e re-
comendações.

9. O Comitê só tem competência para de-
sempenhar as funções previstas no presen-
te Artigo se pelo menos dez Estados Partes 
na Convenção estiverem ligados a decla-
rações feitas nos termos do parágrafo I do 
presente Artigo.

Artigo 15.

1. Esperando a realização dos objetivos da 
Declaração sobre a Concessão da Indepen-
dência aos Países e aos Povos Coloniais, 
contida na Resolução n. 1514 (XV) da As-
sembleia Geral da Organização das Nações 
Unidas, de 14 de Dezembro de 1960, as dis-
posições da presente Convenção em nada 
restringem o direito de petição concedido a 
esses povos por outros instrumentos inter-
nacionais ou pela Organização das Nações 
Unidas ou pelas suas instituições especiali-
zadas.

2.

a) O Comitê constituído nos termos do Ar-
tigo 8.o da presente Convenção receberá 
cópias das petições vindas dos órgãos das 
Nações Unidas que se ocupem de ques-
tões que tenham uma relação direta com 
os princípios e objetivos da presente Con-
venção e exprimirá uma opinião e fará re-
comendações quando examinar as petições 
emanadas de habitantes de territórios sob 
tutela ou não autónomos ou de qualquer 
outro território a que se aplique a Resolu-
ção nº 1514 (XV) da Assembleia Geral que 
se relacionem com questões incluídas na 
presente Convenção e que sejam recebidas 
pelos referidos órgãos.

b) O Comitê receberá dos órgãos compe-
tentes das Nações Unidas cópia dos relató-
rios relativos às medidas de ordem legisla-
tiva, judiciária, administrativa ou outra que 
digam diretamente respeito aos princípios 
e objetivos da presente Convenção, que as 
potências administrantes tenham aplicado 
nos territórios mencionados na alínea a) do 
presente parágrafo e exprimirá opiniões e 
fará recomendações a esses órgãos.

3. O Comitê incluirá nos seus relatórios à 
Assembleia Geral um resumo das petições e 
dos relatórios recebidos de órgãos da Orga-
nização das Nações Unidas, assim como as 
opiniões e as recomendações que as ditas 
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petições e relatórios mereceram da sua par-
te.

4. O Comitê pedirá ao Secretário-Geral da 
Organização das Nações Unidas para lhe 
fornecer todas as informações relativas 
aos objetivos da presente Convenção de 
que aquele disponha quanto aos territórios 
mencionados na alínea a) do parágrafo 2 do 
presente Artigo.

Artigo 16.

As disposições da presente Convenção relativas 
às medidas a adotar para decidir um diferendo 
ou liquidar uma queixa aplicam-se sem prejuízo 
de outros processos de decisão de diferendos 
ou de liquidação de queixas em matéria de dis-
criminação, previstos nos instrumentos cons-
titutivos da Organização das Nações Unidas e 
das suas instituições especializadas ou em con-
venções adotadas por essas organizações, e não 
impedem os Estados Partes de recorrer a outros 
processos para a decisão de um diferendo nos 
termos dos acordos internacionais gerais ou es-
peciais por que estejam ligados.

PARTE III

Artigo 17.

1. A presente Convenção estará aberta à as-
sinatura de todos os Estados Membros da 
Organização das Nações Unidas ou mem-
bros de uma das suas instituições especia-
lizadas, dos Estados Partes no Estatuto do 
Tribunal Internacional de Justiça, bem como 
dos Estados convidados pela Assembleia 
Geral da Organização das Nações Unidas a 
serem Partes na presente Convenção.

2. A presente Convenção estará sujeita a ra-
tificação, e os instrumentos de ratificação 
serão depositados junto do Secretário-Geral 
da Organização das Nações Unidas.

Artigo 18.

1. A presente Convenção estará aberta à 
adesão dos Estados referidos no parágrafo 1 
do Artigo 17º da Convenção.

2. A adesão far-se-á pelo depósito de um 
instrumento de adesão junto do Secretário-
-Geral da Organização das Nações Unidas.

Artigo 19.

1. A presente Convenção entrará em vigor 
no trigésimo dia imediato à data do depósi-
to junto do Secretário-Geral da Organização 
das Nações Unidas do vigésimo sétimo ins-
trumento de ratificação ou de adesão.

2. Para os Estados que ratifiquem a presen-
te Convenção após o depósito do vigésimo 
sétimo instrumento de ratificação ou de 
adesão, a Convenção entrará em vigor no 
trigésimo dia após a data do depósito por 
esses Estados dos seus instrumentos de ra-
tificação ou de adesão.

Artigo 20.

1. O Secretário-Geral da Organização das 
Nações Unidas receberá e comunicará a to-
dos os Estados que são ou que podem ser 
Partes na presente Convenção o texto das 
reservas feitas no momento da ratificação 
ou da adesão. Os Estados que levantarem 
objecções às reservas avisarão o Secretário-
-Geral, no prazo de noventa dias, a contar 
da data da aludida comunicação, de que 
não aceitam as reservas.

2. Não será autorizada nenhuma reserva 
incompatível com o objeto e o fim da pre-
sente Convenção, nem nenhuma reserva 
que tenha como efeito paralisar o funciona-
mento de qualquer dos órgãos criados pela 
Convenção. Entende-se que uma reserva 
entra nas categorias atrás definidas se pelo 
menos dois terços dos Estados Partes na 
Convenção levantarem objecções.

3. As reservas poderão ser retiradas a todo 
o tempo, por notificação dirigida ao Secre-
tário-Geral A notificação produzirá efeitos 
na data da sua recepção.

Artigo 21.

Os Estados Partes poderão denunciar a presen-
te Convenção por notificação dirigida ao Secre-
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tário-Geral da Organização das Nações Unidas. 
A denúncia produzirá efeitos um ano após a 
data da recepção da notificação pelo Secretário-
-Geral.

Artigo 22.

Os litígios entre dois ou mais Estados Partes 
relativos à interpretação ou à aplicação da pre-
sente Convenção que não sejam decididos por 
negociações ou pelos processos expressamen-
te previstos na Convenção serão introduzidos, 
a pedido de qualquer das partes no litígio, no 
Tribunal Internacional de Justiça para decisão, 
salvo se as partes no litígio acordarem noutro 
modo de resolução.

Artigo 23.

1 Os Estados Partes poderão formular, a 
todo o tempo, um pedido de revisão da pre-
sente Convenção, por notificação dirigida 
ao Secretário-Geral da Organização das Na-
ções Unidas.

2. Em tais circunstancias, a Assembleia Ge-
ral da Organização das Nações Unidas pre-
ceituará sobre as medidas a adotar relativa-
mente a esse pedido.

Artigo 24.

O Secretário-Geral da Organização das Nações 
Unidas informará todos os Estados referidos no 
parágrafo 1 do Artigo 17. da presente Conven-
ção

a) Das assinaturas da presente Convenção 
e dos instrumentos de ratificação e de ade-
são depositados nos termos dos Artigos 17. 
e 18;

b) Da data da entrada em vigor da presente 
Convenção, nos termos do Artigo 19.;

c) Das comunicações e declarações recebi-
das nos termos dos Artigos 14, 20 e 23.;

d) Das denúncias notificadas nos termos 
do Artigo 21.

Artigo 25.

1. A presente Convenção, cujos textos em 
inglês, chinês, espanhol, francês e russo são 
igualmente válidos, será depositada nos ar-
quivos da Organização das Nações Unidas.

2. O Secretário-Geral da Organização das 
Nações Unidas enviará uma cópia auten-
ticada da presente Convenção aos Estados 
que pertençam a quaisquer das categorias 
mencionadas no parágrafo 1 do Artigo 17. 
da Convenção.

Convenção Internacional sobre 
Eliminação de todas as formas de 
Discriminação contra a Mulher 
(1979)

Os Estados-partes na presente Convenção,

Considerando que a Carta das Nações Unidas 
reafirma a fé nos direitos humanos fundamen-
tais, na dignidade e no valor da pessoa humana 
e na igualdade de direitos do homem e da mu-
lher,

Considerando que a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos reafirma o princípio da não-
-discriminação e proclama que todos os seres 
humanos nascem livres e iguais em dignidade 
e direitos e que toda pessoa pode invocar to-
dos os direitos e liberdades proclamados nessa 
Declaração, sem distinção alguma, inclusive de 
sexo,

Considerando que os Estados-partes nas Con-
venções Internacionais sobre Direitos Huma-
nos têm a obrigação de garantir ao homem e à 
mulher a igualdade de gozo de todos os direitos 
econômicos, sociais, culturais, civis e políticos,

Observando, ainda, as resoluções, declarações e 
recomendações aprovadas pelas Nações Unidas 
e pelas agências especializadas para favorecer 
a igualdade de direitos entre o homem e a mu-
lher,
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Preocupados, contudo, com o fato de que, ape-
sar destes diversos instrumentos, a mulher con-
tinue sendo objeto de grandes discriminações,

Relembrando que a discriminação contra a mu-
lher viola os princípios da igualdade de direitos 
e do respeito da dignidade humana, dificulta a 
participação da mulher, nas mesmas condições 
que o homem, na vida política, social, econômi-
ca e cultural de seu país, constitui um obstácu-
lo ao aumento do bem-estar da sociedade e da 
família e dificulta o pleno desenvolvimento das 
potencialidades da mulher para prestar serviço 
a seu país e à humanidade,

Preocupados com o fato de que, em situações 
de pobreza, a mulher tem um acesso mínimo à 
alimentação, à saúde, à educação, à capacitação 
e às oportunidades de emprego, assim como à 
satisfação de outras necessidades,

Convencidos de que o estabelecimento da nova 
ordem econômica internacional baseada na 
equidade e na justiça contribuirá significativa-
mente para a promoção da igualdade entre o 
homem e a mulher,

Salientando que a eliminação do apartheid, de 
todas as formas de racismo, discriminação ra-
cial, colonialismo, neocolonialismo, agressão, 
ocupação estrangeira e dominação e interferên-
cia nos assuntos internos dos Estados é essen-
cial para o pleno exercício dos direitos do ho-
mem e da mulher,

Afirmando que o fortalecimento da paz e da 
segurança internacionais, o alívio da tensão in-
ternacional, a cooperação mútua entre todos os 
Estados, independentemente de seus sistemas 
econômicos e sociais, o desarmamento geral 
e completo, e em particular o desarmamento 
nuclear sob um estrito e efetivo controle inter-
nacional, a afirmação dos princípios de justiça, 
igualdade e proveito mútuo nas relações entre 
países e a realização do direito dos povos sub-
metidos a dominação colonial e estrangeira e 
a ocupação estrangeira, à autodeterminação e 
independência, bem como o respeito da sobe-
rania nacional e da integridade territorial, pro-
moverão o progresso e o desenvolvimento so-

ciais, e, em consequência, contribuirão para a 
realização da plena igualdade entre o homem e 
a mulher,

Convencidos de que a participação máxima da 
mulher, em igualdade de condições com o ho-
mem, em todos os campos, é indispensável para 
o desenvolvimento pleno e completo de um 
país, para o bem-estar do mundo e para a causa 
da paz.

Tendo presente a grande contribuição da mu-
lher ao bem-estar da família e ao desenvolvi-
mento da sociedade, até agora não plenamente 
reconhecida, a importância social da materni-
dade e a função dos pais na família e na edu-
cação dos filhos, e conscientes de que o papel 
da mulher na procriação não deve ser causa de 
discriminação, mas sim que a educação dos fi-
lhos exige a responsabilidade compartilhada en-
tre homens e mulheres e a sociedade como um 
conjunto,

Reconhecendo que para alcançar a plena igual-
dade entre o homem e a mulher é necessário 
modificar o papel tradicional tanto do homem, 
como da mulher na sociedade e na família,

Resolvidos a aplicar os princípios enunciados na 
Declaração sobre a Eliminação da Discriminação 
contra a Mulher, e, para isto, a adotar as medi-
das necessárias a fim de suprimir essa discrimi-
nação em todas as suas formas e manifestações,

Concordam no seguinte:

PARTE I

Artigo 1º Para fins da presente Convenção, a ex-
pressão "discriminação contra a mulher" signifi-
cará toda distinção, exclusão ou restrição basea-
da no sexo e que tenha por objeto ou resultado 
prejudicar ou anular o reconhecimento, gozo ou 
exercício pela mulher, independentemente de 
seu estado civil, com base na igualdade do ho-
mem e da mulher, dos direitos humanos e liber-
dades fundamentais nos campos político, eco-
nômico, social, cultural e civil ou em qualquer 
outro campo.
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Artigo 2º Os Estados-partes condenam a discri-
minação contra a mulher em todas as suas for-
mas, concordam em seguir, por todos os meios 
apropriados e sem dilações, uma política des-
tinada a eliminar a discriminação contra a mu-
lher, e com tal objetivo se comprometem a:

a) consagrar, se ainda não o tiverem fei-
to, em suas Constituições nacionais ou em 
outra legislação apropriada, o princípio da 
igualdade do homem e da mulher e assegu-
rar por lei outros meios apropriados à reali-
zação prática desse princípio;

b) adotar medidas adequadas, legislativas 
e de outro caráter, com as sanções cabíveis 
e que proíbam toda discriminação contra a 
mulher;

c) estabelecer a proteção jurídica dos di-
reitos da mulher em uma base de igualdade 
com os do homem e garantir, por meio dos 
tribunais nacionais competentes e de ou-
tras instituições públicas, a proteção efetiva 
da mulher contra todo ato de discrimina-
ção;

d) abster-se de incorrer em todo ato ou 
prática de discriminação contra a mulher e 
zelar para que as autoridades e instituições 
públicas atuem em conformidade com esta 
obrigação;

e) tomar as medidas apropriadas para eli-
minar a discriminação contra a mulher pra-
ticada por qualquer pessoa, organização ou 
empresa;

f) adotar todas as medidas adequadas, in-
clusive de caráter legislativo, para modificar 
ou derrogar leis, regulamentos, usos e prá-
ticas que constituam discriminação contra a 
mulher;

g) derrogar todas as disposições penais na-
cionais que constituam discriminação con-
tra a mulher.

Artigo 3º Os Estados-partes tomarão, em todas 
as esferas e, em particular, nas esferas política, 
social, econômica e cultural, todas as medidas 

apropriadas, inclusive de caráter legislativo, 
para assegurar o pleno desenvolvimento e pro-
gresso da mulher, com o objetivo de garantir-lhe 
o exercício e o gozo dos direitos humanos e li-
berdades fundamentais em igualdade de condi-
ções com o homem.

Artigo 4º

1. A adoção pelos Estados-partes de medi-
das especiais de caráter temporário desti-
nadas a acelerar a igualdade de fato entre o 
homem e a mulher não se considerará dis-
criminação na forma definida nesta Conven-
ção, mas de nenhuma maneira implicará, 
como consequência, a manutenção de nor-
mas desiguais ou separadas; essas medidas 
cessarão quando os objetivos de igualdade 
de oportunidade e tratamento houverem 
sido alcançados.

2. A adoção pelos Estados-partes de medi-
das especiais, inclusive as contidas na pre-
sente Convenção, destinadas a proteger a 
maternidade, não se considerará discrimi-
natória.

Artigo 5º Os Estados-partes tomarão todas as 
medidas apropriadas para:

a) modificar os padrões sócio-culturais de 
conduta de homens e mulheres, com vistas 
a alcançar a eliminação de preconceitos e 
práticas consuetudinárias e de qualquer ou-
tra índole que estejam baseados na idéia da 
inferioridade ou superioridade de qualquer 
dos sexos ou em funções estereotipadas de 
homens e mulheres.

b) garantir que a educação familiar inclua 
uma compreensão adequada da maternida-
de como função social e o reconhecimento 
da responsabilidade comum de homens e 
mulheres, no que diz respeito à educação e 
ao desenvolvimento de seus filhos, enten-
dendo-se que o interesse dos filhos consti-
tuirá a consideração primordial em todos os 
casos.

Artigo 6º Os Estados-partes tomarão as medi-
das apropriadas, inclusive de caráter legislativo, 
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para suprimir todas as formas de tráfico de mu-
lheres e exploração de prostituição da mulher.

PARTE II

Artigo 7º Os Estados-partes tomarão todas as 
medidas apropriadas para eliminar a discrimina-
ção contra a mulher na vida política e pública do 
país e, em particular, garantirão, em igualdade 
de condições com os homens, o direito a:

a) votar em todas as eleições e referendos 
públicos e ser elegível para todos os órgãos 
cujos membros sejam objeto de eleições 
públicas;

b) participar na formulação de políticas 
governamentais e na execução destas, e 
ocupar cargos públicos e exercer todas as 
funções públicas em todos os planos gover-
namentais;

c) participar em organizações e associa-
ções não-governamentais que se ocupem 
da vida pública e política do país.

Artigo 8º Os Estados-partes tomarão as me-
didas apropriadas para garantir à mulher, em 
igualdade de condições com o homem e sem 
discriminação alguma, a oportunidade de repre-
sentar seu governo no plano internacional e de 
participar no trabalho das organizações interna-
cionais.

Artigo 9º 

1. Os Estados-partes outorgarão às mu-
lheres direitos iguais aos dos homens para 
adquirir, mudar ou conservar sua nacionali-
dade. Garantirão, em particular, que nem o 
casamento com um estrangeiro, nem a mu-
dança de nacionalidade do marido durante 
o casamento modifiquem automaticamente 
a nacionalidade da esposa, a convertam em 
apátrida ou a obriguem a adotar a naciona-
lidade do cônjuge.

2. Os Estados-partes outorgarão à mulher 
os mesmos direitos que ao homem no que 
diz respeito à nacionalidade dos filhos.

PARTE III

Artigo 10. Os Estados-partes adotarão todas as 
medidas apropriadas para eliminar a discrimi-
nação contra a mulher, a fim de assegurar-lhe a 
igualdade de direitos com o homem na esfera 
da educação e em particular para assegurar, em 
condições de igualdade entre homens e mulhe-
res:

a) as mesmas condições de orientação em 
matéria de carreiras e capacitação profissio-
nal, acesso aos estudos e obtenção de di-
plomas nas instituições de ensino de todas 
as categorias, tanto em zonas rurais como 
urbanas; essa igualdade deverá ser assegu-
rada na educação pré-escolar, geral, técnica 
e profissional, incluída a educação técnica 
superior, assim como todos os tipos de ca-
pacitação profissional;

b) acesso aos mesmos currículos e mesmos 
exames, pessoal docente do mesmo nível 
profissional, instalações e material escolar 
da mesma qualidade;

c) a eliminação de todo conceito estereo-
tipado dos papéis masculino e feminino em 
todos os níveis e em todas as formas de en-
sino, mediante o estímulo à educação mista 
e a outros tipos de educação que contribu-
am para alcançar este objetivo e, em parti-
cular, mediante a modificação dos livros e 
programas escolares e adaptação dos méto-
dos de ensino;

d) as mesmas oportunidades para a obten-
ção de bolsas de estudo e outras subven-
ções para estudos;

e) as mesmas oportunidades de acesso aos 
programas de educação supletiva, incluí-
dos os programas de alfabetização funcio-
nal e de adultos, com vistas a reduzir, com 
a maior brevidade possível, a diferença de 
conhecimentos existentes entre o homem e 
a mulher;

f) a redução da taxa de abandono feminino 
dos estudos e a organização de programas 
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para aquelas jovens e mulheres que tenham 
deixado os estudos prematuramente;

g) as mesmas oportunidades para partici-
par ativamente nos esportes e na educação 
física;

h) acesso a material informativo específico 
que contribua para assegurar a saúde e o 
bem-estar da família, incluída a informação 
e o assessoramento sobre o planejamento 
da família.

Artigo 11.

1. Os Estados-partes adotarão todas as 
medidas apropriadas para eliminar a dis-
criminação contra a mulher na esfera do 
emprego a fim de assegurar, em condições 
de igualdade entre homens e mulheres, os 
mesmos direitos, em particular:

a) o direito ao trabalho como direito inalie-
nável de todo ser humano;

b) o direito às mesmas oportunidades de 
emprego, inclusive a aplicação dos mesmos 
critérios de seleção em questões de empre-
go;

c) o direito de escolher livremente profis-
são e emprego, o direito à promoção e à 
estabilidade no emprego e a todos os be-
nefícios e outras condições de serviço, e o 
direito ao acesso à formação e à atualização 
profissionais, incluindo aprendizagem, for-
mação profissional superior e treinamento 
periódico;

d) o direito a igual remuneração, inclusi-
ve benefícios, e igualdade de tratamento 
relativa a um trabalho de igual valor, assim 
como igualdade de tratamento com respei-
to à avaliação da qualidade do trabalho;

e) o direito à seguridade social, em parti-
cular em casos de aposentadoria, desem-
prego, doença, invalidez, velhice ou outra 
incapacidade para trabalhar, bem como o 
direito a férias pagas;

f) o direito à proteção da saúde e à segu-
rança nas condições de trabalho, inclusive a 
salvaguarda da função de reprodução.

2. A fim de impedir a discriminação contra 
a mulher por razões de casamento ou ma-
ternidade e assegurar a efetividade de seu 
direito a trabalhar, os Estados-partes toma-
rão as medidas adequadas para:

a) proibir, sob sanções, a demissão por mo-
tivo de gravidez ou de licença-maternidade 
e a discriminação nas demissões motivadas 
pelo estado civil;

b) implantar a licença-maternidade, com 
salário pago ou benefícios sociais compará-
veis, sem perda do emprego anterior, anti-
guidade ou benefícios sociais;

c) estimular o fornecimento de serviços so-
ciais de apoio necessários para permitir que 
os pais combinem as obrigações para com a 
família com as responsabilidades do traba-
lho e a participação na vida pública, espe-
cialmente mediante o fomento da criação e 
desenvolvimento de uma rede de serviços 
destinada ao cuidado das crianças;

d) dar proteção especial às mulheres du-
rante a gravidez nos tipos de trabalho com-
provadamente prejudiciais a elas.

3. A legislação protetora relacionada com 
as questões compreendidas neste artigo 
será examinada periodicamente à luz dos 
conhecimentos científicos e tecnológicos e 
será revista, derrogada ou ampliada, con-
forme as necessidades.

Artigo 12.

1. Os Estados-partes adotarão todas as 
medidas apropriadas para eliminar a dis-
criminação contra a mulher na esfera dos 
cuidados médicos, a fim de assegurar, em 
condições de igualdade entre homens e 
mulheres, o acesso a serviços médicos, in-
clusive referentes ao planejamento familiar.

2. Sem prejuízo do disposto no parágrafo 1º, 
os Estados-partes garantirão à mulher assis-
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tência apropriada em relação à gravidez, ao 
parto e ao período posterior ao parto, pro-
porcionando assistência gratuita quando 
assim for necessário, e lhe assegurarão uma 
nutrição adequada durante a gravidez e a 
lactância.

Artigo 13. Os Estados-partes adotarão todas as 
medidas apropriadas para eliminar a discrimina-
ção contra a mulher em outras esferas da vida 
econômica e social, a fim de assegurar, em con-
dições de igualdade entre os homens e mulhe-
res, os mesmos direitos, em particular:

a) o direito a benefícios familiares;

b) o direito a obter empréstimos bancários, 
hipotecas e outras formas de crédito finan-
ceiro;

c) o direito de participar em atividades de 
recreação, esportes e em todos os aspectos 
da vida cultural.

Artigo 14.

1. Os Estados-partes levarão em considera-
ção os problemas específicos enfrentados 
pela mulher rural e o importante papel que 
desempenha na subsistência econômica de 
sua família, incluído seu trabalho em seto-
res não-monetários da economia, e toma-
rão todas as medidas apropriadas para as-
segurar a aplicação dos dispositivos desta 
Convenção à mulher das zonas rurais.

2. Os Estados-partes adotarão todas as me-
didas apropriadas para eliminar a discrimi-
nação contra a mulher nas zonas rurais, a 
fim de assegurar, em condições de igualda-
de entre homens e mulheres, que elas par-
ticipem no desenvolvimento rural e dele se 
beneficiem, e em particular assegurar-lhes-
-ão o direito a:

a) participar da elaboração e execução dos 
planos de desenvolvimento em todos os ní-
veis;

b) ter acesso a serviços médicos adequa-
dos, inclusive informação, aconselhamento 

e serviços em matéria de planejamento fa-
miliar;

c) beneficiar-se diretamente dos progra-
mas de seguridade social;

d) obter todos os tipos de educação e de 
formação, acadêmica e não-acadêmica, in-
clusive os relacionados à alfabetização fun-
cional, bem como, entre outros, os benefí-
cios de todos os serviços comunitários e de 
extensão, a fim de aumentar sua capacida-
de técnica;

e) organizar grupos de auto-ajuda e coope-
rativas, a fim de obter igualdade de acesso 
às oportunidades econômicas mediante 
emprego ou trabalho por conta própria;

f) participar de todas as atividades comu-
nitárias;

g) ter acesso aos créditos e empréstimos 
agrícolas, aos serviços de comercialização 
e às tecnologias apropriadas, e receber um 
tratamento igual nos projetos de reforma 
agrária e de reestabelecimentos;

h) gozar de condições de vida adequadas, 
particularmente nas esferas da habitação, 
dos serviços sanitários, da eletricidade e do 
abastecimento de água, do transporte e das 
comunicações.

PARTE IV

Artigo 15.

1. Os Estados-partes reconhecerão à mulher 
a igualdade com o homem perante a lei.

2. Os Estados-partes reconhecerão à mu-
lher, em matérias civis, uma capacidade 
jurídica idêntica à do homem e as mesmas 
oportunidades para o exercício desta capa-
cidade. Em particular, reconhecerão à mu-
lher iguais direitos para firmar contratos e 
administrar bens e dispensar-lhe-ão um tra-
tamento igual em todas as etapas do pro-
cesso nas Cortes de Justiça e nos Tribunais.
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3. Os Estados-partes convêm em que todo 
contrato ou outro instrumento privado de 
efeito jurídico que tenda a restringir a capa-
cidade jurídica da mulher será considerado 
nulo.

4. Os Estados-partes concederão ao ho-
mem e à mulher os mesmos direitos no que 
respeita à legislação relativa ao direito das 
pessoas, à liberdade de movimento e à li-
berdade de escolha de residência e domicí-
lio.

Artigo 16.

1. Os Estados-partes adotarão todas as me-
didas adequadas para eliminar a discrimina-
ção contra a mulher em todos os assuntos 
relativos ao casamento e às relações fami-
liares e, em particular, com base na igualda-
de entre homens e mulheres, assegurarão:

a) o mesmo direito de contrair matrimô-
nio;

b) o mesmo direito de escolher livremente 
o cônjuge e de contrair matrimônio somen-
te com o livre e pleno consentimento;

c) os mesmos direitos e responsabilidades 
durante o casamento e por ocasião de sua 
dissolução;

d) os mesmos direitos e responsabilidades 
como pais, qualquer que seja seu estado ci-
vil, em matérias pertinentes aos filhos. Em 
todos os casos, os interesses dos filhos se-
rão a consideração primordial;

e) os mesmos direitos de decidir livre e res-
ponsavelmente sobre o número de filhos e 
sobre o intervalo entre os nascimentos e a 
ter acesso à informação, à educação e aos 
meios que lhes permitam exercer esses di-
reitos;

f) os mesmos direitos e responsabilidades 
com respeito à tutela, curatela, guarda e 
adoção dos filhos, ou institutos análogos, 
quando esses conceitos existirem na legisla-
ção nacional. Em todos os casos, os interes-

ses dos filhos serão a consideração primor-
dial;

g) os mesmos direitos pessoais como mari-
do e mulher, inclusive o direito de escolher 
sobrenome, profissão e ocupação;

h) os mesmos direitos a ambos os cônjuges 
em matéria de propriedade, aquisição, ges-
tão, administração, gozo e disposição dos 
bens, tanto a título gratuito quanto a título 
oneroso.

2. Os esponsais e o casamento de uma 
criança não terão efeito legal e todas as me-
didas necessárias, inclusive as de caráter 
legislativo, serão adotadas para estabelecer 
uma idade mínima para o casamento e para 
tornar obrigatória a inscrição de casamen-
tos em registro oficial.

PARTE V

Artigo 17.

1. Com o fim de examinar os progressos 
alcançados na aplicação desta Convenção, 
será estabelecido um Comitê sobre a Eli-
minação da Discriminação contra a Mulher 
(doravante denominado "Comitê"), com-
posto, no momento da entrada em vigor da 
Convenção, de dezoito e, após sua ratifica-
ção ou adesão pelo trigésimo quinto Esta-
do-parte, de vinte e três peritos de grande 
prestígio moral e competência na área abar-
cada pela Convenção. Os peritos serão elei-
tos pelos Estados-partes e exercerão suas 
funções a título pessoal; será levada em 
conta uma distribuição geográfica equitati-
va e a representação das formas diversas de 
civilização, assim como dos principais siste-
mas jurídicos.

2. Os membros do Comitê serão eleitos em 
votação secreta dentre uma lista de pessoas 
indicadas pelos Estados-partes. Cada Esta-
do-parte pode indicar uma pessoa dentre 
os seus nacionais.

3. A primeira eleição se realizará seis me-
ses após a data da entrada em vigor da 
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presente Convenção. Ao menos três meses 
antes da data de cada eleição, o Secretário-
-Geral da Organização das Nações Unidas 
enviará uma carta aos Estados-partes para 
convidá-los a apresentar suas candidaturas 
no prazo de dois meses. O Secretário-Geral 
da Organização das Nações Unidas orga-
nizará uma lista, por ordem alfabética, de 
todos os candidatos assim designados, com 
indicações dos Estados-partes que os tive-
rem designado, e a comunicará aos Estados-
-partes.

4. Os membros do Comitê serão eleitos du-
rante uma reunião dos Estados-partes con-
vocada pelo Secretário-Geral das Nações 
Unidas. Nesta reunião, na qual o quorum 
será estabelecido por dois terços dos Esta-
dos-partes, serão eleitos membros do Co-
mitê os candidatos que obtiverem o maior 
número de votos e a maioria absoluta dos 
votos dos representantes dos Estados-par-
tes presentes e votantes.

5. Os membros do Comitê serão eleitos 
para um mandato de quatro anos. Entretan-
to, o mandato de nove dos membros eleitos 
na primeira eleição expirará ao final de dois 
anos; imediatamente após a primeira elei-
ção, os nomes desses nove membros serão 
escolhidos, por sorteio, pelo Presidente do 
Comitê.

6. A eleição dos cinco membros adicionais 
do Comitê realizar-se-á em conformidade 
com o disposto nos parágrafos 2º, 3º e 4º 
deste artigo, após o depósito do trigésimo 
quinto instrumento de ratificação ou ade-
são. O mandato de dois dos membros adi-
cionais eleitos nessa ocasião, cujos nomes 
serão escolhidos, por sorteio, pelo Presi-
dente do Comitê, expirará ao fim de dois 
anos.

7. Para preencher as vagas fortuitas, o 
Estado-parte cujo perito tenha deixado de 
exercer suas funções de membro do Comitê 
nomeará outro perito entre seus nacionais, 
sob reserva da aprovação do Comitê.

8. Os membros do Comitê, mediante apro-
vação da Assembléia Geral, receberão re-
muneração dos recursos das Nações Uni-
das, na forma e condições que a Assembléia 
Geral decidir, tendo em vista a importância 
das funções do Comitê.

9. O Secretário-Geral da Organização das 
Nações Unidas colocará à disposição do Co-
mitê o pessoal e os serviços necessários ao 
desempenho eficaz das funções que lhe são 
atribuídas em virtude da presente Conven-
ção.

Artigo 18. Os Estados-partes comprometem-se 
a submeter ao Secretário-Geral das Nações Uni-
das, para exame do Comitê, um relatório sobre 
as medidas legislativas, judiciárias, administra-
tivas ou outras que adotarem para tornarem 
efetivas as disposições desta Convenção e dos 
progressos alcançados a respeito:

a) no prazo de um ano, a partir da entrada 
em vigor da Convenção para o Estado inte-
ressado; e

b) posteriormente, pelo menos a cada qua-
tro anos e toda vez que o Comitê vier a soli-
citar.

2. Os relatórios poderão indicar fatores e 
dificuldades que influam no grau de cum-
primento das obrigações estabelecidas por 
esta Convenção.

Artigo 19.

1. O Comitê adotará seu próprio regula-
mento.

2. O Comitê elegerá sua Mesa para um perí-
odo de dois anos.

Artigo 20.

1. O Comitê se reunirá normalmente todos 
os anos, por um período não superior a 
duas semanas, para examinar os relatórios 
que lhe sejam submetidos, em conformida-
de com o artigo 18 desta Convenção.

2. As reuniões do Comitê realizar-se-ão nor-
malmente na sede das Nações Unidas ou 
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em qualquer outro lugar que o Comitê de-
termine.

Artigo 21. O Comitê, através do Conselho Eco-
nômico e Social das Nações Unidas, informa-
rá anualmente a Assembléia Geral das Nações 
Unidas de suas atividades e poderá apresentar 
sugestões e recomendações de caráter geral, 
baseadas no exame dos relatórios e em infor-
mações recebidas dos Estados-partes. Essas su-
gestões e recomendações de caráter geral serão 
incluídas no relatório do Comitê juntamente 
com as observações que os Estados-partes te-
nham porventura formulado.

2. O Secretário-Geral das Nações Unidas 
transmitirá, para informação, os relatórios 
do Comitê à Comissão sobre a Condição da 
Mulher.

Artigo 22. As agências especializadas terão di-
reito a estar representadas no exame da apli-
cação das disposições desta Convenção que 
correspondam à esfera de suas atividades. O 
Comitê poderá convidar as agências especializa-
das a apresentar relatórios sobre a aplicação da 
Convenção em áreas que correspondam à esfe-
ra de suas atividades.

PARTE VI

Artigo 23. Nada do disposto nesta Convenção 
prejudicará qualquer disposição que seja mais 
propícia à obtenção da igualdade entre homens 
e mulheres e que esteja contida:

a) na legislação de um Estado-parte; ou

b) em qualquer outra convenção, tratado 
ou acordo internacional vigente nesse Esta-
do.

Artigo 24. Os Estados-partes comprometem-se 
a adotar todas as medidas necessárias de âmbi-
to nacional para alcançar a plena realização dos 
direitos reconhecidos nesta Convenção.

Artigo 25.

1. A presente Convenção estará aberta à as-
sinatura de todos os Estados.

2. O Secretário-Geral da Organização das 
Nações Unidas fica designado depositário 
desta Convenção.

3. Esta Convenção está sujeita à ratifica-
ção. Os instrumentos de ratificação serão 
depositados junto ao Secretário-Geral da 
Organização das Nações Unidas.

4. Esta Convenção está aberta à adesão de 
todos os Estados. Far-se-á a adesão median-
te depósito do instrumento de adesão junto 
ao Secretário-Geral das Nações Unidas.

Artigo 26.

1. Qualquer Estado-parte poderá, em qual-
quer momento, formular pedido de revisão 
desta Convenção, mediante notificação es-
crita dirigida ao Secretário-Geral da Organi-
zação das Nações Unidas.

2. A Assembléia Geral das Nações Unidas 
decidirá sobre as medidas a serem tomadas, 
se for o caso, com respeito a esse pedido.

Artigo 27. A presente Convenção entrará em vi-
gor no trigésimo dia a contar da data em que o 
vigésimo instrumento de ratificação ou adesão 
houver sido depositado junto ao Secretário-Ge-
ral das Nações Unidas.

2. Para os Estados que vierem a ratificar a 
presente Convenção ou a ela aderir após o 
depósito do vigésimo instrumento de ratifi-
cação ou adesão, a Convenção entrará em 
vigor no trigésimo dia a contar da data em 
que o Estado em questão houver deposita-
do seu instrumento de ratificação ou ade-
são.

Artigo 28. 

1. O Secretário-Geral das Nações Unidas re-
ceberá e enviará a todos os Estados o texto 
das reservas feitas pelos Estados no mo-
mento da ratificação ou adesão.

2. Não será permitido uma reserva incom-
patível com o objeto e o propósito desta 
Convenção.
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3. As reservas poderão ser retiradas a qual-
quer momento por uma notificação endere-
çada com esse objetivo ao Secretário-Geral 
das Nações Unidas, que informará a todos 
os Estados a respeito. A notificação surtirá 
efeito na data de seu recebimento.

Artigo 29. As controvérsias entre dois ou mais 
Estados-partes, com relação à interpretação ou 
aplicação da presente Convenção, que não pu-
derem ser dirimidas por meio de negociação 
serão, a pedido de um deles, submetidas à ar-
bitragem. Se, durante os seis meses seguintes 
à data do pedido de arbitragem, as Partes não 
lograrem pôr-se de acordo quanto aos termos 
do compromisso de arbitragem, qualquer das 
Partes poderá submeter a controvérsia à Corte 
Internacional de Justiça, mediante solicitação 
feita em conformidade com o Estatuto da Corte.

2. Cada Estado-parte poderá declarar, por 
ocasião da assinatura ou ratificação da pre-
sente Convenção, que não se considera 
obrigado pelo parágrafo anterior. Os demais 
Estados-partes não estarão obrigados pelo 
referido parágrafo com relação a qualquer 
Estado-parte que houver formulado reserva 
dessa natureza.

3. Todo Estado-parte que houver formula-
do reserva em conformidade com o pará-
grafo anterior poderá, a qualquer momen-
to, tornar sem efeito essa reserva, mediante 
notificação endereçada ao Secretário-Geral 
das Nações Unidas.

Artigo 30. A presente Convenção, cujos textos 
em árabe, chinês, espanhol, francês, inglês e 
russo são igualmente autênticos, será deposita-
da junto ao Secretário-Geral das Nações Unidas.

Em testemunho do que os abaixo-assinados de-
vidamente autorizados assinaram a presente 
Convenção.

Protocolo Facultativo à Convenção 
Internacional sobre Eliminação de 
todas as formas de Discriminação 
contra a Mulher (1999)

A Assembléia Geral,

Reafirmando a Declaração e Programa de Ação 
de Viena e a Declaração e Plataforma de Ação 
de Pequim,

Lembrando que a Plataforma de Ação de Pe-
quim, em seguimento à Declaração e Programa 
de Ação de Viena, apoiou o processo iniciado 
pela Comissão sobre a Situação da Mulher com 
vistas à elaboração de minuta de protocolo fa-
cultativo à Convenção sobre a Eliminação de To-
das as Formas de Discriminação contra a Mulher 
que pudesse entrar em vigor tão logo possível, 
em procedimento de direito a petição,

Observando que a Plataforma de Ação de Pe-
quim exortou todos os Estados que não haviam 
ainda ratificado ou aderido à Convenção a que o 
fizessem tão logo possível, de modo que a rati-
ficação universal da Convenção pudesse ser al-
cançada até o ano 2000,

1. Adota e abre a assinatura, ratificação e 
adesão o Protocolo Facultativo à Conven-
ção, cujo texto encontra-se anexo à presen-
te resolução;

2. Exorta todos os Estados que assinaram, 
ratificaram ou aderiram à Convenção a as-
sinar e ratificar ou aderir ao Protocolo tão 
logo possível,

3. Enfatiza que os Estados Partes do Proto-
colo devem comprometer-se a respeitar os 
direitos e procedimentos dispostos no Pro-
tocolo e cooperar com o Comitê para a Eli-
minação da Discriminação contra a Mulher 
em todos os estágios de suas ações no âm-
bito do Protocolo;

4. Enfatiza também que, em cumprimento 
de seu mandato, bem como de suas fun-
ções no âmbito do Protocolo, o Comitê deve 
continuar a ser pautado pelos princípios de 
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não-seletividade, imparcialidade e objetivi-
dade;

5. Solicita ao Comitê que realize reuniões 
para exercer suas funções no âmbito do Pro-
tocolo após sua entrada em vigor, além das 
reuniões realizadas segundo o Artigo 20 da 
Convenção; a duração dessas reuniões será 
determinada e, se necessário, reexaminada, 
por reunião dos Estados Partes do Protoco-
lo, sujeita à aprovação da Assembléia Geral;

6. Solicita ao Secretário-Geral que forneça 
o pessoal e as instalações necessárias para 
o desempenho efetivo das funções do Co-
mitê segundo o Protocolo após sua entrada 
em vigor;

7. Solicita, ainda, ao Secretário-Geral que 
inclua informações sobre a situação do Pro-
tocolo em seus relatórios regulares apre-
sentados à Assembléia Geral sobre a situa-
ção da Convenção.

28ª Reunião Plenária, em 6 de outubro de 1999.

ANEXO

Protocolo Facultativo à Convenção sobre a Eli-
minação de Todas as Formas de Discriminação 
Contra a Mulher

Os Estados Partes do presente Protocolo,

Observando que na Carta das Nações Unidas se 
reafirma a fé nos direitos humanos fundamen-
tais, na dignidade e no valor da pessoa humana 
e na igualdade de direitos entre homens e mu-
lheres,

Observando, ainda, que a Declaração Universal 
dos Direitos Humanos proclama que todos os 
seres humanos nascem livres e iguais em dig-
nidade e direitos e que cada pessoa tem todos 
os direitos e liberdades nela proclamados, sem 
qualquer tipo de distinção, incluindo distinção 
baseada em sexo,

Lembrando que as Convenções Internacionais 
de Direitos Humanos e outros instrumentos in-
ternacionais de direitos humanos proíbem a dis-
criminação baseada em sexo,

Lembrando, ainda, a Convenção sobre a Elimina-
ção de Todas as Formas de Discriminação Con-
tra a Mulher (doravante denominada "a Con-
venção"), na qual os Estados Partes condenam a 
discriminação contra a mulher em todas as suas 
formas e concordam em buscar, de todas as ma-
neiras apropriadas e sem demora, uma política 
de eliminação da discriminação contra a mulher,

Reafirmando sua determinação de assegurar o 
pleno e equitativo gozo pelas mulheres de to-
dos os direitos e liberdades fundamentais e de 
agir de forma efetiva para evitar violações des-
ses direitos e liberdades,

Concordaram com o que se segue: 

Artigo 1º

Cada Estado Parte do presente Protocolo (dora-
vante denominado "Estado Parte") reconhece a 
competência do Comitê sobre a Eliminação da 
Discriminação contra a Mulher (doravante de-
nominado " o Comitê") para receber e conside-
rar comunicações apresentadas de acordo com 
o Artigo 2 deste Protocolo.

Artigo 2º

As comunicações podem ser apresentadas por 
indivíduos ou grupos de indivíduos, que se en-
contrem sob a jurisdição do Estado Parte e ale-
guem ser vítimas de violação de quaisquer dos 
direitos estabelecidos na Convenção por aque-
le Estado Parte, ou em nome desses indivíduos 
ou grupos de indivíduos. Sempre que for apre-
sentada em nome de indivíduos ou grupos de 
indivíduos, a comunicação deverá contar com 
seu consentimento, a menos que o autor possa 
justificar estar agindo em nome deles sem o seu 
consentimento.

Artigo 3º

As comunicações deverão ser feitas por escrito 
e não poderão ser anônimas. Nenhuma comu-
nicação relacionada a um Estado Parte da Con-
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venção que não seja parte do presente Protoco-
lo será recebida pelo Comitê.

Artigo 4º

1. O Comitê não considerará a comunica-
ção, exceto se tiver reconhecido que todos 
os recursos da jurisdição interna foram es-
gotados ou que a utilização desses recursos 
estaria sendo protelada além do razoável 
ou deixaria dúvida quanto a produzir o efe-
tivo amparo.

2. O Comitê declarará inadmissível toda 
comunicação que:

a) se referir a assunto que já tiver sido exa-
minado pelo Comitê ou tiver sido ou estiver 
sendo examinado sob outro procedimento 
internacional de investigação ou solução de 
controvérsias;

b) for incompatível com as disposições da 
Convenção;

c) estiver manifestamente mal fundamen-
tada ou não suficientemente consubstan-
ciada;

d) constituir abuso do direito de submeter 
comunicação;

e) tiver como objeto fatos que tenham ocor-
rido antes da entrada em vigor do presente 
Protocolo para o Estado Parte em questão, 
a não ser no caso de tais fatos terem tido 
continuidade após aquela data.

Artigo 5º

1. A qualquer momento após o recebi-
mento de comunicação e antes que tenha 
sido alcançada determinação sobre o méri-
to da questão, o Comitê poderá transmitir 
ao Estado Parte em questão, para urgente 
consideração, solicitação no sentido de que 
o Estado Parte tome as medidas antecipató-
rias necessárias para evitar possíveis danos 
irreparáveis à vítima ou vítimas da alegada 
violação.

2. Sempre que o Comitê exercer seu arbí-
trio segundo o parágrafo 1 deste Artigo, tal 

fato não implica determinação sobre a ad-
missibilidade ou mérito da comunicação.

Artigo 6º

1. A menos que o Comitê considere que 
a comunicação seja inadmissível sem refe-
rência ou Estado Parte em questão, e des-
de que o indivíduo ou indivíduos consintam 
na divulgação de sua identidade ao Estado 
Parte, o Comitê levará confidencialmente à 
atenção do Estado Parte em questão a co-
municação por ele recebida no âmbito do 
presente Protocolo.

2. Dentro de seis meses, o Estado Parte 
que receber a comunicação apresentará ao 
Comitê explicações ou declarações por es-
crito esclarecendo o assunto e o remédio, 
se houver, que possa ter sido aplicado pelo 
Estado Parte.

Artigo 7º

1. O Comitê considerará as comunicações 
recebidas segundo o presente Protocolo à 
luz das informações que vier a receber de 
indivíduos ou grupos de indivíduos, ou em 
nome destes, ou do Estado Parte em ques-
tão, desde que essa informação seja trans-
mitida às partes em questão.

2. O Comitê realizará reuniões fechadas ao 
examinar as comunicações no âmbito do 
presente Protocolo.

3. Após examinar a comunicação, o Comitê 
transmitirá suas opiniões a respeito, junta-
mente com sua recomendação, se houver, 
às partes em questão.

4. O Estado Parte dará a devida considera-
ção às opiniões do Comitê, juntamente com 
as recomendações deste último, se houver, 
e apresentará ao Comitê, dentro de seis me-
ses, resposta por escrito incluindo informa-
ções sobre quaisquer ações realizadas à luz 
das opiniões e recomendações do Comitê.

5. O Comitê poderá convidar o Estado Par-
te a apresentar informações adicionais so-
bre quaisquer medidas que o Estado Parte 



 

www.acasadoconcurseiro.com.br476

tenha tomado em resposta às opiniões e 
recomendações do Comitê, se houver, in-
cluindo, quando o Comitê julgar apropria-
do, informações que passem a constar de 
relatórios subseqüentes do Estado Parte se-
gundo o Artigo 18 da Convenção.

Artigo 8º

1. Caso o Comitê receba informação fi-
dedigna indicando graves ou sistemáticas 
violações por um Estado Parte dos direitos 
estabelecidos na Convenção, o Comitê con-
vidará o Estado Parte a cooperar no exame 
da informação e, para esse fim, a apresen-
tar observações quanto à informação em 
questão.

2. Levando em conta quaisquer observa-
ções que possam ter sido apresentadas pelo 
Estado Parte em questão, bem como outras 
informações fidedignas das quais disponha, 
o Comitê poderá designar um ou mais de 
seus membros para conduzir uma investi-
gação e apresentar relatório urgentemente 
ao Comitê. Sempre que justificado, e com o 
consentimento do Estado Parte, a investiga-
ção poderá incluir visita ao território deste 
último.

3. Após examinar os resultados da inves-
tigação, o Comitê os transmitirá ao Estado 
Parte em questão juntamente com quais-
quer comentários e recomendações.

4. O Estado Parte em questão deverá, den-
tro de seis meses do recebimento dos re-
sultados, comentários e recomendações do 
Comitê, apresentar suas observações ao Co-
mitê.

5. Tal investigação será conduzida em ca-
ráter confidencial e a cooperação do Esta-
do Parte será buscada em todos os estágios 
dos procedimentos.

Artigo 9º

1. O Comitê poderá convidar o Estado Par-
te em questão a incluir em seu relatório, 
segundo o Artigo 18 da Convenção, porme-

nores de qualquer medida tomada em res-
posta à investigação conduzida segundo o 
Artigo 18 deste Protocolo.

2. O Comitê poderá, caso necessário, após 
o término do período de seis meses men-
cionado no Artigo 8.4 deste Protocolo, con-
vidar o Estado Parte a informá-lo das me-
didas tomadas em resposta à mencionada 
investigação.

Artigo 10.

1. Cada Estado Parte poderá, no momen-
to da assinatura ou ratificação do presente 
Protocolo ou no momento em que a este 
aderir, declarar que não reconhece a com-
petência do Comitê disposta nos Artigos 8 e 
9 deste Protocolo.

2. O Estado Parte que fizer a declaração de 
acordo com o Parágrafo 1 deste Artigo 10 
poderá, a qualquer momento, retirar essa 
declaração através de notificação ao Secre-
tário-Geral.

Artigo 11.

Os Estados Partes devem tomar todas as medi-
das apropriadas para assegurar que os indiví-
duos sob sua jurisdição não fiquem sujeitos a 
maus tratos ou intimidação como conseqüência 
de sua comunicação com o Comitê nos termos 
do presente Protocolo.

Artigo 12.

O Comitê incluirá em seu relatório anual, se-
gundo o Artigo 21 da Convenção, um resumo de 
suas atividades nos termos do presente Proto-
colo.

Artigo 13.

Cada Estado Parte compromete-se a tornar pú-
blicos e amplamente conhecidos a Convenção e 
o presente Protocolo e a facilitar o acesso à in-
formação acerca das opiniões e recomendações 
do Comitê, em particular sobre as questões que 
digam respeito ao próprio Estado Parte.
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Artigo 14.

O Comitê elaborará suas próprias regras de pro-
cedimento a serem seguidas no exercício das 
funções que lhe são conferidas no presente Pro-
tocolo.

Artigo 15.

1. O presente Protocolo estará aberto à as-
sinatura por qualquer Estado que tenha ra-
tificado ou aderido à Convenção.

2. O presente Protocolo estará sujeito à 
ratificação por qualquer Estado que tenha 
ratificado ou aderido à Convenção. Os ins-
trumentos de ratificação deverão ser depo-
sitados junto ao Secretário-Geral das Na-
ções Unidas.

3. O presente Protocolo estará aberto à 
adesão por qualquer Estado que tenha rati-
ficado ou aderido à Convenção.

4. A adesão será efetivada pelo depósito 
de instrumento de adesão junto ao Secretá-
rio-Geral das Nações Unidas.

Artigo 16.

1. O presente Protocolo entrará em vigor 
três meses após a data do depósito junto ao 
Secretário-Geral das Nações Unidas do dé-
cimo instrumento de ratificação ou adesão.

2. Para cada Estado que ratifique o presen-
te Protocolo ou a ele venha a aderir após 
sua entrada em vigor, o presente Protocolo 
entrará em vigor três meses após a data do 
depósito de seu próprio instrumento de ra-
tificação ou adesão.

Artigo 17.

Não serão permitidas reservas ao presente Pro-
tocolo.

Artigo 18.

1. Qualquer Estado Parte poderá propor 
emendas ao presente Protocolo e dar entra-
da a proposta de emendas junto ao Secretá-
rio-Geral das Nações Unidas. O Secretário-

-Geral deverá, nessa ocasião, comunicar 
as emendas propostas aos Estados Partes 
juntamente com solicitação de que o noti-
fiquem caso sejam favoráveis a uma confe-
rência de Estados Partes com o propósito 
de avaliar e votar a proposta. Se ao menos 
um terço dos Estados Partes for favorável à 
conferência, o Secretário-Geral deverá con-
vocá-la sob os auspícios das Nações Unidas. 
Qualquer emenda adotada pela maioria dos 
Estados Partes presentes e votantes na con-
ferência será submetida à Assembléia-Geral 
das Nações Unidas para aprovação.

2. As emendas entrarão em vigor tão logo 
tenham sido aprovadas pela Assembléia-
-Geral das Nações Unidas e aceitas por 
maioria de dois terços dos Estados Partes 
do presente Protocolo, de acordo com seus 
respectivos processos constitucionais.

3. Sempre que as emendas entrarem em 
vigor, obrigarão os Estados Partes que as 
tenham aceitado, ficando os outros Estados 
Partes obrigados pelas disposições do pre-
sente Protocolo e quaisquer emendas ante-
riores que tiverem aceitado.

Artigo 19.

1. Qualquer Estado Parte poderá denun-
ciar o presente Protocolo a qualquer mo-
mento por meio de notificação por escrito 
endereçada ao Secretário-Geral das Nações 
Unidas. A denúncia terá efeito seis meses 
após a data do recebimento da notificação 
pelo Secretário-Geral.

2. A denúncia não prejudicará a continui-
dade da aplicação das disposições do pre-
sente Protocolo em relação a qualquer co-
municação apresentada segundo o Artigo 2 
deste Protocolo e a qualquer investigação 
iniciada segundo o Artigo 8 deste Protocolo 
antes da data de vigência da denúncia.

Artigo 20.

O Secretário-Geral das Nações Unidas informará 
a todos os Estados sobre:
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a) Assinaturas, ratificações e adesões ao 
presente Protocolo;

b) Data de entrada em vigor do presente 
Protocolo e de qualquer emenda feita nos 
termos do Artigo 18 deste Protocolo;

c) Qualquer denúncia feita segundo o Arti-
go 19 deste Protocolo.

Artigo 21.

1. O presente Protocolo, do qual as versões 
em árabe, chinês, inglês, francês, russo e 
espanhol são igualmente autênticas, será 
depositado junto aos arquivos das Nações 
Unidas.

2. O Secretário-Geral das Nações Unidas 
transmitirá cópias autenticadas do presente 
Protocolo a todos os estados mencionados 
no Artigo 25 da Convenção.

Convenção contra a tortura e outros 
Tratamentos ou Penas cruéis, 
desumanas ou degradantes (1984)

Os Estados-partes na presente Convenção,

Considerando que, de acordo com os princípios 
proclamados pela Carta das Nações Unidas, o 
reconhecimento dos direitos iguais e inaliená-
veis de todos os membros da família humana é 
o fundamento da liberdade, da justiça e da paz 
no mundo,

Reconhecendo que esses direitos emanam da 
dignidade inerente à pessoa humana,

Considerando a obrigação que incumbe aos 
Estados, em virtude da Carta, em particular do 
artigo 55, de promover o respeito universal e a 
observância dos direitos humanos e das liberda-
des fundamentais,

Levando em conta o artigo 5º da Declaração 
Universal dos Direitos do Homem e o artigo 7º 
do Pato Internacional sobre Direitos Civis e Po-
líticos, que determinam que ninguém será su-

jeito a tortura ou a pena ou tratamento cruel, 
desumano ou degradante,

Levando também em conta a Declaração sobre 
a Proteção de Todas as Pessoas contra a Tortura 
e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desuma-
nos ou Degradantes, aprovada pela Assembléia 
Geral em 9 de dezembro de 1975,

Desejosos de tornar mais eficaz a luta contra a 
tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, 
desumanos ou degradantes em todo o mundo,

Acordam o seguinte:

PARTE I

Artigo 1º Para fins da presente Convenção, o ter-
mo "tortura" designa qualquer ato pelo qual do-
res ou sofrimentos agudos, físicos ou mentais, 
são infligidos intencionalmente a uma pessoa a 
fim de obter, dela ou de terceira pessoa, infor-
mações ou confissões; de castigá-la por ato que 
ela ou terceira pessoa tenha cometido ou seja 
suspeita de ter cometido; de intimidar ou coagir 
esta pessoa ou outras pessoas; ou por qualquer 
motivo baseado em discriminação de qualquer 
natureza; quando tais dores ou sofrimentos são 
infligidos por um funcionário público ou outra 
pessoa no exercício de funções públicas, ou por 
sua instigação, ou com o seu consentimento ou 
aquiescência. Não se considerará como tortura 
as dores ou sofrimentos que sejam consequên-
cia unicamente de sanções legítimas, ou que se-
jam inerentes a tais sanções ou delas decorram.

O presente artigo não será interpretado de ma-
neira a restringir qualquer instrumento interna-
cional ou legislação nacional que contenha ou 
possa conter dispositivos de alcance mais am-
plo.

Artigo 2º Cada Estado tomará medidas eficazes 
de caráter legislativo, administrativo, judicial ou 
de outra natureza, a fim de impedir a prática de 
atos de tortura em qualquer território sob sua 
jurisdição.

2. Em nenhum caso poderão invocar-se cir-
cunstâncias excepcionais, como ameaça ou 
estado de guerra, instabilidade política in-
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terna ou qualquer outra emergência públi-
ca, como justificação para a tortura.

Artigo 3º

1. Nenhum Estado-parte procederá à ex-
pulsão, devolução ou extradição de uma 
pessoa para outro Estado, quando houver 
razões substanciais para crer que a mesma 
corre perigo de ali ser submetida a tortura.

2. A fim de determinar a existência de tais 
razões, as autoridades competentes levarão 
em conta todas as considerações pertinen-
tes, inclusive, se for o caso, a existência, no 
Estado em questão, de um quadro de viola-
ções sistemáticas, graves e maciças de direi-
tos humanos.

Artigo 4º Cada Estado-parte assegurará que to-
dos os atos de tortura sejam considerados cri-
mes segundo a sua legislação penal. O mesmo 
aplicar-se-á à tentativa de tortura e a todo ato 
de qualquer pessoa que constitua cumplicidade 
ou participação na tortura.

2. Cada Estado-parte punirá esses crimes 
com penas adequadas que levem em conta 
a sua gravidade.

Artigo 5º

1. Cada Estado-parte tomará as medidas 
necessárias para estabelecer sua jurisdição 
sobre os crimes previstos no artigo 4º, nos 
seguintes casos:

a) quando os crimes tenham sido cometi-
dos em qualquer território sob sua jurisdi-
ção ou a bordo de navio ou aeronave regis-
trada no Estado em questão;

b) quando o suposto autor for nacional do 
Estado em questão:

c) quando a vítima for nacional do Estado 
em questão e este o considerar apropriado;

2. Cada Estado-parte tomará também as 
medidas necessárias para estabelecer sua 
jurisdição sobre tais crimes, nos casos em 
que o suposto autor se encontre em qual-
quer território sob sua jurisdição e o Estado 

não o extradite, de acordo com o artigo 8º, 
para qualquer dos Estados mencionados no 
parágrafo 1º do presente artigo.

3. Esta Convenção não exclui qualquer ju-
risdição criminal exercida de acordo com o 
direito interno.

Artigo 6º 

1. Todo Estado-parte em cujo território se 
encontre uma pessoa suspeita de ter come-
tido qualquer dos crimes mencionados no 
artigo 4º, se considerar, após o exame das 
informações de que dispõe, que as circuns-
tâncias o justificam, procederá à detenção 
de tal pessoa ou tomará outras medidas le-
gais para assegurar sua presença. A deten-
ção e outras medidas legais serão tomadas 
de acordo com a lei do Estado, mas vigora-
rão apenas pelo tempo necessário ao início 
do processo penal ou de extradição.

2. O Estado em questão procederá imedia-
tamente a uma investigação preliminar dos 
fatos.

3. Qualquer pessoa detida de acordo com 
o parágrafo 1º terá asseguradas facilidades 
para comunicar-se imediatamente com o 
representante mais próximo do Estado de 
que é nacional ou, se for apátrida, com o re-
presentante de sua residência habitual.

4. Quando o Estado, em virtude deste ar-
tigo, houver detido uma pessoa, notificará 
imediatamente os Estados mencionados no 
artigo 5º, parágrafo 1º, sobre tal detenção e 
sobre as circunstâncias que a justificam. O 
Estado que proceder à investigação prelimi-
nar, a que se refere o parágrafo 2º do pre-
sente artigo, comunicará sem demora os re-
sultados aos Estados antes mencionados e 
indicará se pretende exercer sua jurisdição.

Artigo 7º

1. O Estado-parte no território sob a juris-
dição do qual o suposto autor de qualquer 
dos crimes mencionados no artigo 4º for 
encontrado, se não o extraditar, obrigar-se-
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-á, nos casos contemplados no artigo 5º, a 
submeter o caso às suas autoridades com-
petentes para o fim de ser o mesmo proces-
sado.

2. As referidas autoridades tomarão sua 
decisão de acordo com as mesmas normas 
aplicáveis a qualquer crime de natureza gra-
ve, conforme a legislação do referido Esta-
do. Nos casos previstos no parágrafo 2º do 
artigo 5º, as regras sobre prova para fins 
de processo e condenação não poderão de 
modo algum ser menos rigorosas do que as 
que se aplicarem aos casos previstos no pa-
rágrafo 1º do artigo 5º.

3. Qualquer pessoa processada por qual-
quer dos crimes previstos no artigo 4º re-
ceberá garantias de tratamento justo em 
todas as fases do processo.

Artigo 8º

1. Os crimes a que se refere o artigo 4º se-
rão considerados como extraditáveis em 
qualquer tratado de extradição existente 
entre os Estados-partes. Os Estados-partes 
obrigar-se-ão a incluir tais crimes como ex-
traditáveis em todo tratado de extradição 
que vierem a concluir entre si.

2. Se um Estado-parte que condiciona a ex-
tradição à existência de tratado receber um 
pedido de extradição por parte de outro Es-
tado-parte com o qual não mantém tratado 
de extradição, poderá considerar a presente 
Convenção como base legal para a extradi-
ção com respeito a tais crimes. A extradição 
sujeitar-se-á às outras condições estabeleci-
das pela lei do Estado que receber a solicita-
ção.

3. Os Estados-partes que não condicio-
nam a extradição à existência de um trata-
do reconhecerão, entre si, tais crimes como 
extraditáveis, dentro das condições esta-
belecidas pela lei do Estado que receber a 
solicitação.

4. O crime será considerado, para o fim de 
extradição entre os Estados-partes, como 

se tivesse ocorrido não apenas no lugar em 
que ocorreu, mas também nos territórios 
dos Estados chamados a estabelecerem sua 
jurisdição, de acordo com o parágrafo 1º do 
artigo 5º.

Artigo 9º

1. Os Estados-partes prestarão entre si a 
maior assistência possível, em relação aos 
procedimentos criminais instaurados relati-
vamente a qualquer dos delitos menciona-
dos no artigo 4º, inclusive no que diz respei-
to ao fornecimento de todos os elementos 
de prova necessários para o processo que 
estejam em seu poder.

2. Os Estados-partes cumprirão as obriga-
ções decorrentes do parágrafo 1º do pre-
sente artigo, conforme quaisquer tratados 
de assistência judiciária recíproca existentes 
entre si.

Artigo 10.

1. Cada Estado-parte assegurará que o en-
sino e a informação sobre a proibição da 
tortura sejam plenamente incorporados 
no treinamento do pessoal civil ou militar 
encarregado da aplicação da lei, do pesso-
al médico, dos funcionários públicos e de 
quaisquer outras pessoas que possam par-
ticipar da custódia, interrogatório ou tra-
tamento de qualquer pessoa submetida a 
qualquer forma de prisão, detenção ou re-
clusão.

2. Cada Estado-parte incluirá a referida proi-
bição nas normas ou instruções relativas 
aos deveres e funções de tais pessoas.

Artigo 11. Cada Estado-parte manterá sistemati-
camente sob exame as normas, instruções, mé-
todos e práticas de interrogatório, bem como as 
disposições sobre a custódia e o tratamento das 
pessoas submetidas, em qualquer território sob 
a sua jurisdição, a qualquer forma de prisão, de-
tenção ou reclusão, com vistas a evitar qualquer 
caso de tortura.
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Artigo 12. Cada Estado-parte assegurará que 
suas autoridades competentes procederão ime-
diatamente a uma investigação imparcial, sem-
pre que houver motivos razoáveis para crer que 
um ato de tortura tenha sido cometido em qual-
quer território sob sua jurisdição.

Artigo 13. Cada Estado-parte assegurará, a 
qualquer pessoa que alegue ter sido submetida 
a tortura em qualquer território sob sua jurisdi-
ção, o direito de apresentar queixa perante as 
autoridades competentes do referido Estado, 
que procederão imediatamente e com impar-
cialidade ao exame do seu caso. Serão tomadas 
medidas para assegurar a proteção dos quei-
xosos e das testemunhas contra qualquer mau 
tratamento ou intimidação, em consequência 
da queixa apresentada ou do depoimento pres-
tado.

Artigo 14.

1. Cada Estado-parte assegurará em seu sis-
tema jurídico, à vítima de um ato de tortura, 
o direito à reparação e à indenização justa e 
adequada, incluídos os meios necessários 
para a mais completa reabilitação possível. 
Em caso de morte da vítima como resultado 
de um ato de tortura, seus dependentes te-
rão direito a indenização.

2. O disposto no presente artigo não afetará 
qualquer direito a indenização que a vítima 
ou outra pessoa possam ter em decorrência 
das leis nacionais.

Artigo 15. Cada Estado-parte assegurará que 
nenhuma declaração que se demonstre ter 
sido prestada como resultado de tortura possa 
ser invocada como prova em qualquer proces-
so, salvo contra uma pessoa acusada de tortura 
como prova de que a declaração foi prestada.

Artigo 16.

1. Cada Estado-parte se comprometerá a 
proibir, em qualquer território sob a sua 
jurisdição, outros atos que constituam tra-
tamentos ou penas cruéis, desumanos ou 
degradantes que não constituam tortura tal 
como definida no artigo 1, quando tais atos 

forem cometidos por funcionário público 
ou outra pessoa no exercício de funções pú-
blicas, ou por sua instigação, ou com o seu 
consentimento ou aquiescência. Aplicar-se-
-ão, em particular, as obrigações menciona-
das nos artigos 10, 11, 12 e 13, com a subs-
tituição das referências a outras formas de 
tratamentos ou penas cruéis, desumanos 
ou degradantes.

2. Os dispositivos da presente Convenção 
não serão interpretados de maneira a res-
tringir os dispositivos de qualquer outro ins-
trumento internacional ou lei nacional que 
proíba os tratamentos ou penas cruéis, de-
sumanos ou degradantes ou que se refira à 
extradição ou expulsão.

PARTE II

Artigo 17.

1. Constituir-se-á um Comitê contra a Tortu-
ra (doravante denominado o "Comitê"), que 
desempenhará as funções descritas adian-
te. O Comitê será composto por dez peritos 
de elevada reputação moral e reconhecida 
competência em matéria de direitos huma-
nos, os quais exercerão suas funções a tí-
tulo pessoal. Os peritos serão eleitos pelos 
Estados-partes, levando em conta uma dis-
tribuição geográfica equitativa e a utilidade 
da participação de algumas pessoas com ex-
periência jurídica.

2. Os membros do Comitê serão eleitos em 
votação secreta, dentre uma lista de pesso-
as indicadas pelos Estados-partes. Cada Es-
tado-parte pode indicar uma pessoa dentre 
os seus nacionais. Os Estados-partes terão 
presente a utilidade da indicação de pesso-
as que sejam também membros do Comitê 
de Direitos Humanos, estabelecido de acor-
do com o Pato Internacional dos Direitos 
Civis e Políticos, e que estejam dispostas a 
servir no Comitê contra a Tortura.

3. Os membros do Comitê serão eleitos 
em reuniões bienais dos Estados-partes 
convocadas pelo Secretário-Geral das Na-
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ções Unidas. Nestas reuniões, nas quais o 
quórum será estabelecido por dois terços 
dos Estados-partes, serão eleitos membros 
do Comitê os candidatos que obtiverem o 
maior número de votos e a maioria absoluta 
dos votos dos representantes dos Estados-
-partes presentes e votantes.

4. A primeira eleição se realizará no máxi-
mo seis meses após a data da entrada em 
vigor da presente Convenção. Ao menos 
quatro meses antes da data de cada eleição, 
o Secretário-Geral da Organização das Na-
ções Unidas enviará uma carta aos Estados-
-partes, para convidá-los a apresentar suas 
candidaturas, no prazo de três meses. O 
Secretário-Geral da Organização das Nações 
Unidas organizará uma lista por ordem alfa-
bética de todos os candidatos assim desig-
nados, com indicações dos Estados-partes 
que os tiverem designado, e a comunicará 
aos Estados-partes.

5. Os membros do Comitê serão eleitos 
para um mandato de quatro anos. Poderão, 
caso suas candidaturas sejam apresenta-
das novamente, ser reeleitos. Entretanto, o 
mandato de cinco dos membros eleitos na 
primeira eleição expirará ao final de dois 
anos; imediatamente após a primeira elei-
ção, o presidente da reunião a que se refere 
o parágrafo 3 do presente artigo indicará, 
por sorteio, os nomes desses cinco mem-
bros.

6. Se um membro do Comitê vier a falecer, 
a demitir-se de suas funções ou, por outro 
motivo qualquer, não puder cumprir com 
suas obrigações no Comitê, o Estado-parte 
que apresentou sua candidatura indica-
rá, entre seus nacionais, outro perito para 
cumprir o restante de seu mandato, sendo 
que a referida indicação estará sujeita à 
aprovação da maioria dos Estados-partes. 
Considerar-se-á como concedida a referida 
aprovação, a menos que a metade ou mais 
dos Estados-partes venham a responder 
negativamente dentro de um prazo de seis 
semanas, a contar do momento em que o 

Secretário-Geral das Nações Unidas lhes 
houver comunicado a candidatura propos-
ta.

7. Correrão por conta dos Estados-partes 
as despesas em que vierem a incorrer os 
membros do Comitê no desempenho de 
suas funções no referido órgão.

Artigo 18.

1. O Comitê elegerá sua Mesa para um perí-
odo de dois anos. Os membros da Mesa po-
derão ser reeleitos.

2. O próprio Comitê estabelecerá suas re-
gras de procedimento; estas, contudo, de-
verão conter, entre outras, as seguintes dis-
posições:

a) o quorum será de seis membros;

b) as decisões do Comitê serão tomadas 
por maioria dos votos dos membros presen-
tes.

3. O Secretário-Geral da Organização das 
Nações Unidas colocará à disposição do Co-
mitê o pessoal e os serviços necessários ao 
desempenho eficaz das funções que lhe são 
atribuídas em virtude da presente Conven-
ção.

4. O Secretário-Geral da Organização das 
Nações Unidas convocará a primeira reu-
nião do Comitê. Após a primeira reunião, o 
Comitê deverá reunir-se em todas as oca-
siões previstas em suas regras de procedi-
mento.

5. Os Estados-partes serão responsáveis 
pelos gastos vinculados à realização das 
reuniões dos Estados-partes e do Comitê, 
inclusive o reembolso de quaisquer gastos, 
tais como os de pessoal e de serviços, em 
que incorrerem as Nações Unidas, em con-
formidade com o parágrafo 3º do presente 
artigo.

Artigo 19.

1. Os Estados-partes submeterão ao Comi-
tê, por intermédio do Secretário-Geral das 
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Nações Unidas, relatórios sobre as medi-
das por eles adotadas no cumprimento das 
obrigações assumidas, em virtude da pre-
sente Convenção, no Estado-parte interes-
sado. A partir de então, os Estados-partes 
deverão apresentar relatórios suplemen-
tares a cada quatro anos, sobre todas as 
novas disposições que houverem adotado, 
bem como outros relatórios que o Comitê 
vier a solicitar.

2. O Secretário-Geral das Nações Unidas 
transmitirá os relatórios a todos os Estados-
-partes.

3. Cada relatório será examinado pelo Co-
mitê, que poderá fazer os comentários ge-
rais que julgar oportunos e os transmitirá ao 
Estado-parte interessado. Este poderá, em 
resposta ao Comitê, comunicar-lhe todas as 
observações que deseje formular.

4. O Comitê poderá, a seu critério, tomar a 
decisão de incluir qualquer comentário que 
houver feito, de acordo com o que estipu-
la o parágrafo 3º do presente artigo, junto 
com as observações conexas recebidas do 
Estado-parte interessado, em seu relatório 
anual que apresentará, em conformidade 
com o artigo 24. Se assim o solicitar o Esta-
do-parte interessado, o Comitê poderá tam-
bém incluir cópia do relatório apresentado, 
em virtude do parágrafo 1º do presente ar-
tigo.

Artigo 20.

1. O Comitê, no caso de vir a receber infor-
mações fidedignas que lhe pareçam indicar, 
de forma fundamentada, que a tortura é 
praticada sistematicamente no território de 
um Estado-parte, convidará o Estado-parte 
em questão a cooperar no exame das infor-
mações e, nesse sentido, a transmitir ao Co-
mitê as observações que julgar pertinentes.

2. Levando em consideração todas as ob-
servações que houver apresentado o Esta-
do-parte interessado, bem como quaisquer 
outras informações pertinentes de que dis-
puser, o Comitê poderá, se lhe parecer justi-

ficável, designar um ou vários de seus mem-
bros para que procedam a uma investigação 
confidencial e informem urgentemente o 
Comitê.

3. No caso de realizar-se uma investigação 
nos termos do parágrafo 2º do presente 
artigo, o Comitê procurará obter a colabo-
ração do Estado-parte interessado. Com a 
concordância do Estado-parte em questão, 
a investigação poderá incluir uma visita a 
seu território.

4. Depois de haver examinado as conclu-
sões apresentadas por um ou vários de seus 
membros, nos termos do parágrafo 2º do 
presente artigo, o Comitê as transmitirá ao 
Estado-parte interessado, junto com as ob-
servações ou sugestões que considerar per-
tinentes com vista da situação.

5. Todos os trabalhos do Comitê a que se 
faz referência nos parágrafos 1º ao 4º do 
presente artigo serão confidenciais e, em 
todas as etapas dos referidos trabalhos, 
procurar-se-á obter a cooperação do Esta-
do-parte. Quando estiverem concluídos os 
trabalhos relacionados com uma investiga-
ção realizada de acordo com o parágrafo 2º, 
o Comitê poderá, após celebrar consultas 
com o Estado-parte interessado, tomar a 
decisão de incluir um resumo dos resulta-
dos da investigação em seu relatório anual, 
que apresentará em conformidade com o 
artigo 24.

Artigo 21.

1. Com base no presente artigo, todo Esta-
do-parte na presente Convenção poderá 
declarar, a qualquer momento, que reco-
nhece a competência do Comitê para re-
ceber e examinar as comunicações em que 
um Estado-parte alegue que outro Estado-
-parte não vem cumprindo as obrigações 
que lhe impõe a Convenção. As referidas co-
municações só serão recebidas e examina-
das nos termos do presente artigo, no caso 
de serem apresentadas por um Estado-par-
te que houver feito uma declaração em que 
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reconheça, com relação a si próprio, a com-
petência do Comitê. O Comitê não receberá 
comunicação alguma relativa a um Estado-
-parte que não houver feito uma declaração 
dessa natureza. As comunicações recebidas 
em virtude do presente artigo estarão sujei-
tas ao procedimento que segue:

a) Se um Estado-parte considerar que ou-
tro Estado-parte não vem cumprindo as 
disposições da presente Convenção pode-
rá, mediante comunicação escrita, levar a 
questão a conhecimento deste Estado-par-
te. Dentro do prazo de três meses, a contar 
da data do recebimento da comunicação, 
o Estado destinatário fornecerá ao Estado 
que enviou a comunicação explicações e 
quaisquer outras declarações por escrito 
que esclareçam a questão, as quais deve-
rão fazer referência, até onde seja possível e 
pertinente, aos procedimentos nacionais e 
aos recursos jurídicos adotados, em trâmite 
ou disponíveis sobre a questão;

b) Se, dentro do prazo de seis meses, a con-
tar da data do recebimento da comunicação 
original pelo Estado destinatário, a questão 
não estiver dirimida satisfatoriamente para 
ambos os Estados-partes interessados, tan-
to um como o outro terão o direito de sub-
metê-la ao Comitê, mediante notificação 
endereçada ao Comitê ou ao outro Estado 
interessado;

c) O Comitê tratará de todas as questões 
que se lhe submetam em virtude do presen-
te artigo, somente após ter-se assegurado 
de que todos os recursos internos disponí-
veis tenham sido utilizados e esgotados, em 
conformidade com os princípios do Direito 
Internacional geralmente reconhecidos. 
Não se aplicará essa regra quando a aplica-
ção dos mencionados recursos se prolongar 
injustificadamente ou quando não for pro-
vável que a aplicação de tais recursos venha 
a melhorar realmente a situação da pessoa 
que seja vítima de violação da presente 
Convenção;

d) O Comitê realizará reuniões confiden-
ciais quando estiver examinando as comu-
nicações previstas no presente artigo;

e) Sem prejuízo das disposições da alínea 
"c", o Comitê colocará seus bons ofícios à 
disposição dos Estados-partes interessados 
no intuito de alcançar uma solução amisto-
sa para a questão, baseada no respeito às 
obrigações estabelecidas na presente Con-
venção. Com vistas a atingir estes objetivos, 
o Comitê poderá constituir, se julgar con-
veniente, uma comissão de conciliação ad 
hoc;

f) Em todas as questões que se lhe subme-
tam em virtude do presente artigo, o Comi-
tê poderá solicitar aos Estados-partes inte-
ressados, a que se faz referência na alínea 
"b", que lhe forneçam quaisquer informa-
ções pertinentes;

g) Os Estados-partes interessados, a que se 
faz referência na alínea "b", terão o direito 
de fazer-se representar quando as questões 
forem examinadas no Comitê e de apresen-
tar suas observações verbalmente e/ou por 
escrito;

h) O Comitê, dentro dos doze meses se-
guintes à data do recebimento da notifica-
ção mencionada na alínea "b", apresentará 
relatório em que:

I – se houver sido alcançada uma solução 
nos termos da alínea "e", o Comitê restrin-
gir-se-á, em seu relatório, a uma breve ex-
posição dos fatos e da solução alcançada;

II – se não houver sido alcançada solução 
alguma nos termos da alínea "e", o Comitê 
restringir-se-á, em seu relatório, a uma bre-
ve exposição dos fatos; serão anexados ao 
relatório o texto das observações escritas e 
das atas das observações orais apresenta-
das pelos Estados-partes interessados. Para 
cada questão, o relatório será encaminhado 
aos Estados-partes interessados.

2. As disposições do presente artigo entra-
rão em vigor a partir do momento em que 
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cinco Estados-partes no presente Pato hou-
verem feito as declarações mencionadas no 
parágrafo 1º deste artigo. As referidas de-
clarações serão depositadas pelos Estados-
-partes junto ao Secretário-Geral da Organi-
zação das Nações Unidas, que enviará cópia 
das mesmas aos demais Estados-partes. 
Toda declaração poderá ser retirada, a qual-
quer momento, mediante notificação ende-
reçada ao Secretário-Geral. Far-se-á essa re-
tirada sem prejuízo do exame de quaisquer 
questões que constituam objeto de uma co-
municação já transmitida nos termos deste 
artigo; em virtude do presente artigo, não 
se receberá qualquer nova comunicação de 
um Estado-parte, uma vez que o Secretário-
-Geral haja recebido a notificação sobre a 
retirada da declaração, a menos que o Es-
tado-parte interessado haja feito uma nova 
declaração.

Artigo 22.

1. Todo Estado-parte na presente Conven-
ção poderá declarar, em virtude do pre-
sente artigo, a qualquer momento, que 
reconhece a competência do Comitê para 
receber e examinar as comunicações envia-
das por pessoas sob sua jurisdição, ou em 
nome delas, que aleguem ser vítimas de 
violação, por um Estado-parte, das disposi-
ções da Convenção. O Comitê não receberá 
comunicação alguma relativa a um Estado-
-parte que não houver feito declaração des-
sa natureza.

2. O Comitê considerará inadmissível qual-
quer comunicação recebida em conformi-
dade com o presente artigo que seja anô-
nima, ou que, a seu juízo, constitua abuso 
do direito de apresentar as referidas comu-
nicações, ou que seja incompatível com as 
disposições da presente Convenção.

3. Sem prejuízo do disposto no parágrafo 
2º, o Comitê levará todas as comunicações 
apresentadas, em conformidade com este 
artigo, ao conhecimento do Estado-parte na 
presente Convenção que houver feito uma 
declaração nos termos do parágrafo 1º e 

sobre o qual se alegue ter violado qualquer 
disposição da Convenção. Dentro dos seis 
meses seguintes, o Estado destinatário sub-
meterá ao Comitê as explicações ou decla-
rações por escrito que elucidem a questão 
e, se for o caso, que indiquem o recurso jurí-
dico adotado pelo Estado em questão.

4. O Comitê examinará as comunicações 
recebidas em conformidade com o presente 
artigo, à luz de todas as informações a ele 
submetidas pela pessoa interessada, ou em 
nome dela, e pelo Estado-parte interessa-
do.

5. O Comitê não examinará comunicação 
alguma de uma pessoa, nos termos do pre-
sente artigo, sem que haja assegurado que:

a) A mesma questão não foi, nem está sen-
do, examinada perante outra instância in-
ternacional de investigação ou solução;

b) A pessoa em questão esgotou todos os 
recursos jurídicos internos disponíveis; não 
se aplicará esta regra quando a aplicação 
dos mencionados recursos se prolongar in-
justificadamente, ou, quando não for prová-
vel que a aplicação de tais recursos venha 
a melhorar realmente a situação da pessoa 
que seja vítima de violação da presente 
Convenção.

6. O Comitê realizará reuniões confiden-
ciais quando estiver examinando as comu-
nicações previstas no presente artigo.

7. O Comitê comunicará seu parecer ao Es-
tado-parte e à pessoa em questão.

8. As disposições do presente artigo entra-
rão em vigor a partir do momento em que 
cinco Estados-partes na presente Conven-
ção houverem feito as declarações mencio-
nadas no parágrafo 1º deste artigo. As refe-
ridas declarações serão depositadas pelos 
Estados-partes junto ao Secretário-Geral 
das Nações Unidas, que enviará cópia das 
mesmas aos demais Estados-partes. Toda 
declaração poderá ser retirada, a qualquer 
momento, mediante notificação endereça-
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da ao Secretário-Geral. Far-se-á essa reti-
rada sem prejuízo do exame de quaisquer 
questões que constituam objeto de uma co-
municação já transmitida nos termos deste 
artigo; em virtude do presente artigo, não 
se receberá qualquer nova comunicação 
de uma pessoa, ou em nome dela, uma vez 
que o Secretário-Geral haja recebido a no-
tificação sobre a retirada da declaração, a 
menos que o Estado-parte interessado haja 
feito uma nova declaração.

Artigo 23. Os membros do Comitê e os mem-
bros das comissões de conciliação ad hoc desig-
nados nos termos da alínea "e" do parágrafo 1º 
do artigo 21 terão direito às facilidades, privilé-
gios e imunidades que se concedem aos peritos 
no desempenho de missões para a Organização 
das Nações Unidas, em conformidade com as 
seções pertinentes da Convenção sobre Privilé-
gios e Imunidades das Nações Unidas.

Artigo 24. O Comitê apresentará, em virtude da 
presente Convenção, um relatório anual sobre 
as suas atividades aos Estados-partes e à As-
sembléia Geral das Nações Unidas.

PARTE III

Artigo 25.

1. A presente Convenção está aberta à assi-
natura de todos os Estados.

2. A presente Convenção está sujeita à rati-
ficação. Os instrumentos de ratificação se-
rão depositados junto ao Secretário-Geral 
da Organização das Nações Unidas.

Artigo 26. A presente Convenção está aberta à 
adesão de todos os Estados. Far-se-á a adesão 
mediante depósito do instrumento de adesão 
junto ao Secretário-Geral das Nações Unidas.

Artigo 27. A presente Convenção entrará em vi-
gor no trigésimo dia a contar da data em que o 
vigésimo instrumento de ratificação ou adesão 
houver sido depositado junto ao Secretário-Ge-
ral das Nações Unidas.

2. Para os Estados que vierem a ratificar a 
presente Convenção ou a ela aderir após o 
depósito do vigésimo instrumento de ratifi-
cação ou adesão, a Convenção entrará em 
vigor no trigésimo dia a contar da data em 
que o Estado em questão houver deposita-
do seu instrumento de ratificação ou ade-
são.

Artigo 28.

1. Cada Estado-parte poderá declarar, por 
ocasião da assinatura ou ratificação da pre-
sente Convenção ou da adesão a ela, que 
não reconhece a competência do Comitê 
quanto ao disposto no artigo 20.

2. Todo Estado-parte na presente Conven-
ção que houver formulado reserva em con-
formidade com o parágrafo 1º do presente 
artigo, poderá a qualquer momento tornar 
sem efeito essa reserva, mediante notifica-
ção endereçada ao Secretário-Geral das Na-
ções Unidas.

Artigo 29. Todo Estado-parte na presente Con-
venção poderá propor emendas e depositá-las 
junto ao Secretário-Geral da Organização das 
Nações Unidas. O Secretário-Geral comunicará 
todas as propostas de emendas aos Estados-
-partes, pedindo-lhes que o notifiquem se de-
sejam que se convoque uma conferência dos 
Estados-partes destinada a examinar as propos-
tas e submetê-las a votação. Dentro dos quatro 
meses seguintes à data da referida comunica-
ção, se pelo menos um terço dos Estados-partes 
se manifestar a favor da referida convocação, o 
Secretário-Geral convocará a conferência sob os 
auspícios da Organização das Nações Unidas. 
Toda emenda adotada pela maioria dos Esta-
dos-partes presentes e votantes na conferência 
será submetida pelo Secretário-Geral à aceita-
ção de todos os Estados-partes.

2. Toda emenda adotada nos termos da 
disposição do parágrafo 1º do presente ar-
tigo entrará em vigor assim que dois terços 
dos Estados-partes na presente Convenção 
houverem notificado o Secretário-Geral das 
Nações Unidas de que a aceitaram, em con-
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formidade com seus respectivos procedi-
mentos constitucionais.

3. Quando entrarem em vigor, as emendas 
serão obrigatórias para os Estados-partes 
que as aceitaram, ao passo que os demais 
Estados-partes permanecem obrigados pe-
las disposições da Convenção e pelas emen-
das anteriores por eles aceitas.

Artigo 30. As controvérsias entre dois ou mais 
Estados-partes, com relação à interpretação ou 
aplicação da presente Convenção, que não pu-
derem ser dirimidas por meio de negociação, 
serão, a pedido de um deles, submetidas à ar-
bitragem. Se, durante os seis meses seguintes 
à data do pedido de arbitragem, as Partes não 
lograrem pôr-se de acordo quanto aos termos 
do compromisso de arbitragem, qualquer das 
Partes poderá submeter a controvérsia à Corte 
Internacional de Justiça, mediante solicitação 
feita em conformidade com o Estatuto da Corte.

2. Cada Estado-parte poderá declarar, por 
ocasião da assinatura ou ratificação da pre-
sente Convenção, que não se considera 
obrigado pelo parágrafo 1º deste artigo. Os 
demais Estados-partes não estarão obriga-
dos pelo referido parágrafo, com relação a 
qualquer Estado-parte que houver formula-
do reserva dessa natureza.

3. Todo Estado-parte que houver formu-
lado reserva, em conformidade com o pa-
rágrafo 2º do presente artigo poderá, a 
qualquer momento, tornar sem efeito essa 
reserva, mediante notificação endereçada 
ao Secretário-Geral das Nações Unidas.

Artigo 31. Todo Estado-parte poderá denunciar 
a presente Convenção mediante notificação por 
escrito endereçada ao Secretário-Geral das Na-
ções Unidas. A denúncia produzirá efeitos um 
ano depois da data do recebimento da notifica-
ção pelo Secretário-Geral.

2. A referida denúncia não eximirá o Esta-
do-parte das obrigações que lhe impõe a 
presente Convenção relativamente a qual-
quer ação ou omissão ocorrida antes da 
data em que a denúncia venha a produzir 

efeitos; a denúncia não acarretará, tam-
pouco, a suspensão do exame de quaisquer 
questões que o Comitê já começara a exa-
minar antes da data em que a denúncia veio 
a produzir efeitos.

3. A partir da data em que vier a produzir 
efeitos a denúncia de um Estado-parte, o 
Comitê não dará início ao exame de qual-
quer nova questão referente ao Estado em 
apreço.

Artigo 32. O Secretário-Geral da Organização 
das Nações Unidas comunicará a todos os Esta-
dos membros das Nações Unidas e a todos os 
Estados que assinaram a presente Convenção 
ou a ela aderiram:

a) As assinaturas, ratificações e adesões re-
cebidas em conformidade com os artigos 25 
e 26;

b) A data da entrada em vigor da Conven-
ção, nos termos do artigo 27, e a data de 
entrada em vigor de quaisquer emendas, 
nos termos do artigo 29.

c) As denúncias recebidas em conformida-
de com o artigo 31.

Artigo 33.

1. A presente Convenção, cujos textos em 
árabe, chinês, espanhol, francês, inglês e 
russo são igualmente autênticos, será depo-
sitada junto ao Secretário-Geral das Nações 
Unidas.

2. O Secretário-Geral da Organização das 
Nações Unidas encaminhará cópias auten-
ticadas da presente Convenção a todos os 
Estados.



 

www.acasadoconcurseiro.com.br488

Convenção sobre os Direitos das 
Crianças (1989)

Preâmbulo

Os Estados-partes na presente Convenção

Considerando que, em conformidade com os 
princípios proclamados na Carta das Nações 
Unidas, o reconhecimento da dignidade ineren-
te e dos direitos iguais e inalienáveis de todos os 
membros da família humana constitui o funda-
mento da liberdade, da justiça e da paz do mun-
do;

Tendo presente que os povos das Nações Uni-
das reafirmaram, na Carta, sua fé nos direitos 
humanos fundamentais e na dignidade e no va-
lor da pessoa humana, e resolveram promover 
o progresso social e a elevação do padrão de 
vida em maior liberdade;

Reconhecendo que as Nações Unidas proclama-
ram e acordaram na Declaração Universal dos 
Direitos Humanos e nos Patos Internacionais 
de Direitos Humanos que toda pessoa huma-
na possui todos os direitos e liberdades neles 
enunciados, sem distinção de qualquer tipo, tais 
como de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião 
política ou outra, de origem nacional ou social, 
posição econômica, nascimento ou outra condi-
ção;

Recordando que na Declaração Universal dos 
Direitos Humanos as Nações Unidas proclama-
ram que a infância tem direito a cuidados e as-
sistência especiais;

Convencidos de que a família, unidade funda-
mental da sociedade e meio natural para o cres-
cimento e bem-estar de todos os seus membros 
e, em particular das crianças, deve receber a 
proteção e assistência necessárias para que 
possa assumir plenamente suas responsabilida-
des na comunidade;

Reconhecendo que a criança, para o desenvolvi-
mento pleno e harmonioso de sua personalida-
de, deve crescer em um ambiente familiar, em 
clima de felicidade, amor e compreensão;

Considerando que cabe preparar plenamente 
a criança para viver uma vida individual na so-
ciedade e ser educada no espírito dos ideais 
proclamados na Carta das Nações Unidas e, em 
particular, em um espírito de paz, dignidade, to-
lerância, liberdade, igualdade e solidariedade;

Tendo em mente que a necessidade de propor-
cionar proteção especial à criança foi afirmada 
na Declaração de Genebra sobre os Direitos da 
Criança de 1924 e na Declaração sobre os Direi-
tos da Criança, adotada pela Assembléia Geral 
em 20 de novembro de 1959, e reconhecida na 
Declaração Universal dos Direitos Humanos, no 
Pato Internacional de Direitos Civis e Políticos 
(particularmente nos artigos 23 e 24), no Pato 
Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e 
Culturais (particularmente no artigo 10) e nos 
estatutos e instrumentos relevantes das agên-
cias especializadas e organizações internacio-
nais que se dedicam ao bem estar da criança;

Tendo em mente que, como indicado na Decla-
ração sobre os Direitos da Criança, a criança, em 
razão de sua falta de maturidade física e mental, 
necessita proteção e cuidados especiais, incluin-
do proteção jurídica apropriada, antes e depois 
do nascimento;

Relembrando as disposições da Declaração so-
bre os Princípios Sociais e Jurídicos Relativos à 
Proteção e ao bem-estar da Criança, com espe-
cial referência à adoção e à colocação em lares 
de adoção em âmbito nacional e internacional 
(Resolução da Assembléia Geral 41/85, de 3 de 
dezembro de 1986), as Regras-Padrão Mínimas 
para a Administração da Justiça Juvenil das Na-
ções Unidas ("As Regras de Pequim") e a Decla-
ração sobre a Proteção da Mulher e da Criança 
em Situações de Emergência e de Conflito Ar-
mado;

Reconhecendo que em todos os países do mun-
do há crianças que vivem em condições excep-
cionalmente difíceis, e que tais crianças necessi-
tam considerações especial;

Levando em devida conta a importância das tra-
dições e dos valores culturais de cada povo para 
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a proteção e o desenvolvimento harmonioso da 
criança;

Reconhecendo a importância da cooperação 
internacional para a melhoria das condições de 
vida das crianças em todos os países, em parti-
cular nos países em desenvolvimento;

Acordam o seguinte:

PARTE I

Artigo 1º Para os efeitos da presente Conven-
ção, entende-se por criança todo ser humano 
menor de 18 anos de idade, salvo se, em confor-
midade com a lei aplicável à criança, a maiorida-
de seja alcançada antes.

Artigo 2º 

1. Os Estados-partes respeitarão os direitos 
previstos nesta Convenção e os assegurarão 
a toda criança sujeita à sua jurisdição, sem 
discriminação de qualquer tipo, indepen-
dentemente de raça, cor, sexo, língua, reli-
gião, opinião política ou outra, origem na-
cional, étnica ou social, posição econômica, 
impedimentos físicos, nascimento ou qual-
quer outra condição da criança, de seus pais 
ou de seus representantes legais.

2. Os Estados-partes tomarão todas as me-
didas apropriadas para assegurar que a 
criança seja protegida contra todas as for-
mas de discriminação ou punição baseadas 
na condição, nas atividades, opiniões ou 
crenças, de seus pais, representantes legais 
ou familiares.

Artigo 3º

1. Em todas as medidas relativas às crian-
ças, tomadas por instituições de bem estar 
social públicas ou privadas, tribunais, auto-
ridades administrativas ou órgãos legislati-
vos, terão consideração primordial os inte-
resses superiores da criança.

2. Os Estados-partes se comprometem a 
assegurar à criança a proteção e os cuida-
dos necessários ao seu bem-estar, tendo 
em conta os direitos e deveres dos pais, dos 

tutores ou de outras pessoas legalmente 
responsáveis por ela e, para este propósito, 
tomarão todas as medidas legislativas e ad-
ministrativas apropriadas.

3. Os Estados-partes assegurarão que as 
instituições, serviços e instalações res-
ponsáveis pelos cuidados ou proteção das 
crianças conformar-se-ão com os padrões 
estabelecidos pelas autoridades competen-
tes, particularmente no tocante à segurança 
e à saúde das crianças, ao número e à com-
petência de seu pessoal, e à existência de 
supervisão adequadas.

Artigo 4º Os Estados-partes tomarão todas as 
medidas apropriadas, administrativas, legislati-
vas e outras, para a implementação dos direitos 
reconhecidos nesta Convenção. Com relação 
aos direitos econômicos, sociais e culturais, 
os Estados-partes tomarão tais medidas no al-
cance máximo de seus recursos disponíveis e, 
quando necessário, no âmbito da cooperação 
internacional.

Artigo 5º Os Estados-partes respeitarão as res-
ponsabilidades, os direitos e os deveres dos 
pais ou, conforme o caso, dos familiares ou da 
comunidade, conforme os costumes locais, dos 
tutores ou de outras pessoas legalmente res-
ponsáveis pela criança, de orientar e instruir 
apropriadamente a criança de modo consisten-
te com a evolução de sua capacidade, no exercí-
cio dos direitos reconhecidos na presente Con-
venção.

Artigo 6º 

1. Os Estados-partes reconhecem que toda 
criança tem o direito inerente à vida.

2. Os Estados-partes assegurarão ao máxi-
mo a sobrevivência e o desenvolvimento da 
criança.

Artigo 7º 

1. A criança será registrada imediatamente 
após o seu nascimento e terá, desde o seu 
nascimento, direito a um nome, a uma na-
cionalidade e, na medida do possível, direi-
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to de conhecer seus pais e ser cuidada por 
eles.

2. Os Estados-partes assegurarão a imple-
mentação desses direitos, de acordo com 
suas leis nacionais e suas obrigações sob os 
instrumentos internacionais pertinentes, 
em particular se a criança se tornar apátri-
da.

Artigo 8º 

1. Os Estados-partes se comprometem a 
respeitar o direito da criança, de preservar 
sua identidade, inclusive a nacionalidade, 
o nome e as relações familiares, de acordo 
com a lei, sem interferências ilícitas.

2. No caso de uma criança se vir ilegalmente 
privada de algum ou de todos os elementos 
constitutivos de sua identidade, os Estados-
-partes fornecer-lhe-ão assistência e prote-
ção apropriadas, de modo que sua identida-
de seja prontamente restabelecida.

Artigo 9º 

1. Os Estados-partes deverão zelar para que 
a criança não seja separada dos pais contra 
a vontade dos mesmos, exceto quando, su-
jeita à revisão judicial, as autoridades com-
petentes determinarem, em conformidade 
com a lei e os procedimentos legais cabí-
veis, que tal separação é necessária ao in-
teresse maior da criança. Tal determinação 
pode ser necessária em casos específicos, 
por exemplo, nos casos em que a criança 
sofre maus-tratos ou descuido por parte de 
seus pais ou quando estes vivem separados 
e uma decisão deve ser tomada a respeito 
do local da residência da criança.

2. Caso seja adotado qualquer procedi-
mento em conformidade com o estipulado 
no parágrafo 1º do presente artigo, todas as 
partes interessadas terão a oportunidade 
de participar e de manifestar suas opiniões.

3. Os Estados-partes respeitarão o direito 
da criança que esteja separada de um ou 
de ambos os pais de manter regularmente 

relações pessoais e contato direto com am-
bos, a menos que isso seja contrário ao in-
teresse maior da criança.

4. Quando essa separação ocorrer em vir-
tude de uma medida adotada por um Esta-
do-parte, tal como detenção, prisão, exílio, 
deportação ou morte (inclusive falecimen-
to decorrente de qualquer causa enquanto 
a pessoa estiver sob a custódia do Estado) 
de um dos pais da criança, ou de ambos, ou 
da própria criança, o Estado-parte, quando 
solicitado, proporcionará aos pais, à criança 
ou, se for o caso, a outro familiar, informa-
ções básicas a respeito do paradeiro do fa-
miliar ou familiares ausentes, a não ser que 
tal procedimento seja prejudicial ao bem 
estar da criança. Os Estados-partes se cer-
tificarão, além disso, de que a apresentação 
de tal petição não acarrete, por si só, conse-
quências adversas para a pessoa ou pessoas 
interessadas.

Artigo 10.

1. Em conformidade com a obrigação dos 
Estados-partes sob o artigo 9º, parágrafo 
1º, os pedidos de uma criança ou de seus 
pais para entrar ou sair de um Estado-parte, 
no propósito de reunificação familiar, serão 
considerados pelos Estados-partes de modo 
positivo, humanitário e rápido. Os Estados-
-partes assegurarão ademais que a apresen-
tação de tal pedido não acarrete quaisquer 
consequências adversas para os solicitantes 
ou para seus familiares.

2. A criança cujos pais residam em diferen-
tes Estados-partes terá o direito de manter 
regularmente, salvo em circunstâncias ex-
cepcionais, relações pessoais e contatos di-
retos com ambos os pais. Para este fim e de 
acordo com a obrigação dos Estados-partes 
sob o artigo 9º, parágrafo 2º, os Estados-
-partes respeitarão o direito da criança e 
de seus pais de deixarem qualquer país, in-
cluindo o próprio, e de ingressar no seu pró-
prio país. O direito de sair de qualquer país 
só poderá ser objeto de restrições previstas 
em lei e que forem necessárias para prote-
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ger a segurança nacional, a ordem pública 
(ordre public), a saúde ou a moral públicas 
ou os direitos e liberdades de outrem, e fo-
rem consistentes com os demais direitos re-
conhecidos na presente Convenção.

Artigo 11.

1. Os Estados-partes tomarão medidas para 
combater a transferência ilícita de crianças 
para o exterior e a retenção ilícita das mes-
mas no exterior.

2. Para esse fim, os Estados-partes promo-
verão a conclusão de acordos bilaterais ou 
multilaterais ou a adesão a acordos já exis-
tentes.

Artigo 12.

1. Os Estados-partes assegurarão à criança, 
que for capaz de formar seus próprios pon-
tos de vista, o direito de exprimir suas opini-
ões livremente sobre todas as matérias ati-
nentes à criança, levando-se devidamente 
em conta essas opiniões em função da ida-
de e maturidade da criança.

2. Para esse fim, à criança será, em particu-
lar, dada a oportunidade de ser ouvida em 
qualquer procedimento judicial ou adminis-
trativo que lhe diga respeito, diretamente 
ou através de um representante ou órgão 
apropriado, em conformidade com as re-
gras processuais do direito nacional.

Artigo 13.

1. A criança terá o direito à liberdade de ex-
pressão; este direito incluirá a liberdade de 
buscar, receber e transmitir informações e 
idéias de todos os tipos, independentemen-
te de fronteiras, de forma oral, escrita ou 
impressa, por meio das artes ou por qual-
quer outro meio da escolha da criança.

2. O exercício desse direito poderá sujeitar-
-se a certas restrições, que serão somente 
as previstas em lei e consideradas necessá-
rias:

a) ao respeito dos direitos e da reputação 
de outrem;

b) à proteção da segurança nacional ou da 
ordem pública ordre public, ou da saúde e 
moral públicas.

Artigo 14.

1. Os Estados-partes respeitarão o direito 
da criança à liberdade de pensamento, de 
consciência e de crença.

2. Os Estados-partes respeitarão os direitos 
e deveres dos pais e, quando for o caso, dos 
representantes legais, de orientar a criança 
no exercício do seu direito de modo consis-
tente com a evolução de sua capacidade.

3. A liberdade de professar sua religião ou 
crenças sujeitar-se-á somente às limitações 
prescritas em lei e que forem necessárias 
para proteger a segurança, a ordem, a mo-
ral, a saúde públicas, ou os direitos e liber-
dades fundamentais de outrem.

Artigo 15.

1. Os Estados-partes reconhecem os direi-
tos da criança à liberdade de associação e à 
liberdade de reunião pacífica.

2. Nenhuma restrição poderá ser impos-
ta ao exercício desses direitos, a não ser 
as que, em conformidade com a lei, forem 
necessárias em uma sociedade democrá-
tica, nos interesses da segurança nacional 
ou pública, ordem pública (ordre public), da 
proteção da saúde ou moral públicas, ou da 
proteção dos direitos e liberdades de ou-
trem.

Artigo 16.

1. Nenhuma criança será sujeita a interfe-
rência arbitrária ou ilícita em sua privacida-
de, família, lar ou correspondência, nem a 
atentados ilícitos à sua honra e reputação.

2. A criança tem direito à proteção da lei 
contra essas interferências ou atentados.



 

www.acasadoconcurseiro.com.br492

Artigo 17. Os Estados-partes reconhecem a im-
portante função exercida pelos meios de comu-
nicação de massa e assegurarão que a criança 
tenha acesso às informações e dados de diver-
sas fontes nacionais e internacionais, especial-
mente os voltados à promoção de seu bem-
-estar social, espiritual e moral e saúde física e 
mental. Para este fim, os Estados-partes:

a) encorajarão os meios de comunicação a 
difundir informações e dados de benefício 
social e cultural à criança e em conformida-
de com o espírito do artigo 29;

b) promoverão a cooperação internacional 
na produção, intercâmbio e na difusão de 
tais informações e dados de diversas fontes 
culturais, nacionais e internacionais;

c) encorajarão a produção e difusão de li-
vros para criança;

d) incentivarão os órgãos de comunicação 
a ter particularmente em conta as necessi-
dades lingüísticas da criança que pertencer 
a uma minoria ou que for indígena;

e) promoverão o desenvolvimento de di-
retrizes apropriadas à proteção da criança 
contra informações e dados prejudiciais ao 
seu bem-estar, levando em conta as disposi-
ções dos artigos 13 e 18.

Artigo 18.

1. Os Estados-partes envidarão os maiores 
esforços para assegurar o reconhecimento 
do princípio de que ambos os pais têm res-
ponsabilidades comuns na educação e de-
senvolvimento da criança. Os pais e, quan-
do for o caso, os representantes legais têm 
a responsabilidade primordial pela educa-
ção e pelo desenvolvimento da criança. Os 
interesses superiores da criança constitui-
rão sua preocupação básica.

2. Para o propósito de garantir e promo-
ver os direitos estabelecidos nesta Conven-
ção, os Estados-partes prestarão assistência 
apropriada aos pais e aos representantes le-
gais no exercício das suas funções de educar 

a criança e assegurarão o desenvolvimento 
de instituições, instalações e serviços para o 
cuidado das crianças.

3. Os Estados-partes tomarão todas as me-
didas apropriadas para assegurar que as 
crianças, cujos pais trabalhem, tenham o 
direito de beneficiar-se de serviços de assis-
tência social e creches a que fazem jus.

Artigo 19.

1. Os Estados-partes tomarão todas as me-
didas legislativas, administrativas, sociais e 
educacionais apropriadas para proteger a 
criança contra todas as formas de violência 
física ou mental, abuso ou tratamento negli-
gente, maus-tratos ou exploração, inclusive 
abuso sexual, enquanto estiver sob a guar-
da dos pais, do representante legal ou de 
qualquer outra pessoa responsável por ela.

2. Essas medidas de proteção deverão in-
cluir, quando apropriado, procedimentos 
eficazes para o estabelecimento de pro-
gramas sociais que proporcionem uma as-
sistência adequada à criança e às pessoas 
encarregadas de seu cuidado, assim como 
outras formas de prevenção e identificação, 
notificação, transferência a uma instituição, 
investigação, tratamento e acompanha-
mento posterior de casos de maus-tratos 
a crianças acima mencionadas e, quando 
apropriado, intervenção judiciária.

Artigo 20.

1. Toda criança, temporária ou permanen-
temente privada de seu ambiente familiar, 
ou cujos interesses exijam que não perma-
neça nesse meio, terá direito à proteção e 
assistência especiais do Estado.

2. Os Estados-partes assegurarão, de acor-
do com suas leis nacionais, cuidados alter-
nativos para essas crianças.

3. Esses cuidados poderão incluir, inter 
alia, a colocação em lares de adoção, a kafa-
lah do direito islâmico, a adoção ou, se ne-
cessário, a colocação em instituições ade-
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quadas de proteção para as crianças. Ao se 
considerar soluções, prestar-se-á a devida 
atenção à conveniência de continuidade de 
educação da criança, bem como à origem 
étnica, religiosa, cultural e lingüística da 
criança.

Artigo 21. Os Estados-partes que reconhecem 
ou permitem o sistema de adoção atentarão 
para o fato de que a consideração primordial 
seja o interesse maior da criança. Dessa forma, 
atentarão para que:

a) a adoção da criança seja autorizada 
apenas pelas autoridades competentes, as 
quais determinarão, consoante as leis e os 
procedimentos cabíveis e com base em to-
das as informações pertinentes e fidedig-
nas, que a adoção é admissível em vista da 
situação jurídica da criança com relação a 
seus pais, parentes e representantes legais 
e que, caso solicitado, as pessoas interes-
sadas tenham dado, com conhecimento de 
causa, seu consentimento à adoção, com 
base no assessoramento que possa ser ne-
cessário;

b) a adoção efetuada em outro país possa 
ser considerada como outro meio de cuidar 
da criança, no caso em que a mesma não 
possa ser colocada em lar de adoção ou en-
tregue a uma família adotiva ou não logre 
atendimento adequado em seu país de ori-
gem;

c) a criança adotada em outro país goze de 
salvaguardas e normas equivalentes às exis-
tentes em seu país de origem com relação à 
adoção;

d) todas as medidas apropriadas sejam 
adotadas, a fim de garantir que, em caso de 
adoção em outro país, a colocação não per-
mita benefícios financeiros indevidos aos 
que dela participem;

e) quando necessário, promovam os obje-
tivos do presente artigo mediante ajustes 
ou acordos bilaterais ou multilaterais, e en-
videm esforços, nesse contexto, com vistas 
a assegurar que a colocação da criança em 

outro país seja levada a cabo por intermé-
dio das autoridades ou organismos compe-
tentes.

Artigo 22.

1. Os Estados-partes adotarão medidas per-
tinentes para assegurar que a criança que 
tende obter a condição de refugiada, ou que 
seja considerada como refugiada de acordo 
com o direito e os procedimentos interna-
cionais ou internos aplicáveis, receba, tanto 
no caso de estar sozinha como acompanha-
da por seus pais ou por qualquer outra pes-
soa, a proteção e a assistência humanitária 
adequadas a fim de que possa usufruir dos 
direitos enunciados na presente Convenção 
e em outros instrumentos internacionais de 
direitos humanos ou de caráter humanitário 
nos quais os citados Estados sejam partes.

2. Para tanto, os Estados-partes coopera-
rão, da maneira como julgarem apropriada, 
com todos os esforços das Nações Unidas e 
demais organizações intergovernamentais 
competentes, ou organizações não-gover-
namentais que cooperem com as Nações 
Unidas, no sentido de proteger e ajudar a 
criança refugiada, e de localizar seus pais ou 
membros da família, a fim de obter infor-
mações necessárias que permitam sua reu-
nião com a família. Quando não for possível 
localizar nenhum dos pais ou membros da 
família, será concedida à criança a mesma 
proteção outorgada a qualquer outra crian-
ça privada permanente ou temporariamen-
te de seu ambiente familiar, seja qual for o 
motivo, conforme o estabelecido na presen-
te Convenção.

Artigo 23.

1. Os Estados-partes reconhecem que a 
criança portadora de deficiências físicas ou 
mentais deverá desfrutar de uma vida plena 
e decente em condições que garantam sua 
dignidade, favoreçam sua autonomia e faci-
litem sua participação ativa na comunidade.

2. Os Estados-partes reconhecem o direi-
to da criança deficiente de receber cuida-
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dos especiais e, de acordo com os recursos 
disponíveis e sempre que a criança ou seus 
responsáveis reúnam as condições requeri-
das, estimularão e assegurarão a prestação 
de assistência solicitada, que seja adequada 
ao estado da criança e às circunstâncias de 
seus pais ou das pessoas encarregadas de 
seus cuidados.

3. Atendendo às necessidades especiais 
da criança deficiente, a assistência presta-
da, conforme disposto no parágrafo 2 do 
presente artigo, será gratuita sempre que 
possível, levando-se em consideração a si-
tuação econômica dos pais ou das pessoas 
que cuidem da criança, e visará a assegurar 
à criança deficiente o acesso à educação, à 
capacitação, aos serviços de saúde, aos ser-
viços de reabilitação, à preparação para em-
prego e às oportunidades de lazer, de ma-
neira que a criança atinja a mais completa 
integração social possível e o maior desen-
volvimento cultural e espiritual.

4. Os Estados-partes promoverão, com es-
pírito de cooperação internacional, um in-
tercâmbio adequado de informações nos 
campos da assistência médica preventiva e 
do tratamento médico, psicológico e fun-
cional das crianças deficientes, inclusive 
a divulgação de informação a respeito dos 
métodos de reabilitação e dos serviços de 
ensino e formação profissional, bem como 
o acesso a essa informação, a fim de que os 
Estados-partes possam aprimorar sua capa-
cidade e seus conhecimentos e ampliar sua 
experiência nesses campos. Nesse sentido, 
serão levadas especialmente em conta as 
necessidades dos países em desenvolvi-
mento.

Artigo 24.

1. Os Estados-partes reconhecem o direito 
da criança de gozar do melhor padrão pos-
sível de saúde e dos serviços destinados ao 
tratamento das doenças e à recuperação da 
saúde. Os Estados-partes envidarão esfor-
ços no sentido de assegurar que nenhuma 

criança se veja privada de seu direito de 
usufruir desses serviços sanitários.

2. Os Estados-partes garantirão a plena 
aplicação desse direito e, em especial, ado-
tarão as medidas apropriadas com vistas a:

a) reduzir a mortalidade infantil;

b) assegurar a prestação de assistência mé-
dica e cuidados sanitários necessários a to-
das as crianças, dando ênfase aos cuidados 
básicos de saúde;

c) combater as doenças e a desnutrição, 
dentro do contexto dos cuidados básicos de 
saúde mediante, inter alia, a aplicação de 
tecnologia disponível e o fornecimento de 
alimentos nutritivos e de água potável, ten-
do em vista os perigos e riscos da poluição 
ambiental;

d) assegurar às mães adequada assistência 
pré-natal e pós-natal;

e) assegurar que todos os setores da so-
ciedade e em especial os pais e as crianças, 
conheçam os princípios básicos de saúde 
e nutrição das crianças, as vantagens da 
amamentação, da higiene e do saneamen-
to ambiental e das medidas de prevenção 
de acidentes, e tenham acesso à educação 
pertinente e recebam apoio para aplicação 
desses conhecimentos;

f) desenvolver a assistência médica pre-
ventiva, a orientação aos pais e a educação 
e serviços de planejamento familiar.

3. Os Estados-partes adotarão todas as 
medidas eficazes e adequadas para abolir 
práticas tradicionais que sejam prejudiciais 
à saúde da criança.

4. Os Estados-partes se comprometem a 
promover e incentivar a cooperação inter-
nacional com vistas a lograr progressiva-
mente, a plena efetivação do direito reco-
nhecido no presente artigo. Nesse sentido, 
será dada atenção especial às necessidades 
dos países em desenvolvimento.
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Artigo 25. Os Estados-partes reconhecem o di-
reito de uma criança que tenha sido internada 
em um estabelecimento pelas autoridades com-
petentes para fins de atendimento, proteção 
ou tratamento de saúde física ou mental, a um 
exame periódico de avaliação do tratamento ao 
qual está sendo submetida e de todos os demais 
aspectos relativos à sua internação.

Artigo 26.

1. Os Estados-partes reconhecerão a todas 
as crianças o direito de usufruir da previ-
dência social, inclusive do seguro social, e 
adotarão as medidas necessárias para lo-
grar a plena consecução desse direito, em 
conformidade com a legislação nacional.

2. Os benefícios deverão ser concedidos, 
quando pertinentes, levando-se em consi-
deração os recursos e a situação da criança 
e das pessoas responsáveis pelo seu susten-
to, bem como qualquer outra consideração 
cabível no caso de uma solicitação de bene-
fícios feita pela criança ou em seu nome.

Artigo 27.

1. Os Estados-partes reconhecem o direito 
de toda criança a um nível de vida adequa-
do ao seu desenvolvimento físico, mental, 
espiritual, moral e social.

2. Cabe aos pais, ou a outras pessoas en-
carregadas, a responsabilidade primordial 
de proporcionar, de acordo com suas possi-
bilidades e meios financeiros, as condições 
de vida necessárias ao desenvolvimento da 
criança.

3. Os Estados-partes, de acordo com as 
condições nacionais e dentro de suas pos-
sibilidades, adotarão medidas apropriadas a 
fim de ajudar os pais e outras pessoas res-
ponsáveis pela criança a tornar efetivo esse 
direito e, caso necessário, proporcionarão 
assistência material e programas de apoio, 
especialmente no que diz respeito à nutri-
ção, ao vestuário e à habitação.

4. Os Estados-partes tomarão todas as 
medidas adequadas para assegurar o paga-
mento da pensão alimentícia por parte dos 
pais ou de outras pessoas financeiramente 
responsáveis pela criança, quer residam no 
Estado-parte quer no exterior. Nesse senti-
do, quando a pessoa que detém a respon-
sabilidade financeira pela criança residir 
em Estado diferente daquele onde mora a 
criança, os Estados-partes promoverão a 
adesão a acordos internacionais ou a con-
clusão de tais acordos, bem como a adoção 
de outras medidas apropriadas.

Artigo 28.

1. Os Estados-partes reconhecem o direito 
da criança à educação e, a fim de que ela 
possa exercer progressivamente e em igual-
dade de condições esse direito, deverão es-
pecialmente:

a) tornar o ensino primário obrigatório e 
disponível gratuitamente a todos;

b) estimular o desenvolvimento do ensino 
secundário em suas diferentes formas, in-
clusive o ensino geral e profissionalizante, 
tornando-o disponível e acessível a todas as 
crianças, e adotar medidas apropriadas tais 
como a implantação do ensino gratuito e a 
concessão de assistência financeira em caso 
de necessidade;

c) tornar o ensino superior acessível a to-
dos, com base na capacidade e por todos os 
meios adequados;

d) tornar a informação e a orientação edu-
cacionais e profissionais disponíveis e aces-
síveis a todas as crianças;

e) adotar medidas para estimular a fre-
qüência regular às escolas e a redução do 
índice de evasão escolar.

2. Os Estados-partes adotarão todas as 
medidas necessárias para assegurar que a 
disciplina escolar seja ministrada de manei-
ra compatível com a dignidade humana da 
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criança e em conformidade com a presente 
Convenção.

3. Os Estados-partes promoverão e estimu-
larão a cooperação internacional em ques-
tões relativas à educação, especialmente 
visando a contribuir para eliminação da ig-
norância e do analfabetismo no mundo e 
facilitar o acesso aos conhecimentos cientí-
ficos e técnicos e aos métodos modernos de 
ensino. A esse respeito, será dada atenção 
especial às necessidades dos países em de-
senvolvimento.

Artigo 29.

1. Os Estados-partes reconhecem que a 
educação da criança deverá estar orientada 
no sentido de:

a) desenvolver a personalidade, as ap-
tidões e a capacidade mental e física da 
criança e todo o seu potencial;

b) imbuir na criança o respeito aos direi-
tos humanos e às liberdades fundamentais, 
bem como aos princípios consagrados na 
Carta das Nações Unidas;

c) imbuir na criança o respeito aos seus 
pais, à sua própria identidade cultural, ao 
seu idioma e seus valores, aos valores na-
cionais do país em que reside, aos do even-
tual país de origem e aos das civilizações di-
ferentes da sua;

d) preparar a criança para assumir uma 
vida responsável em uma sociedade livre, 
com espírito de compreensão, paz, tole-
rância, igualdade de sexos e amizade entre 
todos os povos, grupos étnicos, nacionais e 
religiosos e pessoas de origem indígena;

e) imbuir na criança o respeito ao meio 
ambiente.

2. Nada do disposto no presente artigo ou 
no artigo 28 será interpretado de modo 
a restringir a liberdade dos indivíduos ou 
das entidades de criar e dirigir instituições 
de ensino, desde que sejam respeitados os 
princípios enunciados no parágrafo 1 do 

presente artigo e que a educação ministra-
da em tais instituições esteja de acordo com 
os padrões mínimos estabelecidos pelo Es-
tado.

Artigo 30. Nos Estados-partes onde existam 
minorias étnicas, religiosas ou lingüísticas, ou 
pessoas de origem indígena, não será negado 
a uma criança que pertença a tais minorias ou 
que seja indígena o direito de, em comunidade 
com os demais membros de seu grupo, ter sua 
própria cultura, professar e praticar sua própria 
religião ou utilizar seu próprio idioma.

Artigo 31.

1. Os Estados-partes reconhecem o direito 
da criança ao descanso e ao lazer, ao diver-
timento e às atividades recreativas próprias 
da idade, bem como à livre participação na 
vida cultural e artística.

2. Os Estados-partes respeitarão e pro-
moverão o direito da criança de participar 
plenamente da vida cultural e artística e en-
corajarão a criação de oportunidades ade-
quadas, em condição de igualdade, para 
que participem da vida cultural, artística, 
recreativa e de lazer.

Artigo 32.

1. Os Estados-partes reconhecem o direi-
to da criança de estar protegida contra a 
exploração econômica e contra o desem-
penho de qualquer trabalho que possa ser 
perigoso ou interferir em sua educação, ou 
seja nocivo para saúde ou para seu desen-
volvimento físico, mental, espiritual, moral 
ou social.

2. Os Estados-partes adotarão medidas le-
gislativas, administrativas, sociais e educa-
cionais com vistas a assegurar a aplicação 
do presente artigo. Com tal propósito, e 
levando em consideração as disposições 
pertinentes de outros instrumentos inter-
nacionais, os Estados-partes deverão, em 
particular:
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a) estabelecer uma idade ou idades míni-
mas para a admissão em empregos;

b) estabelecer regulamentação apropriada 
relativa a horários e condições de emprego;

c) estabelecer penalidades ou outras san-
ções apropriadas a fim de assegurar o cum-
primento efetivo do presente artigo.

Artigo 33. Os Estados-partes adotarão todas as 
medidas apropriadas, inclusive medidas legis-
lativas, administrativas, sociais e educacionais, 
para proteger a criança contra o uso ilícito de 
drogas e substâncias psicotrópicas descritas nos 
tratados internacionais pertinentes e para im-
pedir que crianças sejam utilizadas na produção 
e no tráfico ilícito dessas substâncias.

Artigo 34. Os Estados-partes se comprometem 
a proteger a criança contra todas as formas de 
exploração e abuso sexual. Nesse sentido, os 
Estados-partes tomarão, em especial, todas as 
medidas de caráter nacional, bilateral e multila-
teral que sejam necessárias para impedir:

a) o incentivo ou coação para que uma 
criança de dedique a qualquer atividade se-
xual ilegal;

b) a exploração da criança na prostituição 
ou outras práticas sexuais ilegais;

c) a exploração da criança em espetáculos 
ou materiais pornográficos.

Artigo 35. Os Estados-partes tomarão todas as 
medidas de caráter nacional, bilateral ou mul-
tilateral que sejam necessárias para impedir o 
sequestro, a venda ou o tráfico de crianças para 
qualquer fim ou sob qualquer forma.

Artigo 36. Os Estados-partes protegerão a crian-
ça contra todas as demais formas de exploração 
que sejam prejudiciais a qualquer aspecto de 
seu bem-estar.

Artigo 37. Os Estados-partes assegurarão que:

a) Nenhuma criança seja submetida a tor-
tura nem a outros tratamentos ou penas 
cruéis, desumanos ou degradantes. Não 
será imposta a pena de morte, nem a prisão 

perpétua, sem possibilidade de livramento, 
por delitos cometidos por menores de de-
zoito anos de idade.

b) Nenhuma criança seja privada de sua li-
berdade de forma ilegal ou arbitrária. A de-
tenção, a reclusão ou a prisão de uma crian-
ça, será efetuada em conformidade com a 
lei e apenas como último recurso, e duran-
te o mais breve período de tempo que for 
apropriado.

c) Toda criança privada da liberdade seja 
tratada com humanidade e o respeito que 
merece a dignidade inerente à pessoa hu-
mana, e levando-se em consideração as ne-
cessidades de uma pessoa de sua idade. Em 
especial, toda criança privada de sua liber-
dade ficará separada de adultos, a não ser 
que tal fato seja considerado contrário aos 
melhores interesses da criança, e terá di-
reito a manter contato com sua família por 
meio de correspondência ou de visitas, sal-
vo em circunstâncias excepcionais.

d) Toda criança privada de sua liberdade 
tenha direito a rápido acesso a assistência 
jurídica e a qualquer outra assistência ade-
quada, bem como direito a impugnar a lega-
lidade da privação de sua liberdade perante 
um tribunal ou outra autoridade competen-
te, independente e imparcial e a uma rápida 
decisão a respeito de tal ação.

Artigo 38.

1. Os Estados-partes se comprometem a 
respeitar e a fazer com que sejam respeita-
das as normas do Direito Internacional Hu-
manitário aplicáveis em casos de conflito 
armado, no que digam respeito às crianças.

2. Os Estados-partes adotarão todas as 
medidas possíveis, a fim de assegurar que 
todas as pessoas que ainda não tenham 
completado quinze anos de idade não parti-
cipem diretamente de hostilidades.

3. Os Estados-partes abster-se-ão de recru-
tar pessoas que não tenham completado 
quinze anos de idade para servir em suas 
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Forças Armadas. Caso recrutem pessoas 
que tenham completado quinze anos mas 
que tenham menos de dezoito anos, deve-
rão procurar dar prioridade aos de mais ida-
de.

4. Em conformidade com suas obrigações, 
de acordo com o Direito Internacional Hu-
manitário para proteção da população civil 
durante os conflitos armados, os Estados-
-partes adotarão todas as medidas necessá-
rias a fim de assegurar a proteção e o cui-
dado das crianças afetadas por um conflito 
armado.

Artigo 39. Os Estados-partes adotarão todas as 
medidas apropriadas para estimular a recupera-
ção física e psicológica e a reintegração social de 
toda criança vítima de: qualquer forma de aban-
dono, exploração ou abuso; tortura ou outros 
tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou de-
gradantes; ou conflitos armados. Essa recupera-
ção e reintegração serão efetuadas em ambien-
te que estimule a saúde, o respeito próprio e a 
dignidade da criança.

Artigo 40.

1. Os Estados-partes reconhecem o direito 
de toda criança, de quem se alegue ter in-
fringido as leis penais ou a quem se acuse 
ou declare culpada de ter infringido as leis 
penais, de ser tratada de modo a promover 
e estimular seu sentido de dignidade e de 
valor, e a fortalecer o respeito da criança 
pelos direitos humanos e pelas liberdades 
fundamentais de terceiros, levando em con-
sideração a idade da criança e a importân-
cia de se estimular sua reintegração e seu 
desempenho construtivo na sociedade.

2. Nesse sentido, e de acordo com as dis-
posições pertinentes dos instrumentos in-
ternacionais, os Estados assegurarão, em 
particular:

a) que não se alegue que nenhuma criança 
tenha infringido as leis penais, nem se acu-
se ou declare culpada nenhuma criança de 
ter infringido essas leis, por atos ou omis-
sões que não eram proibidos pela legislação 

nacional ou pelo direito internacional no 
momento em que foram cometidos;

b) que toda criança de quem se alegue ter 
infringido as leis penais ou a quem se acuse 
de ter infringido essas leis goze, pelo me-
nos, das seguintes garantias:

I – ser considerada inocente, enquanto não 
for comprovada sua culpabilidade conforme 
a lei;

II – ser informada sem demora e diretamen-
te ou, quando for o caso, por intermédio de 
seus pais ou de seus representantes legais, 
das acusações que pesam contra ela, e dis-
por de assistência jurídica ou outro tipo de 
assistência apropriada para a preparação de 
sua defesa;

III – ter a causa decidida sem demora por 
autoridade ou órgão judicial competente, 
independente e imparcial, em audiência 
justa conforme a lei, com assistência jurídi-
ca ou outra assistência e, a não ser que seja 
considerado contrário aos melhores inte-
resses da criança, levando em consideração 
especialmente sua idade ou situação e a de 
seus pais ou representantes legais;

IV – não ser obrigada a testemunhar ou se 
declarar culpada, e poder interrogar ou fa-
zer com que sejam interrogadas as testemu-
nhas de acusações, bem como poder obter 
a participação e o interrogatório de teste-
munhas em sua defesa, em igualdade de 
condições.

V – se for decidido que infringiu as leis pe-
nais, ter essa decisão e qualquer medida 
imposta em decorrência da mesma sub-
metidas a revisão por autoridade ou órgão 
judicial competente, independente e impar-
cial, de acordo com a lei;

VI – contar com a assistência gratuita de um 
intérprete, caso a criança não compreenda 
ou fale o idioma utilizado;

VII – ter plenamente respeitada sua vida 
privada durante todas as fases do processo.
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3. Os Estados-partes buscarão promover 
o estabelecimento de leis, procedimentos, 
autoridades e instituições específicas para 
as crianças de quem se alegue ter infringido 
as leis penais ou que sejam acusadas ou de-
claradas culpadas de tê-las infringido, e em 
particular:

a) o estabelecimento de uma idade míni-
ma antes da qual se presumirá que a criança 
não tem capacidade para infringir as leis pe-
nais;

b) a adoção, sempre que conveniente e de-
sejável, de medidas para tratar dessas crian-
ças sem recorrer a procedimentos judiciais, 
contanto que sejam respeitados plenamen-
te os direitos humanos e as garantias legais.

4. Diversas medidas, tais como ordens de 
guarda, orientação e supervisão, aconse-
lhamento, liberdade vigiada, colocação em 
lares de adoção, programas de educação e 
formação profissional, bem como outras al-
ternativas à internação em instituições, de-
verão estar disponíveis para garantir que as 
crianças sejam tratadas de modo apropria-
do ao seu bem-estar e de forma proporcio-
nal às circunstâncias do delito.

Artigo 41. Nada do estipulado na presente Con-
venção afetará as disposições que sejam mais 
convenientes para a realização dos direitos da 
criança e que podem constar:

a) das leis de um Estado-parte;

b) das normas de Direito Internacional vi-
gente para esse Estado.

PARTE II

Artigo 42. Os Estados-partes se comprometem 
a dar aos adultos e às crianças amplo conheci-
mento dos princípios e disposições da Conven-
ção, mediante a utilização de meios apropriados 
e eficazes.

Artigo 43.

1. A fim de examinar os progressos realiza-
dos no cumprimento das obrigações contra-

ídas pelos Estados-partes na presente Con-
venção, deverá ser constituído um Comitê 
para os Direitos da Criança, que desempe-
nhará as funções a seguir determinadas.

2. O Comitê estará integrado por dez espe-
cialistas de reconhecida integridade moral 
e competência nas áreas cobertas pela pre-
sente Convenção. Os membros do Comitê 
serão eleitos pelos Estados-partes dentre 
seus nacionais e exercerão suas funções a 
título pessoal, tomando-se em devida con-
ta a distribuição geográfica equitativa, bem 
como os principais sistemas jurídicos.

3. Os membros do Comitê serão escolhi-
dos, em votação secreta, de uma lista de 
pessoas indicadas pelos Estados-partes. 
Cada Estado-parte poderá indicar uma pes-
soa dentre os cidadãos de seu país.

4. A eleição inicial para o Comitê será re-
alizada, no mais tardar, seis meses após a 
entrada em vigor da presente Convenção 
e, posteriormente, a cada dois anos. No 
mínimo quatro meses antes da data mar-
cada para cada eleição, o Secretário-Geral 
das Nações Unidas enviará uma carta aos 
Estados-partes, convidando-os a apresen-
tar suas candidaturas em um prazo de dois 
meses. O Secretário-Geral elaborará pos-
teriormente uma lista da qual farão parte, 
em ordem alfabética, todos os candidatos 
indicados e os Estados-partes que os desig-
naram e submeterá a mesma aos Estados-
-partes na Convenção.

5. As eleições serão realizadas em reuniões 
dos Estados-partes convocadas pelo Secre-
tário-Geral na sede das Nações Unidas. Nes-
sas reuniões, para as quais o quorum será 
de dois terços dos Estados-partes, os candi-
datos eleitos para o Comitê serão aqueles 
que obtiverem o maior número de votos e a 
maioria absoluta de votos dos representan-
tes dos Estados-partes presentes e votan-
tes.

6. Os membros do Comitê serão eleitos 
para um mandato de quatro anos. Poderão 
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ser reeleitos caso sejam apresentadas no-
vamente suas candidaturas. O mandato de 
cinco anos dos membros eleitos na primei-
ra eleição expirará ao término de dois anos; 
imediatamente após ter sido realizada a 
primeira eleição, o Presidente da reunião, 
na qual a mesma se efetuou, escolherá por 
sorteio os nomes desses cinco membros.

7. Caso um membro do Comitê venha a fa-
lecer ou renuncie ou declare que por qual-
quer outro motivo não poderá continuar 
desempenhando suas funções, o Estado-
-parte que indicou esse membro designará 
outro especialista, dentre seus cidadãos, 
para que exerça o mandato até o seu térmi-
no, sujeito à aprovação do Comitê.

8. O Comitê estabelecerá suas próprias re-
gras de procedimento.

9. O Comitê elegerá a Mesa para um perío-
do de dois anos.

10. As reuniões do Comitê serão celebradas 
normalmente na sede das Nações Unidas 
ou em qualquer outro lugar que o Comi-
tê julgar conveniente. O Comitê se reunirá 
normalmente todos os anos. A duração das 
reuniões do Comitê será determinada e 
revista, se for o caso, em uma reunião dos 
Estados-partes na presente Convenção, su-
jeita à aprovação da Assembléia Geral.

11. O Secretário-Geral das Nações Unidas 
fornecerá o pessoal e os serviços necessá-
rios para o desempenho eficaz das funções 
do Comitê, de acordo com a presente Con-
venção.

12. Com prévia aprovação da Assembléia 
Geral, os membros do Comitê, estabeleci-
dos de acordo com a presente Convenção, 
receberão remuneração proveniente dos 
recursos das Nações Unidas, segundo os 
termos e condições determinados pela As-
sembléia.

Artigo 44.

1. Os Estados-partes se comprometem a 
apresentar ao Comitê, por intermédio do 
Secretário-Geral das Nações Unidas, relató-
rios sobre as medidas que tenham adotado, 
com vistas a tornar efetivos os direitos re-
conhecidos na Convenção e sobre os pro-
gressos alcançados no desempenho desses 
direitos:

a) dentro de um prazo de dois anos a partir 
da data em que entrou em vigor para cada 
Estado-parte a presente Convenção;

b) a partir de então, a cada cinco anos.

2. Os relatórios preparados em função do 
presente artigo deverão indicar as circuns-
tâncias e as dificuldades, caso existam, que 
afetam o grau de cumprimento das obriga-
ções derivadas da presente Convenção. De-
verão também conter informações suficien-
tes para que o Comitê compreenda, com 
exatidão, a implementação da Convenção 
no país em questão.

3. Um Estado-parte que tenha apresenta-
do um relatório inicial ao Comitê não pre-
cisará repetir, nos relatórios posteriores a 
serem apresentados conforme o estipulado 
na alínea "b" do parágrafo 1º do presente 
artigo, a informação básica fornecida ante-
riormente.

4. O Comitê poderá solicitar aos Estados-
-partes maiores informações sobre a imple-
mentação da Convenção.

5. A cada dois anos, o Comitê submeterá 
relatórios sobre suas atividades à Assem-
bléia Geral das Nações Unidas, por intermé-
dio do Conselho Econômico e Social.

6. Os Estados-partes tornarão seus relató-
rios amplamente disponíveis ao público em 
seus respectivos países.

Artigo 45. A fim de incentivar a efetiva imple-
mentação da Convenção e estimular a coopera-
ção internacional nas esferas regulamentadas 
pela Convenção:
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a) os organismos especializados, o Fundo 
das Nações Unidas para a Infância e outros 
órgãos das Nações Unidas terão o direito de 
estar representados quando for analisada a 
implementação das disposições da presen-
te Convenção em matérias corresponden-
tes a seus respectivos mandatos. O Comitê 
poderá convidar as agências especializadas, 
o Fundo das Nações Unidas para a Infância 
e outros órgãos competentes que considere 
apropriados a fornecerem assessoramento 
especializado sobre a implementação da 
Convenção em matérias correspondentes 
a seus respectivos mandatos. O Comitê po-
derá convidar as agências especializadas, o 
Fundo das Nações Unidas para a Infância 
e outros órgãos das Nações Unidas a apre-
sentarem relatórios sobre a implementa-
ção das disposições da presente Convenção 
compreendidas no âmbito de suas ativida-
des;

b) conforme julgar conveniente, o Comitê 
transmitirá às agências especializadas, ao 
Fundo das Nações Unidas para a Infância e 
a outros órgãos competentes quaisquer re-
latórios dos Estados-partes que contenham 
um pedido de assessoramento ou de assis-
tência técnica, ou nos quais se indique essa 
necessidade juntamente com as observa-
ções e sugestões do Comitê, se as houver, 
sobre esses pedidos ou indicações;

c) o Comitê poderá recomendar à Assem-
bléia Geral que solicite ao Secretário-Geral 
que efetue, em seu nome, estudos sobre 
questões concretas relativas aos direitos da 
criança;

d) o Comitê poderá formular sugestões e 
recomendações gerais com base nas infor-
mações recebidas nos termos dos artigos 
44 e 45 da presente Convenção. Essas su-
gestões e recomendações gerais deverão 
ser transmitidas aos Estados-partes e enca-
minhadas à Assembléia Geral, juntamente 
com os comentários eventualmente apre-
sentados pelos Estados-partes.

PARTE III

Artigo 46. A presente Convenção está aberta à 
assinatura de todos os Estados.

Artigo 47. A presente Convenção está sujeita à 
ratificação. Os instrumentos de ratificação serão 
depositados junto ao Secretário-Geral das Na-
ções Unidas.

Artigo 48. A presente Convenção permanecerá 
aberta à adesão de qualquer Estado. Os instru-
mentos de adesão serão depositados junto ao 
Secretário-Geral das Nações Unidas.

Artigo 49.

1. A presente Convenção entrará em vigor 
no trigésimo dia após a data em que tenha 
sido depositado o vigésimo instrumento de 
ratificação ou de adesão junto ao Secretá-
rio-Geral das Nações Unidas.

2. Para cada Estado que venha a ratificar a 
Convenção ou a aderir a ela após ter sido 
depositado o vigésimo instrumento de rati-
ficação ou de adesão, a Convenção entrará 
em vigor no trigésimo dia após o depósito, 
por parte do Estado, do instrumento de rati-
ficação ou de adesão.

Artigo 50.

1. Qualquer Estado-parte poderá propor 
uma emenda e registrá-la com o Secretário-
-Geral das Nações Unidas. O Secretário-Ge-
ral comunicará a emenda proposta aos Esta-
dos-partes, com a solicitação de que estes 
o notifiquem caso apoiem a convocação de 
uma Conferência de Estados-partes com o 
propósito de analisar as propostas e subme-
tê-las à votação. Se, em um prazo de qua-
tro meses a partir da data dessa notificação, 
pelo menos um terço dos Estados-partes se 
declarar favorável a tal Conferência, o Se-
cretário-Geral convocará a Conferência, sob 
os auspícios das Nações Unidas. Qualquer 
emenda adotada pela maioria de Estados-
-partes presentes e votantes na Conferência 
será submetida pelo Secretário-Geral à As-
sembléia Geral para sua aprovação.
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2. Uma emenda adotada em conformida-
de com o parágrafo 1º do presente artigo 
entrará em vigor quando aprovada pela As-
sembléia Geral das Nações Unidas e aceita 
por uma maioria de dois terços de Estados-
-partes.

3. Quando uma emenda entrar em vigor, 
ela será obrigatória para os Estados-partes 
que a tenham aceito, enquanto os demais 
Estados-partes permanecerão obrigados 
pelas disposições da presente Convenção e 
pelas emendas anteriormente aceitas por 
eles.

Artigo 51. O Secretário-Geral das Nações Uni-
das receberá e comunicará a todos os Estados-
-partes o texto das reservas feitas pelos Estados 
no momento da ratificação ou da adesão.

2. Não será permitida nenhuma reserva in-
compatível com o objeto e o propósito da 
presente Convenção.

3. Quaisquer reservas poderão ser retira-
das a qualquer momento, mediante uma 
notificação nesse sentido, dirigida ao Secre-
tário-Geral das Nações Unidas, que infor-
mará a todos os Estados. Essa notificação 
entrará em vigor a partir da data de recebi-
mento da mesma pelo Secretário-Geral.

Artigo 52. Um Estado-parte poderá denunciar a 
presente Convenção mediante notificação feita 
por escrito ao Secretário-Geral das Nações Uni-
das. A denúncia entrará em vigor um ano após 
a data em que a notificação tenha sido recebida 
pelo Secretário-Geral.

Artigo 53. Designa-se para depositário da pre-
sente Convenção o Secretário-Geral das Nações 
Unidas.

Artigo 54. O original da presente Convenção, 
cujos textos seguem em árabe, chinês, espa-
nhol, francês e russo são igualmente autênticos, 
será depositado em poder do Secretário-Geral 
das Nações Unidas.

Em fé do que, os abaixo assinados, devidamente 
autorizados por seus respectivos Governos, as-
sinaram a presente Convenção.

Protocolo Facultativo à Convenção 
sobre os Direitos da Criança 
referente à venda de criança, à 
prostituição infantil e à pornografia 
infantil (2000)

Os Estados Partes no presente Protocolo,

Considerando que, para melhor realizar os obje-
tivos da Convenção sobre os Direitos da Criança 
e a aplicação das suas disposições, especialmen-
te dos artigos 1º, 11º, 21º, 32º, 33º, 34º, 35º e 
36º, seria adequado alargar as medidas que os 
Estados Partes devem adotar a fim de garantir a 
proteção da criança contra a venda de crianças, 
prostituição infantil e pornografia infantil,

Considerando, também, que a Convenção sobre 
os Direitos da Criança reconhece à criança o di-
reito de ser protegida contra a exploração eco-
nômica ou a sujeição a trabalhos perigosos ou 
capazes de comprometer a sua educação, pre-
judicar a sua saúde ou o seu desenvolvimento 
físico, mental, espiritual, moral ou social,

Seriamente preocupados perante o significati-
vo e crescente tráfico internacional de crianças 
para fins de venda de crianças, prostituição in-
fantil e pornografia infantil, Profundamente 
preocupados com a prática generalizada e con-
tínua do turismo sexual, à qual as crianças são 
especialmente vulneráveis, na medida em que 
promove diretamente a venda de crianças, pros-
tituição infantil e pornografia infantil, Reconhe-
cendo que determinados grupos particularmen-
te vulneráveis, nomeadamente as raparigas, se 
encontram em maior risco de exploração sexu-
al, e que se regista um número desproporciona-
damente elevado de raparigas entre as vítimas 
de exploração sexual,

Preocupados com a crescente disponibilização 
de pornografia infantil na Internet e outros no-



MTE - Auditor Fiscal do Trabalho – Direitos Humanos – Prof. Mateus Silveira

www.acasadoconcurseiro.com.br 503

vos suportes tecnológicos, e recordando a Con-
ferência Internacional sobre o Combate à Por-
nografia Infantil na Internet (Viena, 1999) e, em 
particular, as suas conclusões que apelam à cri-
minalização mundial da produção, distribuição, 
exportação, transmissão, importação, posse in-
tencional e publicidade da pornografia infantil, 
e sublinhando a importância de uma coopera-
ção e parceria mais estreitas entre os Governos 
e a indústria da Internet,

Acreditando que a eliminação da venda de 
crianças, prostituição infantil e pornografia in-
fantil será facilitada pela adopção de uma abor-
dagem global que tenha em conta os fatores 
que contribuem para a existência de tais fenó-
menos, nomeadamente o subdesenvolvimen-
to, a pobreza, as desigualdades econômicas, 
a iniquidade da estrutura sócio-econômica, a 
disfunção familiar, a falta de educação, o êxodo 
rural, a discriminação sexual, o comportamento 
sexual irresponsável dos adultos, as práticas tra-
dicionais nocivas, os conflitos armados e o tráfi-
co de crianças,

Acreditando que são necessárias medidas de 
sensibilização pública para reduzir a procura que 
está na origem da venda de crianças, prostitui-
ção infantil e pornografia infantil, e acreditando 
também na importância do reforço da parceria 
global entre todos os agentes e do aperfeiçoa-
mento da aplicação da lei a nível nacional,

Tomando nota das disposições dos instrumen-
tos jurídicos internacionais pertinentes em ma-
téria de proteção das crianças, nomeadamen-
te a Convenção da Haia sobre a Proteção das 
Crianças e a Cooperação Relativamente à Adop-
ção Internacional, a Convenção da Haia sobre os 
Aspectos Civis do Rapto Internacional de Crian-
ças, a Convenção da Haia sobre a Jurisdição, 
Direito Aplicável, Reconhecimento, Aplicação e 
Cooperação Relativamente à Responsabilidade 
Parental e Medidas para a Proteção das Crian-
ças, e a Convenção nº 182 da Organização Inter-
nacional do Trabalho, Relativa à Interdição das 
Piores Formas de Trabalho das Crianças e à Ação 
Imediata com vista à Sua Eliminação,

Encorajados pelo apoio esmagador à Conven-
ção sobre os Direitos da Criança, demonstrativo 
da existência de um empenho generalizado na 
promoção e proteção dos direitos da criança,

Reconhecendo a importância da aplicação das 
disposições do Programa de Ação para a Preven-
ção da Venda de Crianças, Prostituição Infantil e 
Pornografia Infantil e da Declaração e Programa 
de Ação adotados no Congresso Mundial contra 
a Exploração Sexual de Crianças para Fins Co-
merciais, realizado em Estocolmo de 27 a 31 de 
Agosto de 1996, e outras decisões e recomen-
dações pertinentes dos organismos internacio-
nais competentes,

Tendo devidamente em conta a importância das 
tradições e dos valores culturais de cada povo 
para a proteção e o desenvolvimento harmonio-
so da criança,

Acordaram no seguinte:

Artigo 1º

Os Estados Partes deverão proibir a venda de 
crianças, a prostituição infantil e a pornografia 
infantil, conforme disposto no presente Proto-
colo.

Artigo 2º

Para os efeitos do presente Protocolo:

a) Venda de crianças designa qualquer ato 
ou transação pelo qual uma criança é trans-
ferida por qualquer pessoa ou grupo de 
pessoas para outra pessoa ou grupo contra 
remuneração ou qualquer outra retribui-
ção;

b) Prostituição infantil designa a utilização 
de uma criança em atividades sexuais con-
tra remuneração ou qualquer outra retri-
buição;

c) Pornografia infantil designa qualquer 
representação, por qualquer meio, de uma 
criança no desempenho de atividades se-
xuais explícitas reais ou simuladas ou qual-
quer representação dos órgãos sexuais de 
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uma criança para fins predominantemente 
sexuais.

Artigo 3º

1. Todo o Estado Parte deverá garantir que, 
no mínimo, os seguintes atos e atividades 
sejam plenamente abrangidos pelo seu di-
reito penal, quer sejam cometidos dentro 
ou fora das suas fronteiras ou numa base 
individual ou organizada:

a) No contexto da venda de crianças, con-
forme definida na alínea a) do artigo 2º:

I – A oferta, entrega, ou aceitação de uma 
criança, por qualquer meio, para fins de:

a) Exploração sexual da criança;

b) Transferência dos órgãos da criança com 
intenção lucrativa;

c) Submissão da criança a trabalho força-
do;

II – A indução indevida do consentimento, 
na qualidade de intermediário, para a adop-
ção de uma criança com violação dos instru-
mentos internacionais aplicáveis em maté-
ria de adopção;

b) A oferta, obtenção, procura ou entrega 
de uma criança para fins de prostituição in-
fantil, conforme definida na alínea b) do ar-
tigo 2º;

c) A produção, distribuição, difusão, impor-
tação, exportação, oferta, venda ou posse 
para os anteriores fins de pornografia infan-
til, conforme definida na alínea c) do artigo 
2º;

2. Sem prejuízo das disposições do direito 
interno do Estado Parte, o mesmo se aplica 
à tentativa de praticar qualquer um destes 
atos e à cumplicidade ou participação em 
qualquer um deles.

3. Todo o Estado Parte deverá penalizar es-
tas infracções com penas adequadas à sua 
gravidade.

4. Sem prejuízo das disposições do respec-
tivo direito interno, todo o Estado Parte de-
verá adotar medidas, sempre que necessá-
rio, para estabelecer a responsabilidade das 
pessoas coletivas pelas infracções enuncia-
das no nº 1 do presente artigo. De acordo 
com os princípios jurídicos do Estado Parte, 
a responsabilidade das pessoas coletivas 
poderá ser penal, civil ou administrativa.

5. Os Estados Partes deverão adotar to-
das as medidas legislativas e administrati-
vas adequadas a fim de garantir que todas 
as pessoas envolvidas na adopção de uma 
criança atuem em conformidade com os 
instrumentos jurídicos internacionais apli-
cáveis.

Artigo 4º

1. Todo o Estado Parte deverá adotar as 
medidas que se mostrem necessárias para 
estabelecer a sua jurisdição relativamente 
às infracções previstas no nº 1 do artigo 3º, 
caso essas infracções sejam cometidas no 
seu território ou a bordo de um navio ou ae-
ronave registados nesse Estado.

2. Todo o Estado Parte poderá adotar as 
medidas que se mostrem necessárias para 
estabelecer a sua jurisdição relativamente 
às infracções previstas no nº 1 do artigo 3º, 
nos seguintes casos:

a) Quando o presumível autor for nacional 
desse Estado ou tiver a sua residência habi-
tual no respectivo território;

b) Quando a vítima for nacional desse Esta-
do.

3. Todo o Estado Parte deverá adotar tam-
bém as medidas que se mostrem necessá-
rias para estabelecer a sua jurisdição re-
lativamente às infracções acima referidas 
sempre que o presumível autor se encontre 
no seu território e não for extraditado para 
outro Estado Parte com fundamento no fato 
de a infração ter sido cometida por um dos 
seus nacionais.
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4. O presente Protocolo não prejudica 
qualquer competência penal exercida em 
conformidade com o direito interno.

Artigo 5º

1. As infracções previstas no nº 1 do artigo 
3º serão consideradas incluídas nas infrac-
ções passíveis de extradição em qualquer 
tratado de extradição existente entre os Es-
tados Partes e serão incluídas em qualquer 
tratado de extradição que venha a ser cele-
brado entre eles, em conformidade com as 
condições estabelecidas nesses tratados.

2. Sempre que a um Estado Parte que con-
diciona a extradição à existência de um 
tratado for apresentado um pedido de ex-
tradição por um outro Estado Parte com o 
qual não tenha celebrado qualquer tratado 
de extradição, esse Estado pode considerar 
o presente Protocolo como base jurídica da 
extradição relativamente a essas infracções. 
A extradição ficará sujeita às condições pre-
vistas pela lei do Estado requerido.

3. Os Estados Partes que não condicionam 
a extradição à existência de um tratado de-
verão reconhecer essas infracções como 
passíveis de extradição entre si, nas condi-
ções previstas pela lei do Estado requerido.

4. Tais infracções serão consideradas, para 
fins de extradição entre os Estados Partes, 
como tendo sido cometidas não apenas no 
local onde tenham ocorrido mas também 
nos territórios dos Estados obrigados a es-
tabelecer a sua competência em conformi-
dade com o artigo 4º.

5. Sempre que seja apresentado um pedi-
do de extradição relativamente a uma in-
fração prevista no nº 1 do artigo 3º, e caso 
o Estado Parte requerido não possa ou não 
queira extraditar com fundamento na na-
cionalidade do infrator, esse Estado adotará 
medidas adequadas para apresentar o caso 
às suas autoridades competentes para efei-
tos de exercício da ação penal.

Artigo 6º

1. Os Estados Partes deverão prestar toda 
a colaboração mútua possível no que con-
cerne a investigações, processos penais ou 
procedimentos de extradição que se iniciem 
relativamente às infracções previstas no nº 
1 do artigo 3º, incluindo assistência na re-
colha dos elementos de prova ao seu dispor 
que sejam necessários ao processo.

2. Os Estados Partes deverão cumprir as 
suas obrigações ao abrigo do número an-
terior do presente artigo em conformidade 
com quaisquer tratados ou outros acordos 
sobre auxílio judiciário mútuo que possam 
existir entre eles. Na ausência de tais trata-
dos ou acordos, os Estados Partes deverão 
prestar toda a colaboração mútua em con-
formidade com o seu direito interno.

Artigo 7º

Os Estados Partes deverão, em conformidade 
com o seu direito interno:

a) Adotar medidas que visem a apreensão 
e a perda, conforme o caso, de:

I – Bens, tais como materiais, valores e ou-
tros instrumentos utilizados para praticar 
ou facilitar a prática das infracções previstas 
no presente Protocolo;

II – Produtos derivados da prática dessas in-
fracções;

b) Satisfazer pedidos de outro Estado Parte 
para apreensão ou perda dos bens ou pro-
dutos enunciados na alínea a) ;

c) Adotar medidas destinadas a encerrar, 
temporária ou definitivamente, as instala-
ções utilizadas para a prática de tais infrac-
ções.

Artigo 8º

1. Os Estados Partes deverão adotar me-
didas adequadas para proteger, em todas 
as fases do processo penal, os direitos e 
interesses das crianças vítimas das práticas 
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proibidas pelo presente Protocolo, em par-
ticular:

a) Reconhecendo a vulnerabilidade das 
crianças vítimas e adaptando os procedi-
mentos às suas necessidades específicas, 
incluindo as suas necessidades específicas 
enquanto testemunhas;

b) Informando as crianças vítimas dos seus 
direitos, do seu papel, e do âmbito, duração 
e evolução do processo, e da solução dada 
ao seu caso;

c) Permitindo que as opiniões, necessida-
des e preocupações das crianças vítimas 
sejam apresentadas e tomadas em consi-
deração nos processos que afetem os seus 
interesses pessoais, de forma consentânea 
com as regras processuais do direito inter-
no;

d) Proporcionando às crianças vítimas ser-
viços de apoio adequados ao longo de todo 
o processo judicial;

e) Protegendo, adequadamente, a priva-
cidade e identidade das crianças vítimas e 
adotando medidas em conformidade com o 
direito interno a fim de evitar a difusão de 
informação que possa levar à sua identifica-
ção;

f) Garantindo, sendo caso disso, a seguran-
ça das crianças vítimas, bem como das suas 
famílias e testemunhas de acusação, contra 
atos de intimidação e represálias;

g) Evitando atrasos desnecessários na deci-
são das causas e execução de sentenças ou 
despachos que concedam indemnização às 
crianças vítimas.

2. Os Estados Partes deverão garantir que 
a incerteza quanto à verdadeira idade da ví-
tima não impeça o início das investigações 
criminais, nomeadamente das investiga-
ções destinadas a apurar a idade da vítima.

3. Os Estados Partes deverão garantir que, 
no tratamento dado pelo sistema de justi-
ça penal às crianças vítimas das infracções 

previstas no presente Protocolo, o interesse 
superior da criança seja a consideração pri-
macial.

4. Os Estados Partes deverão adotar me-
didas destinadas a garantir a adequada 
formação, em particular nos domínios do 
direito e da psicologia, das pessoas que 
trabalham junto das vítimas das infracções 
previstas nos termos do presente Protoco-
lo.

5. Os Estados Partes deverão, sempre que 
necessário, adotar medidas a fim de prote-
ger a segurança e integridade das pessoas 
e/ou organizações envolvidas na prevenção 
e/ou proteção e reabilitação das vítimas de 
tais infracções.

6. Nenhuma das disposições do presente 
artigo será interpretada no sentido de pre-
judicar os direitos do arguido a um processo 
equitativo e imparcial.

Artigo 9º

1. Os Estados Partes deverão adotar ou 
reforçar, aplicar e difundir legislação, medi-
das administrativas, políticas e programas 
sociais a fim de prevenir a ocorrência das 
infracções previstas no presente Protocolo. 
Deverá ser prestada particular atenção à 
proteção das crianças especialmente vulne-
ráveis a tais práticas.

2. Os Estados Partes deverão promover a 
sensibilização do público em geral, incluin-
do as crianças, através da informação por 
todos os meios apropriados, da educação 
e da formação, a respeito das medidas pre-
ventivas e efeitos nocivos das infracções 
previstas no presente Protocolo. No cum-
primento das obrigações impostas pelo 
presente artigo, os Estados Partes deverão 
incentivar a participação da comunidade e, 
em particular, das crianças e crianças víti-
mas, nesses programas de educação e for-
mação, designadamente a nível internacio-
nal.
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3. Os Estados Partes deverão adotar todas 
as medidas que lhes sejam possíveis a fim 
de garantir toda a assistência adequada às 
vítimas de tais infracções, nomeadamente a 
sua plena reinserção social e completa recu-
peração física e psicológica.

4. Os Estados Partes deverão garantir que 
todas as crianças vítimas das infracções 
enunciadas no presente Protocolo tenham 
acesso a procedimentos adequados que 
lhes permitam, sem discriminação, recla-
mar dos presumíveis responsáveis indemni-
zação pelos danos sofridos.

5. Os Estados Partes deverão adotar todas 
as medidas adequadas a fim de proibir efi-
cazmente a produção e difusão de material 
que faça publicidade às infracções previstas 
no presente Protocolo.

Artigo 10.

1. Os Estados Partes deverão adotar todas 
as medidas necessárias a fim de reforçar a 
cooperação internacional através de acor-
dos multilaterais, regionais e bilaterais para 
a prevenção, detecção, investigação, exer-
cício da ação penal e punição dos respon-
sáveis por atos que envolvam a venda de 
crianças, prostituição infantil, pornografia 
infantil e turismo sexual. Os Estados Partes 
deverão também promover a cooperação 
e coordenação internacionais entre as suas 
autoridades, organizações não governa-
mentais nacionais e internacionais e organi-
zações internacionais.

2. Os Estados Partes deverão promover a 
cooperação internacional destinada a auxi-
liar as crianças vítimas na sua recuperação 
física e psicológica, reinserção social e repa-
triamento.

3. Os Estados Partes deverão promover o 
reforço da cooperação internacional a fim 
de lutar contra as causas profundas, nome-
adamente a pobreza e o subdesenvolvimen-
to, que contribuem para que as crianças se 
tornem vulneráveis aos fenómenos da ven-

da de crianças, prostituição infantil, porno-
grafia infantil e turismo sexual.

4. Os Estados Partes em posição de o fazer 
deverão prestar assistência financeira, téc-
nica ou de outro tipo através dos programas 
existentes a nível multilateral, regional, bila-
teral ou outro.

Artigo 11.

Nenhuma disposição do presente Protocolo afe-
ta as disposições mais favoráveis à realização 
dos direitos da criança que possam figurar:

a) Na legislação de um Estado Parte;

b) No direito internacional em vigor para 
esse Estado.

Artigo 12.

1. Cada Estado Parte deverá apresentar 
ao Comitê dos Direitos da Criança, nos dois 
anos subsequentes à entrada em vigor do 
Protocolo para o Estado Parte em causa, um 
relatório contendo informação detalhada 
sobre as medidas por si adotadas para tor-
nar efetivas as disposições do Protocolo.

2. Após a apresentação do relatório deta-
lhado, cada Estado Parte deverá incluir nos 
relatórios que apresenta ao Comitê dos Di-
reitos da Criança, em conformidade com o 
artigo 44º da Convenção, quaisquer infor-
mações complementares relativas à aplica-
ção do Protocolo. Os outros Estados Partes 
no Protocolo deverão apresentar um relató-
rio de cinco em cinco anos.

3. O Comitê dos Direitos da Criança poderá 
solicitar aos Estados Partes o fornecimento 
de informação complementar pertinente 
para efeitos da aplicação do presente Proto-
colo.

Artigo 13.

1. O presente Protocolo está aberto à assi-
natura de todos os Estados que sejam par-
tes na Convenção ou a tenham assinado.
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2. O presente Protocolo está sujeito a ra-
tificação e aberto à adesão de todos os Es-
tados que sejam partes na Convenção ou a 
tenham assinado. Os instrumentos de rati-
ficação ou adesão serão depositados junto 
do Secretário-Geral das Nações Unidas.

Artigo 14.

1. O presente Protocolo entrará em vigor 
três meses após o depósito do décimo ins-
trumento de ratificação ou de adesão.

2. Para cada um dos Estados que ratifi-
quem o presente Protocolo ou a ele adiram 
após a respectiva entrada em vigor, o pre-
sente Protocolo entrará em vigor um mês 
após a data de depósito do respectivo ins-
trumento de ratificação ou de adesão.

Artigo 15.

1. Qualquer Estado Parte poderá denunciar 
o presente Protocolo a todo o tempo, por 
notificação escrita dirigida ao Secretário-
-Geral da Organização das Nações Unidas, 
que deverá então informar os outros Esta-
dos Partes na Convenção e todos os Estados 
que tenham assinado a Convenção. A de-
núncia produzirá efeitos um ano após a data 
de recepção da notificação pelo Secretário-
-Geral da Organização das Nações Unidas.

2. Tal denúncia não exonerará o Estado 
Parte das suas obrigações em virtude do 
Protocolo relativamente a qualquer in-
fração que ocorra antes da data em que a 
denúncia comece a produzir efeitos. A de-
núncia não obstará de forma alguma a que 
o Comitê prossiga a apreciação de qualquer 
matéria iniciada antes dessa data.

Artigo 16.

1. Todo o Estado Parte poderá propor al-
terações, depositando a proposta junto do 
Secretário-Geral da Organização das Nações 
Unidas. O Secretário-Geral transmite, em 
seguida, a proposta aos Estados Partes, so-
licitando que lhe seja comunicado se são fa-
voráveis à convocação de uma conferência 

de Estados Partes para apreciação e votação 
da proposta. Se, nos quatro meses subse-
quentes a essa comunicação, pelo menos 
um terço dos Estados Partes se declarar a 
favor da realização da referida conferência, 
o Secretário-Geral convocá-la-á sob os aus-
pícios da Organização das Nações Unidas. 
As alterações adotadas pela maioria dos 
Estados Partes presentes e votantes na con-
ferência serão submetidas à Assembleia Ge-
ral da Organização das Nações Unidas para 
aprovação.

2. As alterações adotadas nos termos do 
disposto no número anterior entrarão em 
vigor quando aprovadas pela Assembleia 
Geral da Organização das Nações Unidas e 
aceites por uma maioria de dois terços dos 
Estados Partes.

3. Logo que as alterações entrem em vigor, 
terão força vinculativa para os Estados Par-
tes que as tenham aceitado, ficando os res-
tantes Estados Partes vinculados pelas dis-
posições do presente Protocolo e por todas 
as alterações anteriores que tenham aceita-
do.

Artigo 17.

1. O presente Protocolo, cujos textos em 
árabe, chinês, espanhol, francês, inglês e 
russo fazem igualmente fé, ficará deposita-
do nos arquivos da Organização das Nações 
Unidas.

2. O Secretário-Geral da Organização das 
Nações Unidas enviará cópias autenticadas 
do presente Protocolo a todos os Estados 
Partes na Convenção e a todos os Estados 
que a tenham assinado.
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Protocolo Facultativo à Convenção 
sobre os Direitos da Criança relativo 
ao envolvimento de crianças em 
conflitos armados (2000)

Os Estados Partes no presente Protocolo,

Encorajados pelo apoio esmagador à Convenção 
sobre os Direitos da Criança, o qual demonstra a 
existência de um empenho generalizado na pro-
moção e proteção dos direitos da criança,

Reafirmando que os direitos da criança reque-
rem uma proteção especial e apelando à me-
lhoria contínua da situação das crianças, sem 
distinção, bem como ao seu desenvolvimento e 
educação em condições de paz e segurança,

Preocupados com o impato negativo e alarga-
do dos conflitos armados nas crianças e com as 
suas repercussões a longo prazo em matéria de 
manutenção da paz, segurança e desenvolvi-
mento duradouros,

Condenando o fato de em conflitos armados as 
crianças serem convertidas em alvo, bem como 
os ataques diretos contra bens protegidos pelo 
direito internacional, incluindo locais que con-
tam geralmente com a presença significativa de 
crianças, tais como escolas e hospitais,

Tomando nota da adopção do Estatuto de Roma 
do Tribunal Penal Internacional, em particular 
da inclusão no mesmo, entre os crimes de guer-
ra cometidos em conflitos armados, de índole 
internacional ou não-internacional, do recruta-
mento e do alistamento de menores de 15 anos 
nas forças armadas nacionais ou a sua utilização 
para participar ativamente nas hostilidades,

Considerando, por conseguinte que, para um 
continuado reforço da aplicação dos direitos re-
conhecidos na Convenção sobre os Direitos da 
Criança, é necessário reforçar a proteção das 
crianças contra qualquer participação em confli-
tos armados,

Notando que o artigo 1º da Convenção sobre os 
Direitos da Criança especifica que, para os fins 
da Convenção, criança é todo o ser humano me-

nor de 18 anos, salvo se, nos termos da lei que 
lhe for aplicável, atingir a maioridade mais cedo,

Convictos de que a adopção de um protocolo 
facultativo à Convenção destinado a elevar a 
idade mínima para o recrutamento de pessoas 
nas forças armadas e para a sua participação 
nas hostilidades contribuirá de forma efectiva 
para a aplicação do princípio segundo o qual em 
todas as decisões relativas a crianças se terá pri-
macialmente em conta o interesse superior da 
criança,

Notando que a vigésima-sexta Conferência In-
ternacional da Cruz Vermelha e do Crescente 
Vermelho realizada em Dezembro 1995 reco-
mendou, designadamente, que as partes num 
conflito adoptem todas as medidas possíveis 
para evitar que as crianças com menos de 18 
anos participem em hostilidades,

Congratulando-se com a adopção, por unanimi-
dade, em Junho de 1999, da Convenção nº 182 
da Organização Internacional do Trabalho sobre 
a Proibição e Ação Imediata para a Eliminação 
das Piores Formas de Trabalho Infantil, que pro-
íbe, designadamente, o recrutamento forçado 
ou obrigatório de crianças com vista à sua utili-
zação em conflitos armados,

Condenando com profunda preocupação o re-
crutamento, treino e utilização de crianças em 
hostilidades, dentro e fora das fronteiras nacio-
nais, por grupos armados distintos das forças 
armadas de um Estado, e reconhecendo a res-
ponsabilidade daqueles que recrutam, treinam 
e utilizam crianças desta forma,

Relembrando a obrigação de cada parte num 
conflito armado de respeitar as disposições do 
direito internacional humanitário,

Salientando que o presente Protocolo não pre-
judica os fins e princípios consignados na Car-
ta das Nações Unidas, nomeadamente o artigo 
51º, e as normas relevantes de direito humani-
tário,

Tendo presente que as condições de paz e se-
gurança assentes no pleno respeito pelos fins e 
princípios consignados na Carta e o respeito pe-
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los instrumentos de direitos humanos aplicáveis 
são indispensáveis para a plena proteção das 
crianças, em particular durante conflitos arma-
dos e em situações de ocupação estrangeira, 

Reconhecendo as necessidades especiais da-
quelas crianças que, em função da sua situação 
econômica e social ou do seu sexo, estão espe-
cialmente expostas ao recrutamento ou utiliza-
ção em hostilidades, com violação do presente 
Protocolo, Conscientes da necessidade de se-
rem tidas em conta as causas econômicas, so-
ciais e políticas que motivam a participação de 
crianças em conflitos armados,

Convictos da necessidade de fortalecer a coope-
ração internacional para assegurar a aplicação 
do presente Protocolo, bem como as atividades 
de recuperação física e psicossocial e de reinser-
ção social de crianças vítimas de conflitos arma-
dos, Encorajando a participação da comunidade 
e, em particular, das crianças e das crianças ví-
timas na divulgação de programas informativos 
e educativos relativos à aplicação do Protocolo,

Acordaram no seguinte:

Artigo 1º

Os Estados Partes devem adotar todas as medi-
das possíveis para garantir que os membros das 
suas forças armadas menores de 18 anos não 
participem diretamente nas hostilidades.

Artigo 2º

Os Estados Partes devem garantir que os meno-
res de 18 anos não sejam compulsivamente in-
corporados nas respectivas forças armadas.

Artigo 3º

1. Os Estados Partes devem elevar a ida-
de mínima de recrutamento voluntário nas 
forças armadas nacionais para uma idade 
superior à que se encontra referida no nº 3 
do artigo 38º da Convenção sobre os Direi-
tos da Criança, tendo em conta os princípios 
contidos naquele artigo e reconhecendo 
que, nos termos da Convenção, os menores 
de 18 anos têm direito a proteção especial.

2. Cada Estado Parte deve depositar uma 
declaração vinculativa no momento da ra-
tificação ou adesão ao presente Protocolo 
indicando a idade mínima a partir da qual 
autoriza o recrutamento voluntário nas suas 
forças armadas e descrevendo as garantias 
adotadas para garantir que esse recruta-
mento não se realiza através da força ou da 
coação.

3. Os Estados Partes que permitam o recru-
tamento voluntário nas suas forças armadas 
de menores de 18 anos devem assegurar no 
mínimo que:

a) Esse recrutamento é inequivocamente 
voluntário;

b) Esse recrutamento é realizado com o 
consentimento esclarecido dos pais ou re-
presentantes legais do interessado;

c) Esses menores estão plenamente infor-
mados dos deveres que decorrem do servi-
ço militar;

d) Esses menores apresentam prova fiável 
da sua idade antes de serem aceites no ser-
viço militar nacional.

4. Cada Estado Parte poderá, a todo o mo-
mento, reforçar a sua declaração, através de 
uma notificação para tal efeito dirigida ao 
Secretário-Geral da Organização das Nações 
Unidas, o qual informará todos os Estados 
Partes. Essa notificação produzirá efeitos a 
partir da data em que for recebida pelo Se-
cretário-Geral.

5. A obrigação de elevar a idade referida 
no nº 1 do presente artigo não é aplicável 
aos estabelecimentos de ensino sob admi-
nistração ou controlo das forças armadas 
dos Estados Partes, em conformidade com 
os artigos 28º e 29º da Convenção sobre os 
Direitos da Criança.

Artigo 4º

1. Os grupos armados distintos das forças 
armadas de um Estado não devem, em cir-
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cunstância alguma, recrutar ou utilizar me-
nores de 18 anos em hostilidades.

2. Os Estados Partes adotam todas as me-
didas possíveis para evitar o recrutamento e 
utilização referidos no número anterior, de-
signadamente através da adopção de me-
didas de natureza jurídica necessárias para 
proibir e penalizar essas práticas.

3. A aplicação do disposto no presente ar-
tigo não afeta o estatuto jurídico de nenhu-
ma das partes num conflito armado.

Artigo 5º

Nenhuma disposição do presente Protocolo 
será interpretada como impedindo a aplicação 
de disposições da legislação de um Estado Par-
te, de instrumentos internacionais ou do direito 
internacional humanitário mais favoráveis à rea-
lização dos direitos da criança.

Artigo 6º

1. Cada Estado Parte adotará todas as me-
didas jurídicas, administrativas e outras 
para assegurar a aplicação e o cumprimento 
efetivos das disposições do presente Proto-
colo.

2. Os Estados Partes comprometem-se a 
divulgar e promover amplamente, através 
dos meios adequados, os princípios e dis-
posições do presente Protocolo, tanto junto 
de adultos como de crianças.

3. Os Estados Partes adotarão todas as me-
didas possíveis para que as pessoas que se 
encontrem sob a sua jurisdição e tenham 
sido recrutadas ou utilizadas em hostilida-
des de forma contrária ao presente Proto-
colo sejam desmobilizadas ou de outra for-
ma libertadas das obrigações militares. Os 
Estados Partes devem, quando necessário, 
conceder a essas pessoas toda a assistência 
adequada à sua recuperação física e psicos-
social e à sua reinserção social.

Artigo 7º

1. Os Estados Partes devem cooperar na 
aplicação do presente Protocolo, incluindo 
na prevenção de qualquer atividade contrá-
ria ao mesmo, e na reabilitação e reinserção 
social das pessoas vítimas de atos contrá-
rios ao presente Protocolo, nomeadamente 
através de cooperação técnica e assistência 
financeira. Tal assistência e cooperação de-
verão ser empreendidas em consulta com 
os Estados Partes interessados e com as or-
ganizações internacionais pertinentes.

2. Os Estados Partes em posição de o fazer 
devem prestar assistência através de pro-
gramas de natureza multilateral, bilateral 
ou outros já existentes ou, entre outros, 
através de um fundo voluntário criado de 
acordo com as regras da Assembleia Geral.

Artigo 8º

1. Cada Estado Parte deverá apresentar 
ao Comitê dos Direitos da Criança, nos dois 
anos subsequentes à data da entrada em 
vigor do Protocolo para o Estado Parte em 
causa, um relatório contendo informação 
detalhada sobre as medidas por si adotadas 
para tornar efetivas as disposições do Pro-
tocolo, incluindo as medidas adotadas para 
aplicar as disposições sobre participação e 
recrutamento.

2. Após a apresentação do relatório deta-
lhado, cada Estado Parte deverá incluir nos 
relatórios que apresentar ao Comitê dos 
Direitos da Criança, em conformidade com 
o artigo 44º da Convenção, quaisquer infor-
mações adicionais relativas à aplicação do 
Protocolo. Os outros Estados Partes no Pro-
tocolo deverão apresentar um relatório de 
cinco em cinco anos.

3. O Comitê dos Direitos da Criança pode 
solicitar aos Estados Partes informações 
complementares relevantes para a aplica-
ção do presente Protocolo.
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Artigo 9º

1. O presente Protocolo está aberto à assi-
natura de todos os Estados que sejam par-
tes na Convenção ou a tenham assinado.

2. O presente Protocolo está sujeito a ra-
tificação e aberto à adesão de todos os Es-
tados que sejam partes na Convenção ou a 
tenham assinado. Os instrumentos de ratifi-
cação ou de adesão serão depositados jun-
to do Secretário-Geral da Organização das 
Nações Unidas.

3. O Secretário-Geral, na sua qualidade de 
depositário da Convenção e do Protocolo, 
informará todos os Estados Partes na Con-
venção e todos os Estados que a tenham 
assinado de cada uma das declarações de-
positadas nos termos do artigo 3º.

Artigo 10.

1. O presente Protocolo entrará em vigor 
três meses após o depósito do décimo ins-
trumento de ratificação ou de adesão.

2. Para cada um dos Estados que ratifi-
quem o presente Protocolo ou a ele adiram 
após a sua entrada em vigor, o presente 
Protocolo entrará em vigor um mês após a 
data de depósito do respectivo instrumento 
de ratificação ou de adesão.

Artigo 11.

1. Todo o Estado Parte poderá denunciar o 
presente Protocolo a todo o tempo, por no-
tificação escrita dirigida ao Secretário-Geral 
da Organização das Nações Unidas, que de-
verá então informar os outros Estados Par-
tes na Convenção e todos os Estados que 
a tenham assinado. A denúncia produzirá 
efeitos um ano após a data de recepção da 
notificação pelo Secretário-Geral da Organi-
zação das Nações Unidas.

2. Tal denúncia não exonerará o Estado 
Parte das suas obrigações em virtude do 
Protocolo relativamente a qualquer in-
fração que ocorra antes da data em que a 
denúncia comece a produzir efeitos. A de-

núncia não obstará de forma alguma a que 
o Comitê prossiga a apreciação de qualquer 
matéria iniciada antes dessa data.

Artigo 12.

1. Todo o Estado Parte poderá propor al-
terações, depositando a proposta junto do 
Secretário-Geral da Organização das Nações 
Unidas. O Secretário-Geral transmite, em se-
guida, a proposta aos Estados Partes, solici-
tando que lhe seja comunicado se são favo-
ráveis à convocação de uma conferência de 
Estados Partes para apreciação e votação da 
proposta. Se, nos quatro meses subsequen-
tes a essa comunicação, pelo menos um ter-
ço dos Estados Partes se declarar a favor da 
realização da referida conferência, o Secretá-
rio-geral convocá-la-á sob os auspícios da Or-
ganização das Nações Unidas. As alterações 
adotadas pela maioria dos Estados Partes 
presentes e votantes na conferência serão 
submetidas à Assembleia Geral da Organiza-
ção das Nações Unidas para aprovação.

2. As alterações adotadas nos termos do 
disposto no número anterior entrarão em 
vigor quando aprovadas pela Assembleia 
Geral da Organização das Nações Unidas e 
aceites por uma maioria de dois terços dos 
Estados Partes.

3. Logo que as alterações entrem em vigor, 
terão força vinculativa para os Estados Partes 
que as tenham aceitado, ficando os restantes 
Estados Partes vinculados pelas disposições 
do presente Protocolo e por todas as altera-
ções anteriores que tenham aceitado.

Artigo 13.

1. O presente Protocolo, cujos textos em ára-
be, chinês, espanhol, francês, inglês e russo 
fazem igualmente fé, ficará depositado nos ar-
quivos da Organização das Nações Unidas.

2. O Secretário-Geral da Organização das 
Nações Unidas enviará cópias autenticadas 
do presente Protocolo a todos os Estados 
Partes na Convenção e a todos os Estados 
que a tenham assinado.
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CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE A PROTEÇÃO DOS  
DIREITOS DE TODOS OS TRABALHADORES MIGRANTES  

E DOS MEMBROS DAS SUAS FAMÍLIAS

Adotada pela Resolução 45/158 da Assembléia 
Geral da ONU em 18 de dezembro de 1990.

Preâmbulo

Os Estados Partes na presente Convenção,

Tendo em conta os princípios enunciados nos 
instrumentos básicos das Nações Unidas relati-
vos aos direitos humanos, em especial a Decla-
ração Universal dos Direitos Humanos, o Pacto 
Internacional sobre os Direitos Econômicos, 
Sociais e Culturais, o Pacto Internacional sobre 
os Direitos Civis e Políticos, a Convenção Inter-
nacional sobre a Eliminação de Todas as Formas 
de Discriminação Racial, a Convenção sobre a 
Eliminação de Todas as Formas de Discrimina-
ção contra as Mulheres e a Convenção sobre os 
Direitos da Criança;

Tendo igualmente em conta as normas e prin-
cípios estabelecidos nos instrumentos perti-
nentes elaborados no âmbito da Organização 
Internacional do Trabalho, em particular a Con-
venção relativa aos Trabalhadores Migrantes 
(nº 97), a Convenção relativa às Migrações em 
Condições Abusivas e à Promoção da Igualdade 
de Oportunidades e de Tratamento dos Traba-
lhadores Migrantes (nº 143), a Recomendação 
relativa à Migração para o Emprego (nº 86), a 
Recomendação relativa aos Trabalhadores Mi-
grantes (nº 151), a Convenção sobre o Trabalho 
Forçado ou Obrigatório (nº 29) e a Convenção 
sobre a Abolição do Trabalho Forçado (nº 105);

Reafirmando a importância dos princípios enun-
ciados na Convenção relativa à Luta contra a 
Discriminação no Campo do Ensino, da Organi-
zação das Nações Unidas para a Educação, a Ci-
ência e a Cultura;

Recordando a Convenção contra a Tortura e Ou-
tras Penas ou Tratamentos Cruéis, Desumanos 

ou Degradantes, a Declaração do Quarto Con-
gresso das Nações Unidas para a Prevenção do 
Crime e o Tratamento dos Delinqüentes, o Códi-
go de Conduta para os Funcionários Responsá-
veis pela Aplicação da Lei e as Convenções sobre 
a Escravatura;

Recordando que um dos objetivos da Organi-
zação Internacional do Trabalho, estabelecido 
na sua Constituição, é a proteção dos interes-
ses dos trabalhadores empregados em países 
estrangeiros, e tendo presente a perícia e a ex-
periência desta Organização em assuntos rela-
cionados com os trabalhadores migrantes e os 
membros das suas famílias;

Reconhecendo a importância do trabalho re-
alizado sobre os trabalhadores migrantes e os 
membros das suas famílias por vários órgãos 
das Nações Unidas, em particular a Comissão 
dos Direitos Humanos, a Comissão para o De-
senvolvimento Social, bem como a Organização 
das Nações Unidas para a Alimentação e a Agri-
cultura, a Organização das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura e a Organização 
Mundial de Saúde e outras organizações inter-
nacionais;

Reconhecendo, igualmente, os progressos rea-
lizados por alguns Estados, nos planos regional 
ou bilateral, no diz respeito à proteção dos direi-
tos dos trabalhadores migrantes e dos membros 
das suas famílias, assim como a importância e 
a utilidade dos acordos bilaterais e multilaterais 
celebrados neste campo;

Conscientes da importância e da extensão do 
fenômeno da migração, que envolve milhões de 
pessoas e afeta um grande número de Estados 
na comunidade internacional;

Conscientes do efeito das migrações de traba-
lhadores nos Estados e nas populações inte-
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ressadas, e desejando estabelecer normas que 
possam contribuir para a harmonização das 
condutas dos Estados mediante a aceitação de 
princípios fundamentais relativos ao tratamen-
to dos trabalhadores migrantes e dos membros 
das suas famílias;

Considerando a situação de vulnerabilidade em 
que frequentemente se encontram os trabalha-
dores migrantes e os membros das suas famílias 
devido, nomeadamente, ao seu afastamento do 
Estado de origem e a eventuais dificuldades re-
sultantes da sua presença no Estado de empre-
go;

Convencidos de que os direitos dos trabalhado-
res migrantes e dos membros das suas famílias 
não têm sido suficientemente reconhecidos em 
todo o mundo, devendo, por este motivo, bene-
ficiar de uma proteção internacional adequada;

Tomando em consideração o fato de que, em 
muitos casos, as migrações são a causa de gra-
ves problemas para os membros das famílias 
dos trabalhadores migrantes, bem como para os 
próprios trabalhadores, especialmente por cau-
sa da dispersão da suas famílias;

Considerando que os problemas humanos de-
correntes das migrações são ainda mais graves 
no caso da migração irregular e convictos, por 
esse motivo, de que se deve encorajar a ado-
ção de medidas adequadas, a fim de prevenir e 
eliminar os movimentos clandestinos e o tráfi-
co de trabalhadores migrantes, assegurando ao 
mesmo tempo a proteção dos direitos humanos 
fundamentais destes trabalhadores;

Considerando que os trabalhadores não do-
cumentados ou em situação irregular são, fre-
quentemente, empregados em condições de 
trabalho menos favoráveis que outros trabalha-
dores e que certos empregadores são, assim, 
levados a procurar tal mão de obra a fim de se 
beneficiar da concorrência desleal;

Considerando, igualmente, que o emprego de 
trabalhadores migrantes em situação irregular 
será desencorajado se os direitos humanos fun-
damentais de todos os trabalhadores migrantes 
forem mais amplamente reconhecidos e que, 

além disso, a concessão de certos direitos adi-
cionais aos trabalhadores migrantes e membros 
das suas famílias em situação regular encorajará 
todos os migrantes e empregadores a respeitar 
e a aplicar as leis e os procedimentos estabeleci-
dos pelos Estados interessados;

Convictos, por esse motivo, da necessidade 
de garantir a proteção internacional dos direi-
tos de todos os trabalhadores migrantes e dos 
membros das suas famílias, reafirmando e es-
tabelecendo normas básicas no quadro de uma 
convenção abrangente suscetível de aplicação 
universal;

Acordam o seguinte:

PARTE I

ÂMBITO E DEFINIÇÕES

Artigo 1º

1. Salvo disposição em contrário constante 
do seu próprio texto, a presente Conven-
ção aplicar-se-á todos os trabalhadores mi-
grantes e aos membros das suas famílias 
sem qualquer distinção, fundada nomeada-
mente no sexo, raça, cor, língua, religião ou 
convicção, opinião política ou outra, origem 
nacional, étnica ou social, nacionalidade, 
idade, posição econômica, patrimônio, es-
tado civil, nascimento ou outra situação.

2. A presente Convenção aplicar-se-á todo 
o processo migratório dos trabalhadores 
migrantes e dos membros das suas famílias, 
o qual inclui a preparação da migração, a 
partida, o trânsito e a duração total da es-
tada, a atividade remunerada no Estado de 
emprego, bem como o retorno ao Estado de 
origem ou ao Estado de residência habitual.

Artigo 2º

Para efeitos da presente Convenção:

1. A expressão "trabalhador migrante" de-
signa a pessoa que vai exercer, exerce ou 
exerceu uma atividade remunerada num Es-
tado de que não é nacional.
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2. a) A expressão "trabalhador fronteiriço" 
designa o trabalhador migrante que man-
tém a sua residência habitual num Estado 
vizinho a que regressa, em princípio, todos 
os dias ou, pelo menos, uma vez por sema-
na;

b) A expressão "trabalhador sazonal" desig-
na o trabalhador migrante cuja atividade, 
pela sua natureza, depende de condições 
sazonais e somente se realiza durante parte 
do ano;

c) A expressão "marítimo", que abrange os 
pescadores, designa o trabalhador migrante 
empregado a bordo de um navio matricula-
do num Estado de que não é nacional;

d) A expressão "trabalhador numa estrutura 
marítima" designa o trabalhador migrante 
empregado numa estrutura marítima que 
se encontra sob a jurisdição de um Estado 
de que não é nacional;

e) A expressão "trabalhador itinerante" de-
signa o trabalhador migrante que, tendo a 
sua residência habitual num Estado, tem de 
viajar para outros Estados por períodos cur-
tos, devido à natureza da sua ocupação;

f) A expressão "trabalhador vinculado a um 
projeto" designa o trabalhador migrante ad-
mitido num Estado de emprego por tempo 
definido para trabalhar unicamente num 
projeto concreto conduzido pelo seu em-
pregador nesse Estado;

g) A expressão "trabalhador com emprego 
específico" designa o trabalhador migrante:

(i) Que tenha sido enviado pelo seu empre-
gador, por um período limitado e definido, a 
um Estado de emprego para aí realizar uma 
tarefa ou função específica; ou

(ii) Que realize, por um período limitado e 
definido, um trabalho que exige competên-
cias profissionais, comerciais, técnicas ou 
altamente especializadas de outra natureza; 
ou

(iii) Que, a pedido do seu empregador no 
Estado de emprego, realize, por um período 
limitado e definido, um trabalho de natu-
reza transitória ou de curta duração; e que 
deva deixar o Estado de emprego ao expi-
rar o período autorizado de residência, ou 
antecipadamente, caso deixe de realizar a 
tarefa ou função específica ou o trabalho 
inicial;

h) A expressão "trabalhador autônomo" 
designa o trabalhador migrante que exerce 
uma atividade remunerada não submeti-
da a um contrato de trabalho e que ganha 
a sua vida por meio desta atividade, traba-
lhando normalmente só ou com membros 
da sua família, assim como o trabalhador 
considerado autônomo pela legislação apli-
cável do Estado de emprego ou por acordos 
bilaterais ou multilaterais.

Artigo 3º

A presente Convenção não se aplicará:

a) Às pessoas enviadas ou empregadas por 
organizações e organismos internacionais, 
nem às pessoas enviadas ou empregadas 
por um Estado fora do seu território para 
desempenharem funções oficiais, cuja ad-
missão e estatuto estejam regulados pelo 
direito internacional geral ou por acordos 
internacionais ou convenções internacio-
nais específicas;

b) Às pessoas enviadas ou empregadas por 
um Estado ou por conta desse Estado fora 
do seu território que participam em progra-
mas de desenvolvimento e noutros progra-
mas de cooperação, cuja admissão e estatu-
to estejam regulados por acordo celebrado 
com o Estado de emprego e que, nos ter-
mos deste acordo, não sejam consideradas 
trabalhadores migrantes;

c) Às pessoas que se instalam num Estado 
diferente do seu Estado de origem na quali-
dade de investidores;

d) Aos refugiados e apátridas, salvo disposi-
ção em contrário da legislação nacional per-
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tinente do Estado Parte interessado ou de 
instrumentos internacionais em vigor para 
esse Estado;

e) Aos estudantes e estagiários;

f) Aos marítimos e aos trabalhadores de 
estruturas marítimas que não tenham sido 
autorizados a residir ou a exercer uma ati-
vidade remunerada no Estado de emprego.

Artigo 4º

Para efeitos da presente Convenção, a expres-
são "membros da família" designa a pessoa ca-
sada com o trabalhador migrante ou que com 
ele mantém uma relação que, em virtude da 
legislação aplicável, produz efeitos equivalen-
tes aos do casamento, bem como os filhos a seu 
cargo e outras pessoas a seu cargo, reconheci-
das como familiares pela legislação aplicável ou 
por acordos bilaterais ou multilaterais aplicáveis 
entre os Estados interessados.

Artigo 5º

Para efeitos da presente Convenção, os traba-
lhadores migrantes e os membros das suas fa-
mílias:

a) Serão considerados documentados ou 
em situação regular se forem autorizados a 
entrar, permanecer e exercer uma atividade 
remunerada no Estado de emprego, confor-
me a legislação desse Estado e das conven-
ções internacionais de que esse Estado seja 
Parte;

b) Serão considerados não documentados 
ou em situação irregular se não preenche-
rem as condições enunciadas na alínea a) 
do presente artigo.

Artigo 6º

Para os efeitos da presente Convenção:

a) A expressão "Estado de origem" designa 
o Estado de que a pessoa interessada é na-
cional;

b) A expressão "Estado de emprego" desig-
na o Estado onde o trabalhador migrante 

vai exercer, exerce ou exerceu uma ativida-
de remunerada, conforme o caso;

c) A expressão "Estado de trânsito" designa 
qualquer Estado por cujo território a pessoa 
interessada deva transitar a fim de se dirigir 
para o Estado de emprego ou do Estado de 
emprego para o Estado de origem ou de re-
sidência habitual.

PARTE II

NÃO DISCRIMINAÇÃO  
EM MATÉRIA DE DIREITOS

Artigo 7º

Os Estados Partes comprometem-se, em con-
formidade com os instrumentos internacionais 
relativos aos direitos humanos, a respeitar e a 
garantir os direitos previstos na presente Con-
venção para todos os trabalhadores migrantes 
e membros da suas famílias que se encontrem 
no seu território e sujeitos à sua jurisdição, sem 
distinção alguma, independentemente de qual-
quer consideração de raça, cor, sexo, língua, reli-
gião ou convicção, opinião política ou outra, ori-
gem nacional, étnica ou social, nacionalidade, 
idade, posição econômica, patrimônio, estado 
civil, nascimento ou de qualquer outra situação.

PARTE III

DIREITOS HUMANOS DE TODOS OS 
TRABALHADORES MIGRANTES E DOS 

MEMBROS DAS SUAS FAMÍLIAS

Artigo 8º

1. Os trabalhadores migrantes e os mem-
bros das suas famílias poderão sair livre-
mente de qualquer Estado, incluindo o seu 
Estado de origem. Este direito somente 
poderá ser objeto de restrições que, sen-
do previstas na lei, constituam disposições 
necessárias para proteger a segurança na-
cional, a ordem pública, a saúde ou moral 
públicas, ou os direitos e liberdades de ou-
trem, e se mostrarem compatíveis com os 
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outros direitos reconhecidos na presente 
parte da Convenção.

2. Os trabalhadores migrantes e os mem-
bros da sua família têm o direito a retornar 
em qualquer momento ao seu Estado de 
origem e aí permanecer.

Artigo 9º

O direito à vida dos trabalhadores migrantes e 
dos membros da sua família será protegido por 
lei.

Artigo 10º

Nenhum trabalhador migrante ou membro da 
sua família poderá ser submetido à tortura, nem 
a penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou 
degradantes.

Artigo 11.

1. Nenhum trabalhador migrante ou mem-
bro da sua família será mantido em escrava-
tura ou servidão.

2. Nenhum trabalhador migrante ou mem-
bro da sua família poderá ser compelido a 
realizar um trabalho forçado ou obrigatório.

3. O parágrafo 2 do presente artigo não será 
interpretado no sentido de proibir, nos Esta-
dos onde certos crimes podem ser punidos 
com pena de prisão acompanhada de traba-
lho forçado, o cumprimento de uma pena 
de trabalho forçado imposta por um tribu-
nal competente.

4. Para efeitos do presente artigo, a expres-
são "trabalho forçado ou obrigatório” não 
incluirá:

a) Qualquer trabalho ou serviço, não pre-
visto no parágrafo 3 do presente artigo, exi-
gido normalmente a uma pessoa que, em 
virtude de uma decisão judicial ordinária, se 
encontra detida ou tenha sido colocada em 
liberdade condicional posteriormente;

b) Qualquer serviço exigido no caso de crise 
ou de calamidade que ameacem a vida ou o 
bem-estar da comunidade;

c) Qualquer trabalho ou serviço que forme 
parte das obrigações cívicas normais, desde 
que exigível também a cidadãos do Estado 
interessado.

Artigo 12.

1. Os trabalhadores migrantes e os mem-
bros das suas famílias têm direito à liber-
dade de pensamento, de consciência e de 
religião. Este direito abrange a liberdade 
de professar ou de adotar uma religião ou 
crença da sua escolha, bem como a liberda-
de de manifestar a sua religião ou crença, 
individual ou coletivamente, em público e 
em privado, pelo culto, celebração de ritos, 
práticas e o ensino.

2. Os trabalhadores migrantes e os mem-
bros das suas famílias não serão submetidos 
a coação que prejudique a sua liberdade de 
professar e adotar uma religião ou crença 
da sua escolha.

3. A liberdade de manifestar a sua religião 
ou crença somente poderá ser objeto de 
restrições previstas na lei e que se mostra-
rem necessárias à proteção da segurança 
nacional, da ordem pública, da saúde ou da 
moral públicas, e das liberdades e direitos 
fundamentais de outrem.

4. Os Estados Partes na presente Convenção 
comprometem-se a respeitar a liberdade 
dos pais, quando pelo menos um deles é 
trabalhador migrante, e, quando for o caso, 
dos representantes legais, de assegurar a 
educação religiosa e moral dos seus filhos 
de acordo com as suas convicções.

Artigo 13.

1. Os trabalhadores migrantes e os mem-
bros das suas famílias têm o direito de ex-
primir as suas convicções sem interferência.

2. Os trabalhadores migrantes e os mem-
bros das suas famílias têm o direito à liber-
dade de expressão. Este direito compre-
ende a liberdade de procurar, receber e 
expandir informações e idéias de toda espé-
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cie, sem consideração de fronteiras, sob a 
forma oral, escrita, impressa ou artística ou 
por qualquer outro meio à sua escolha.

3. O exercício do direito previsto no pará-
grafo 2 do presente artigo implica deveres e 
responsabilidades especiais. Por esta razão, 
poderá ser objeto de restrições, desde que 
estas estejam previstas na lei e se afigurem 
necessárias a fim de:

a) Garantir o respeito dos direitos e da re-
putação de outrem;

b) Defender a segurança nacional dos Esta-
dos interessados, da ordem pública, da saú-
de ou da moral públicas;

c) Prevenir a incitação à guerra;

d) Prevenir a apologia do ódio nacional, ra-
cial e religioso, que constitua uma incitação 
à discriminação, à hostilidade ou à violên-
cia.

Artigo 14.

Nenhum trabalhador migrante ou membro da 
sua família será sujeito a intromissões arbitrá-
rias ou ilegais na sua vida privada, na sua famí-
lia, no seu domicílio, na sua correspondência 
ou outras comunicações, nem a ofensas ilegais 
à sua honra e reputação. Os trabalhadores mi-
grantes e os membros das suas famílias têm o 
direito à proteção da lei contra tais intromissões 
ou ofensas.

Artigo 15.

Nenhum trabalhador migrante ou membro da 
sua família será arbitrariamente privado dos 
bens de que seja o único titular ou que possua 
conjuntamente com outrem. A expropriação 
total ou parcial dos bens de um trabalhador 
migrante ou membro da sua família somente 
poderá ser efetuada nos termos da legislação 
vigente no Estado de emprego mediante o pa-
gamento de uma indenização justa e adequada.

Artigo 16.

1. Os trabalhadores migrantes e os mem-
bros das suas famílias têm direito à liberda-
de e à segurança da sua pessoa.

2. Os trabalhadores migrantes e os mem-
bros das suas famílias têm o direito à prote-
ção efetiva do Estado contra a violência, os 
maus tratos físicos, as ameaças e a intimida-
ção, por parte de funcionários públicos ou 
privados, grupos ou instituições.

3. A verificação pelos funcionários respon-
sáveis pela aplicação da lei da identidade 
dos trabalhadores migrantes e dos mem-
bros das suas famílias deverá ser conduzida 
de acordo com o procedimento estabeleci-
do na lei.

4. Nenhum trabalhador migrante ou mem-
bro da sua família será sujeito, individual 
ou mediante coletivamente, a detenção ou 
prisão arbitrária; nem será privado da sua li-
berdade, salvo por motivos e em conformi-
dade com os procedimentos estabelecidos 
por lei.

5. O trabalhador migrante ou membro da 
sua família que for detido deverá ser infor-
mado, no momento da detenção, se possí-
vel numa língua que compreenda, dos mo-
tivos desta e prontamente notificado, numa 
língua que compreenda, das acusações con-
tra si formuladas.

6. O trabalhador migrante ou membro da 
sua família que for detido ou preso median-
te acusação da prática de uma infração pe-
nal deverá ser presente, sem demora, a um 
juiz ou outra entidade autorizada por lei a 
exercer funções judiciais e tem o direito de 
ser julgado em prazo razoável ou de aguar-
dar julgamento em liberdade. A prisão pre-
ventiva da pessoa que tenha de ser julgada 
não deverá ser a regra geral, mas a sua li-
bertação poderá ser subordinada a garan-
tias que assegurem a seu comparecimento 
na audiência ou em qualquer ato processual 
e, se for o caso, para execução de sentença.
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7. No caso de sujeição de um trabalhador 
migrante ou membro da sua família a de-
tenção ou prisão preventiva, ou a qualquer 
outra forma de detenção:

a) As autoridades diplomáticas ou consu-
lares do seu Estado de origem ou de um 
Estado que represente os interesses desse 
Estado serão informadas prontamente, se 
o interessado assim o solicitar, da sua de-
tenção ou prisão e dos fundamentos dessa 
medida;

b) A pessoa interessada será assegurada o 
direito de se comunicar com as referidas au-
toridades. As comunicações dirigidas pelo 
interessado às referidas autoridades deve-
rão ser transmitidas sem demora, e o inte-
ressado também será assegurado o direito 
de receber, sem demora, as comunicações 
enviadas pelas referidas autoridades;

c) A pessoa interessada deverá ser informa-
da prontamente deste direito, e dos direi-
tos decorrentes de tratados eventualmente 
celebrados nesta matéria entre os Estados 
interessados, de trocar correspondências e 
de reunir-se com representantes das referi-
das autoridades, assim como de tomar pro-
vidências com vistas à sua representação 
legal.

8. Os trabalhadores migrantes e os mem-
bros das suas famílias que forem privados 
da sua liberdade mediante detenção ou pri-
são terão o direito de interpor recurso pe-
rante um tribunal, para que este decida sem 
demora sobre a legalidade da sua detenção 
e ordene a sua libertação no caso de aquela 
ser ilegal. Quando participarem nas audiên-
cias, eles deverão beneficiar da assistência, 
gratuita, quando couber, de um intérprete, 
se não compreenderem ou não falarem su-
ficientemente bem a língua utilizada pelo 
tribunal.

9. Os trabalhadores migrantes e os mem-
bros das suas famílias que tiverem sofrido 
detenção ou prisão preventiva ilegal terão 

o direito de requerer uma indenização ade-
quada.

Artigo 17.

1. Os trabalhadores migrantes e os mem-
bros das suas famílias privados da sua liber-
dade deverão ser tratados com humanida-
de e com respeito da dignidade inerente à 
pessoa humana e à sua identidade cultural.

2. Os trabalhadores migrantes e os mem-
bros das suas famílias sob acusação deverão 
ser separados dos condenados, salvo em 
circunstâncias excepcionais, e submetidos a 
um regime distinto, adequado à sua condi-
ção de pessoas não condenadas. Se forem 
menores, deverão ser separados dos adul-
tos, devendo o seu processo ser decidido 
com a maior celeridade.

3. Qualquer trabalhador migrante ou mem-
bro da sua família que for detido num Esta-
do de trânsito, ou num Estado de emprego, 
por violação das disposições relativas à mi-
gração deverá, na medida possível, ser se-
parado das pessoas detidas ou presas pre-
ventivamente.

4. Durante todo o período de prisão em 
execução de sentença proferida por um tri-
bunal, o tratamento do trabalhador migran-
te ou membro da sua família terá por fina-
lidade, essencialmente, a sua re-inserção e 
recuperação social. Infratores jovens serão 
separados dos adultos e submetidos a um 
regime adequado à sua idade e ao seu esta-
tuto legal.

5. Durante a detenção ou prisão, os traba-
lhadores migrantes e os membros das suas 
famílias deverão gozar dos mesmos direitos 
de que beneficiam os cidadãos nacionais de 
receber visitas dos seus familiares.

6. No caso de um trabalhador migrante que 
for privado da sua liberdade, as autoridades 
competentes do Estado da detenção deve-
rão ter em conta os problemas que os mem-
bros da sua família possam enfrentar, em 
particular os cônjuges e filhos menores.
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7. Os trabalhadores migrantes e os mem-
bros das suas famílias sujeitos a qualquer 
forma de detenção ou prisão, em virtude 
da legislação do Estado de emprego ou do 
Estado de trânsito, deverão gozar dos mes-
mos direitos que os cidadãos nacionais des-
se Estado que se encontrarem na mesma 
situação.

8. Se um trabalhador migrante ou membro 
da sua família for detido com o fim de ve-
rificar se houve infração às disposições re-
lacionadas com a migração, este não será 
obrigado a assumir quaisquer encargos daí 
decorrentes.

Artigo 18.

1. Os trabalhadores migrantes e os mem-
bros das suas famílias têm os mesmos direi-
tos, perante os tribunais, que os nacionais 
do Estado interessado. Eles têm o direito a 
que a sua causa seja eqüitativa e publica-
mente julgada por um tribunal competente, 
independente e imparcial, instituído por lei, 
que decidirá dos seus direitos e obrigações 
de caráter civil ou das razões de qualquer 
acusação em matéria penal contra si formu-
lada.

2. O trabalhador migrante ou membro da 
sua família suspeito ou acusado da práti-
ca de um crime presumir-se-á inocente até 
que a sua culpabilidade tenha sido legal-
mente estabelecida.

3. O trabalhador migrante ou membro da 
sua família acusado de ter infringido a lei 
penal terá, no mínimo, direito às seguintes 
garantias:

a) A ser informado prontamente, numa lín-
gua que compreenda e pormenorizadamen-
te, da natureza e dos motivos das acusações 
formuladas contra si;

b) A dispor do tempo e dos meios necessá-
rios à preparação da sua defesa e a comuni-
car com o advogado da sua escolha;

c) A ser julgado num prazo razoável;

d) A estar presente no julgamento e a de-
fender-se a si próprio ou por intermédio de 
um defensor da sua escolha; se não tiver 
patrocínio jurídico, a ser informado deste 
direito; e a pedir a designação de um de-
fensor público, sempre que os interesses 
da justiça exijam a assistência do defensor, 
sem encargos, se não tiver meios suficien-
tes para assumi-los;

e) A interrogar ou fazer interrogar as teste-
munhas de acusação e a obter o compareci-
mento e o interrogatório das testemunhas 
de defesa em condições de igualdade;

f) A beneficiar da assistência gratuita de um 
intérprete se não compreender ou falar a 
língua utilizada pelo tribunal;

g) A não ser obrigado a testemunhar ou a 
confessar-se culpado.

4. No caso de menores de idade, o processo 
tomará em conta a sua idade e a necessida-
de de facilitar a sua reintegração social.

5. Os trabalhadores migrantes e os mem-
bros das suas famílias condenados pela prá-
tica de um crime terão o direito de recorrer 
dessa decisão para um tribunal superior, 
nos termos da lei.

6. Quando uma condenação penal definiti-
va for posteriormente anulada ou quando 
for concedido o indulto, em virtude de que 
um fato novo ou recentemente revelado 
prova que se produziu um erro judiciário, 
o trabalhador migrante ou membro da sua 
família que cumpriu uma pena em decor-
rência dessa condenação será indenizado, 
em conformidade com a lei, a menos que se 
prove que a não revelação em tempo útil do 
fato desconhecido lhe é imputável no todo 
ou em parte.

7. Nenhum trabalhador migrante ou mem-
bro da sua família poderá ser perseguido ou 
punido pela prática de uma infração pela 
qual já tenha sido absolvido ou condenado, 
em conformidade com a lei e o processo pe-
nal do Estado interessado.
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Artigo 19.

1. Nenhum trabalhador migrante ou mem-
bro da sua família poderá ser sentenciado 
criminalmente por ação ou omissão que no 
momento da sua prática não seja considera-
da criminosa segundo a lei interna ou o di-
reito internacional. Será aplicada retroativa-
mente a lei penal que preveja a imposição 
de uma pena mais favorável ao acusado.

2. Na determinação da medida da pena, o 
tribunal atenderá a considerações de natu-
reza humanitária relativas ao estatuto de 
trabalhador migrante, nomeadamente o di-
reito de residência ou de trabalho reconhe-
cido ao trabalhador migrante ou membro 
da sua família.

Artigo 20.

1. Nenhum trabalhador migrante será deti-
do pela única razão de não poder cumprir 
uma obrigação contratual.

2. Nenhum trabalhador migrante ou um 
membro da sua família poderá ser privado 
da sua autorização de residência ou de tra-
balho, nem expulso, pela única razão de não 
ter cumprido uma obrigação decorrente de 
um contrato de trabalho, salvo se a execu-
ção dessa obrigação constituir uma condi-
ção de tais autorizações.

Artigo 21.

Ninguém, exceto os funcionários públicos de-
vidamente autorizados por lei para este efeito, 
terão o direito de apreender, destruir ou tentar 
destruir documentos de identidade, documen-
tos de autorização de entrada, permanência, 
residência ou de estabelecimento no território 
nacional, ou documentos relativos à autoriza-
ção de trabalho. Se for autorizada a apreensão 
e perda desses documentos, será emitido um 
recibo pormenorizado. Em caso algum é permi-
tido a destruição do passaporte ou documento 
equivalente de um trabalhador migrante ou de 
um membro da sua família.

Artigo 22.

1. Os trabalhadores migrantes e os mem-
bros das suas famílias não poderão ser ob-
jeto de medidas de expulsão coletiva. Cada 
caso de expulsão será examinado e decidi-
do individualmente.

2. Os trabalhadores migrantes e os mem-
bros das suas famílias somente poderão ser 
expulsos do território de um Estado Parte 
em cumprimento de uma decisão tomada 
por uma autoridade competente em con-
formidade com a lei.

3. A decisão deverá ser comunicada aos in-
teressados numa língua que compreendam. 
A seu pedido, se não for obrigatório, a deci-
são será comunicada por escrito e, salvo em 
circunstâncias excepcionais, devidamente 
fundamentada. Os interessados serão in-
formados deste direito antes que a decisão 
seja tomada, ao mais tardar, no momento 
em que for tomada.

4. Salvo nos casos de uma decisão definiti-
va emanada de uma autoridade judicial, o 
interessado terá o direito de fazer valer as 
razões que militam contra a sua expulsão e 
de recorrer da decisão perante a autorida-
de competente, salvo imperativos de segu-
rança nacional. Enquanto o seu recurso for 
apreciado, o interessado terá o direito de 
procurar obter a suspensão da referida de-
cisão.

5. Se uma decisão de expulsão já executada 
for subseqüentemente anulada, a pessoa 
interessada terá direito a obter uma indeni-
zação de acordo com a lei, não podendo a 
decisão anterior ser invocada para impedi-
-lo de regressar ao Estado em causa.

6. No caso de expulsão, a pessoa interessa-
da deverá ter a possibilidade razoável, antes 
ou depois da partida, de obter o pagamento 
de todos os salários ou prestações que lhe 
sejam devidos, e de cumprir eventuais obri-
gações não executadas.
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7. Sem prejuízo da execução de uma deci-
são de expulsão, o trabalhador migrante ou 
membro da sua família objeto desta decisão 
poderá solicitar a admissão num Estado di-
ferente do seu Estado de origem.

8. No caso de expulsão, as despesas ocasio-
nadas por esta medida não serão assumidas 
pelo trabalhador migrante ou membro da 
sua família. O interessado poderá, no en-
tanto, ser obrigado a custear as despesas da 
viagem.

9. A expulsão do Estado de emprego, em si, 
não prejudicará os direitos adquiridos, em 
conformidade com a lei desse Estado, pelo 
trabalhador migrante ou membro da sua fa-
mília, nomeadamente o direito de receber 
os salários e outras prestações que lhe se-
jam devidos.

Artigo 23.

Os trabalhadores migrantes e os membros das 
suas famílias terão o direito de recorrer à prote-
ção e à assistência das autoridades diplomáticas 
e consulares do seu Estado de origem ou de um 
Estado que represente os interesses daquele Es-
tado em caso de violação dos direitos reconhe-
cidos na presente Convenção. Especialmente no 
caso de expulsão, o interessado será informado 
deste direito, sem demora, devendo as autori-
dades do Estado que procede à expulsão facili-
tar o exercício do mesmo.

Artigo 24.

Os trabalhadores migrantes e os membros da 
sua família têm direito ao reconhecimento da 
sua personalidade jurídica, em todos os lugares.

Artigo 25.

1. Os trabalhadores migrantes deverão des-
frutar de um tratamento não menos favorá-
vel que aquele que é concedido aos nacio-
nais do Estado de emprego em matéria de 
retribuição e:

a) Outras condições de trabalho, como tra-
balho suplementar, horário de trabalho, 
descanso semanal, férias remuneradas, se-

gurança, saúde, suspensão do vínculo em-
pregatício e quaisquer outras condições de 
trabalho que, de acordo com o direito e a 
prática nacionais, se incluam na regulamen-
tação das condições de trabalho;

b) Outras condições de emprego, como a 
idade mínima para admissão ao emprego, 
as restrições ao trabalho doméstico e ou-
tras questões que, de acordo com o direito 
e a prática nacionais, sejam consideradas 
condições de emprego.

2. Nenhuma derrogação será admitida ao 
princípio da igualdade de tratamento refe-
rido no parágrafo 1 do presente artigo nos 
contratos de trabalho privados.

3. Os Estados Partes adotarão todas as me-
didas adequadas a garantir que os traba-
lhadores migrantes não sejam privados dos 
direitos derivados da aplicação deste prin-
cípio, em razão da irregularidade da sua si-
tuação em matéria de permanência ou de 
emprego. De um modo particular, os em-
pregadores não ficarão isentos de cumprir 
as obrigações legais ou contratuais, nem se-
rão, de modo algum, limitadas as suas obri-
gações por força de tal irregularidade.

Artigo 26.

1. Os Estados Partes reconhecerão a todos 
os trabalhadores migrantes e aos membros 
das suas famílias o direito:

a) A participar em reuniões e atividades de 
sindicatos e outras associações estabeleci-
dos de acordo com a lei para proteger seus 
interesses econômicos, sociais, culturais e 
outros, sujeito apenas às regras da organi-
zação interessada.

b) A inscrever-se livremente nos referidos 
sindicatos ou associações, sujeito apenas às 
regras da organização interessada.

c) A procurar o auxílio e a assistência dos re-
feridos sindicatos e associações;

2. O exercício de tais direitos somente po-
derá ser objeto das restrições previstas na 
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lei e que se mostrarem necessárias, numa 
sociedade democrática, no interesse da se-
gurança nacional, da ordem pública, ou para 
proteger os direitos e liberdades de outrem.

Artigo 27.

1. Em matéria de segurança social, os traba-
lhadores migrantes e os membros das suas 
famílias deverão beneficiar, no Estado de 
emprego, de um tratamento igual ao que 
é concedido aos nacionais desse Estado, 
sem prejuízo das condições impostas pela 
legislação nacional e pelos tratados bilate-
rais e multilaterais aplicáveis. As autorida-
des competentes do Estado de origem e do 
Estado de emprego poderão, em qualquer 
momento, tomar as disposições necessárias 
para determinar as modalidades de aplica-
ção desta norma.

2. Se a legislação aplicável privar de uma 
prestação os trabalhadores migrantes e os 
membros das suas famílias, deverá o Esta-
do de emprego ponderar a possibilidade de 
reembolsar o montante das contribuições 
efetuadas pelos interessados relativamente 
a essa prestação, com base no tratamento 
concedido aos nacionais que se encontra-
rem em circunstâncias idênticas.

Artigo 28.

Os trabalhadores migrantes e os membros das 
suas famílias têm o direito de receber os cuida-
dos médicos urgentes que sejam necessários 
para preservar a sua vida ou para evitar danos 
irreparáveis à sua saúde, em pé de igualdade 
com os nacionais do Estado em questão. Tais 
cuidados médicos urgentes não poderão ser-
-lhes recusados por motivo de irregularidade 
em matéria de permanência ou de emprego.

Artigo 29.

O filho de um trabalhador migrante tem o di-
reito a um nome, ao registro do nascimento e a 
uma nacionalidade.

Artigo 30.

O filho de um trabalhador migrante tem o di-
reito fundamental de acesso à educação em 
condições de igualdade de tratamento com os 
nacionais do Estado interessado. Não poderá 
ser negado ou limitado o acesso a estabeleci-
mentos públicos de ensino pré-escolar ou esco-
lar por motivo de situação irregular em matéria 
de permanência ou emprego de um dos pais ou 
com fundamento na permanência irregular da 
criança no Estado de emprego.

Artigo 31.

1. Os Estados Partes assegurarão o respei-
to da identidade cultural dos trabalhadores 
migrantes e dos membros das suas famílias 
e não os impedirão de manter os laços cul-
turais com o seu Estado de origem.

2. Os Estados Partes poderão adotar as me-
didas adequadas para apoiar e encorajar es-
forços neste domínio.

Artigo 32.

Cessando a sua permanência no Estado de em-
prego, os trabalhadores migrantes e os mem-
bros das suas famílias terão o direito de transfe-
rir seus ganhos e suas poupanças e, nos termos 
da legislação aplicável dos Estados interessados, 
seus bens e pertences.

Artigo 33.

1. Os trabalhadores migrantes e os mem-
bros das suas famílias terão o direito de 
serem informados pelo Estado de origem, 
Estado de emprego ou Estado de trânsito, 
conforme o caso, relativamente:

a) Aos direitos que lhes são reconhecidos 
pela presente Convenção;

b) Às condições de admissão, direitos e 
obrigações em virtude do direito e da práti-
ca do Estado interessado e outras questões 
que lhes permitam cumprir as formalidades 
administrativas ou de outra natureza exigi-
das por esse Estado.
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2. Os Estados Partes adotarão todas as me-
didas que considerarem adequadas para di-
vulgar as referidas informações ou garantir 
que sejam fornecidas pelos empregadores, 
sindicatos ou outros organismos ou institui-
ções apropriadas. Para este efeito, deverão 
cooperar com outros Estados interessados, 
se tal se mostrar necessário.

3. As informações adequadas serão facul-
tadas gratuitamente aos trabalhadores mi-
grantes e aos membros das suas famílias 
que o solicitem, na medida do possível, 
numa língua que compreendam.

Artigo 34.

Nenhuma das disposições da Parte III da presen-
te Convenção isentará os trabalhadores migran-
tes e os membros das suas famílias do dever de 
cumprir as leis e os regulamentos dos Estados 
de trânsito e do Estado de emprego e de respei-
tar a identidade cultural dos habitantes desses 
Estados.

Artigo 35.

Nenhuma das disposições da parte III da pre-
sente Convenção deve ser interpretada como 
implicando a regularização da situação dos tra-
balhadores migrantes ou dos membros das suas 
famílias que se encontram não documentados 
ou em situação irregular, ou o direito a ver re-
gularizada a sua situação, nem como afetando 
as medidas destinadas a assegurar condições 
satisfatórias e eqüitativas para a migração inter-
nacional, previstas na parte VI da presente Con-
venção.

PARTE IV

OUTROS DIREITOS DOS 
TRABALHADORES MIGRANTES E DOS 
MEMBROS DAS SUAS FAMÍLIAS QUE 
SE ENCONTRAM DOCUMENTADOS 

OU EM SITUAÇÃO REGULAR

Artigo 36.

Os trabalhadores migrantes e os membros das 
suas famílias que se encontrem documentados 
ou em situação regular no Estado de emprego 
gozarão dos direitos enunciados nesta parte 
da presente Convenção, para além dos direitos 
previstos na parte III.

Artigo 37.

Antes da sua partida ou, ao mais tardar, no mo-
mento da sua admissão no Estado de emprego, 
os trabalhadores migrantes e os membros das 
suas famílias terão o direito de ser plenamente 
informados pelo Estado de origem ou pelo Es-
tado de emprego, conforme o caso, de todas as 
condições exigidas para a sua admissão, espe-
cialmente as que respeitam à sua permanência 
e às atividades remuneradas que podem exer-
cer, bem como dos requisitos que devem satis-
fazer no Estado de emprego e das autoridades 
a que devem dirigir-se para solicitar a modifica-
ção dessas condições.

Artigo 38.

1. Os Estados de emprego deverão envidar 
esforços no sentido de autorizarem os tra-
balhadores migrantes e os membros das 
suas famílias a ausentar-se temporaria-
mente, sem que tal afete a sua autorização 
de permanência ou de trabalho, conforme 
o caso. Ao fazê-lo, os Estados de emprego 
levarão em conta as obrigações e as neces-
sidades especiais dos trabalhadores migran-
tes e dos membros das suas famílias, nome-
adamente no seu Estado de origem.

2. Os trabalhadores migrantes e os mem-
bros das suas famílias terão o direito de ser 
plenamente informados das condições em 
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que tais ausências temporárias são autori-
zadas.

Artigo 39.

1. Os trabalhadores migrantes e os mem-
bros das suas famílias terão o direito de cir-
cular livremente no território do Estado de 
emprego e de aí escolher livremente a sua 
residência.

2. Os direitos referidos no parágrafo 1 do 
presente artigo não poderão ser sujeitos a 
restrições, com exceção das previstas na lei 
e que sejam necessárias para proteger a se-
gurança nacional, a ordem pública, a saúde 
ou moral públicas, ou os direitos e liberda-
des de outrem e se mostrarem compatíveis 
com os outros direitos reconhecidos na pre-
sente Convenção.

Artigo 40.

1. Os trabalhadores migrantes e os mem-
bros das suas famílias terão o direito de 
constituir associações e sindicatos no Esta-
do de emprego para a promoção e a prote-
ção dos seus interesses econômicos, sociais, 
culturais e de outra natureza.

2. O exercício deste direito somente pode-
rá ser objeto de restrições previstas na lei 
e que se mostrarem necessárias, numa so-
ciedade democrática, no interesse da segu-
rança nacional, da ordem pública, ou para 
proteger os direitos e liberdades de outrem.

Artigo 41.

1. Os trabalhadores migrantes e os mem-
bros das suas famílias terão o direito de par-
ticipar nos assuntos públicos do seu Estado 
de origem, de votar e de candidatar-se em 
eleições organizadas por esse Estado, de 
acordo com a legislação vigente.

2. Os Estados interessados deverão facilitar, 
se necessário e em conformidade com a sua 
legislação, o exercício destes direitos.

Artigo 42.

1. Os Estados Partes deverão ponderar a 
possibilidade de estabelecer procedimentos 
ou instituições que permitam ter em conta, 
tanto no Estado de origem quanto no Esta-
do de emprego, as necessidades, aspirações 
e obrigações específicas dos trabalhadores 
migrantes e dos membros das suas famílias 
e, sendo esse o caso, a possibilidade de os 
trabalhadores migrantes e os membros das 
suas famílias terem nessas instituições os 
seus representantes livremente escolhidos.

2. Os Estados de emprego facilitarão, de 
harmonia com a sua legislação nacional, a 
consulta ou a participação dos trabalhado-
res migrantes e dos membros das suas fa-
mílias nas decisões relativas à vida e à admi-
nistração das comunidades locais.

3. Os trabalhadores migrantes poderão go-
zar de direitos políticos no Estado de em-
prego se este Estado, no exercício da sua 
soberania, lhes atribuir esses direitos.

Artigo 43.

1. Os trabalhadores migrantes deverão 
beneficiar-se de tratamento igual ao que é 
concedido aos nacionais do Estado de em-
prego em matéria de:

a) Acesso a instituições e serviços educati-
vos, sem prejuízo das condições de admis-
são e outras disposições previstas pelas re-
feridas instituições e serviços;

b) Acesso aos serviços de orientação profis-
sional e de colocação;

c) Acesso às facilidades e instituições de for-
mação e aperfeiçoamento profissional;

d) Acesso à habitação, incluindo os progra-
mas de habitação social, e proteção contra 
a exploração em matéria de arrendamento;

e) Acesso aos serviços sociais e de saúde, 
desde que se verifiquem os requisitos do di-
reito de beneficiar dos diversos programas;
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f) Acesso às cooperativas e às empresas em 
autogestão, sem implicar uma modificação 
do seu estatuto de migrantes e sem prejuí-
zo das regras e regulamentos das entidades 
interessadas;

g) Acesso e participação na vida cultural.

2. Os Estados Partes envidarão esforços no 
sentido de criar as condições necessárias 
para garantir a igualdade efetiva de trata-
mento dos trabalhadores migrantes de for-
ma a permitir o gozo dos direitos previstos 
no parágrafo 1 deste artigo, sempre que as 
condições fixadas pelo Estado de emprego 
relativas à autorização de permanência sa-
tisfaçam as disposições pertinentes.

3. Os Estados de emprego não deverão im-
pedir que os empregadores de trabalhado-
res migrantes lhes disponibilizem habitação 
ou serviços culturais ou sociais. Sem preju-
ízo do disposto no artigo 70º da presente 
Convenção, um Estado de emprego poderá 
subordinar o estabelecimento dos referidos 
serviços às condições geralmente aplicadas 
no seu território nesse domínio.

Artigo 44.

1. Reconhecendo que a família, elemento 
natural e fundamental da sociedade, deve 
receber a proteção da sociedade e do Esta-
do, os Estados Partes adotarão as medidas 
adequadas a assegurar a proteção da famí-
lia dos trabalhadores migrantes.

2. Os Estados Partes adotarão todas as me-
didas que julguem adequadas e nas respec-
tivas esferas de competência para facilitar 
a reunificação dos trabalhadores migrantes 
com os cônjuges, ou com as pessoas cuja re-
lação com o trabalhador migrante produza 
efeitos equivalentes ao casamento, segun-
do a legislação aplicável, bem como com os 
filhos menores, dependentes, não casados.

3. Os Estados de emprego, por motivos de 
natureza humanitária, deverão ponderar a 
possibilidade de conceder tratamento igual, 
nas condições previstas no parágrafo 2 do 

presente artigo, aos restantes membros da 
família dos trabalhadores migrantes.

Artigo 45.

1. Os membros das famílias dos trabalhado-
res migrantes deverão gozar no Estado de 
emprego, em pé de igualdade com os nacio-
nais desse Estado, de:

a) Acesso a instituições e serviços educati-
vos, sem prejuízo das condições de admis-
são e outras normas fixadas pelas institui-
ções e serviços em causa;

b) Acesso a instituições e serviços de orien-
tação e formação profissional, desde que se 
verifiquem os requisitos de participação;

c) Acesso aos serviços sociais e de saúde, 
desde que se encontrem satisfeitas as con-
dições previstas para o benefício dos diver-
sos programas;

d) Acesso e participação na vida cultural.

2. Os Estados de emprego deverão adotar 
uma política, inclusive em colaboração com 
os Estados de origem, quando for apropria-
do, que vise facilitar a integração dos filhos 
dos trabalhadores migrantes no sistema 
local de escolarização, nomeadamente no 
que respeita ao ensino da língua local.

3. Os Estados de emprego deverão esforçar-
-se por facilitar aos filhos dos trabalhadores 
migrantes o ensino da sua língua materna e 
o acesso à cultura de origem e os Estados 
de origem deverão colaborar neste sentido, 
sempre que tal se mostre necessário.

4. Os Estados de emprego poderão assegu-
rar sistemas especiais de ensino na língua 
materna dos filhos dos trabalhadores mi-
grantes, em colaboração com os Estados de 
origem, quando for necessário.

Artigo 46.

Os trabalhadores migrantes e os membros das 
suas famílias deverão beneficiar, em confor-
midade com a legislação aplicável dos Estados 
interessados, dos acordos internacionais perti-
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nentes e das obrigações dos referidos Estados 
decorrentes da sua participação em uniões adu-
aneiras, de isenção de direitos e taxas de im-
portação e exportação quanto aos bens de uso 
pessoal ou doméstico, bem como aos bens de 
equipamento necessário ao exercício da ativida-
de remunerada que justifica a admissão no Es-
tado de emprego:

a) No momento da partida do Estado de ori-
gem ou do Estado da residência habitual;

b) No momento da admissão inicial no Esta-
do de emprego;

c) No momento da partida definitiva do Es-
tado de emprego;

d) No momento do regresso definitivo ao 
Estado de origem ou ao Estado da residên-
cia habitual.

Artigo 47.

1. Os trabalhadores migrantes terão o direi-
to de transferir seus ganhos e economias, 
em particular as quantias necessárias ao 
sustento das suas famílias, do Estado de 
emprego para o seu Estado de origem ou 
outro Estado. A transferência será efetuada 
segundo os procedimentos estabelecidos 
pela legislação aplicável do Estado interes-
sado e de harmonia com os acordos inter-
nacionais aplicáveis.

2. Os Estados interessados adotarão as me-
didas adequadas a facilitar tais transferên-
cias.

Artigo 48.

1. Em matéria de rendimentos do trabalho 
auferidos no Estado de emprego, e sem pre-
juízo dos acordos sobre dupla tributação 
aplicáveis, os trabalhadores migrantes e os 
membros das suas famílias:

a) Não ficarão sujeitos a impostos, contri-
buições ou encargos de qualquer natureza 
mais elevados ou mais onerosos que os exi-
gidos aos nacionais que se encontrem em 
situação idêntica;

b) Beneficiarão de reduções ou isenções de 
impostos de qualquer natureza, bem como 
de desagravamento fiscal, incluindo dedu-
ções por encargos de família.

2. Os Estados Partes procurarão adotar me-
didas adequadas a fim de evitar a dupla tri-
butação dos rendimentos e das economias 
dos trabalhadores migrantes e dos mem-
bros das suas famílias.

Artigo 49.

1. Quando a legislação nacional exigir au-
torizações de residência e de trabalho dis-
tintas, o Estado de emprego emitirá, em 
benefício dos trabalhadores migrantes, uma 
autorização de residência de duração pelo 
menos igual à da autorização de trabalho.

2. Os trabalhadores migrantes que, no Esta-
do de emprego, forem autorizados a esco-
lher livremente a sua atividade remunerada 
não serão considerados em situação irregu-
lar e não poderão perder a sua autorização 
de residência pelo mero fato de ter cessado 
a sua atividade remunerada antes do venci-
mento da autorização de trabalho ou outra 
autorização.

3. Para permitir que os trabalhadores mi-
grantes mencionados no parágrafo 2 do 
presente artigo disponham de tempo su-
ficiente para encontrar outra atividade re-
munerada, a autorização de residência não 
deverá ser retirada, pelo menos durante o 
período em que os trabalhadores tiverem 
direito ao seguro-desemprego.

Artigo 50.

1. Em caso de falecimento do trabalhador 
migrante ou de dissolução do casamento, 
o Estado de emprego considerará favora-
velmente a possibilidade de conceder aos 
membros da família desse trabalhador que 
residam nesse Estado, com base no princí-
pio do reagrupamento familiar, autorização 
para permanecerem no seu território, de-
vendo tomar em conta o tempo de residên-
cia dos mesmos nesse Estado.
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2. Os membros da família a quem não for 
concedida tal autorização deverão dispor, 
antes da sua partida, de um prazo razoável 
que lhes permita resolver os seus proble-
mas no Estado de emprego.

3. Nenhuma das disposições dos parágrafos 
1 e 2 do presente artigo deve ser interpreta-
da como prejudicando os direitos à perma-
nência e ao trabalho que, de outro modo, 
sejam atribuídos aos referidos membros da 
família pela legislação do Estado de empre-
go ou pelos tratados bilaterais ou multilate-
rais aplicáveis a esse Estado.

Artigo 51.

Os trabalhadores migrantes que, no Estado de 
emprego, não estiverem autorizados a escolher 
livremente a sua atividade remunerada não se-
rão considerados em situação irregular, nem 
poderão perder a sua autorização de residência, 
pelo simples fato de a sua atividade remunera-
da ter cessado antes do vencimento da sua au-
torização de trabalho, salvo nos casos em que 
a autorização de residência dependa expressa-
mente da atividade remunerada específica para 
o exercício da qual foram admitidos no Estado 
de emprego. Estes trabalhadores migrantes 
terão o direito de procurar outro emprego, de 
participar em programas de interesse público e 
de freqüentar cursos de formação durante o pe-
ríodo restante da sua autorização de trabalho, 
sem prejuízo das condições e restrições cons-
tantes desta autorização.

Artigo 52.

1. Os trabalhadores migrantes terão, no 
Estado de emprego, o direito de escolher 
livremente a sua atividade remunerada, su-
bordinado às restrições ou condições espe-
cificadas a seguir.

2. Em relação a qualquer trabalhador mi-
grante, o Estado de emprego poderá:

a) Restringir o acesso a categorias limitadas 
de empregos, funções, serviços ou ativida-
des, quando o exija o interesse do Estado e 
esteja previsto na legislação nacional;

b) Restringir a livre escolha da atividade 
remunerada em conformidade com a sua 
legislação relativa ao reconhecimento das 
qualificações profissionais adquiridas fora 
do seu território. No entanto, os Estados 
Partes interessados deverão envidar esfor-
ços no sentido de assegurar o reconheci-
mento de tais qualificações.

3. No caso dos trabalhadores migrantes por-
tadores de uma autorização de trabalho por 
tempo determinado, o Estado de emprego 
poderá igualmente:

a) Subordinar o exercício do direito de livre 
escolha da atividade remunerada à condi-
ção de o trabalhador migrante ter residido 
legalmente no território desse Estado a fim 
de aí exercer uma atividade remunerada 
durante o período previsto na legislação na-
cional, o qual não deve ser superior a dois 
anos;

b) Limitar o acesso do trabalhador migrante 
a uma atividade remunerada, em aplicação 
de uma política de concessão de prioridade 
aos seus nacionais ou às pessoas equipa-
radas para este efeito em virtude da legis-
lação nacional ou de acordos bilaterais ou 
multilaterais. Tal limitação deixará de ser 
aplicável a um trabalhador migrante que 
tenha residido legalmente no território do 
Estado de emprego a fim de aí exercer uma 
atividade durante o período previsto na le-
gislação nacional, o qual não deve ser supe-
rior a cinco anos.

4. Os Estados de emprego determinarão 
as condições em que os trabalhadores mi-
grantes, admitidos no seu território para aí 
ocuparem um emprego, poderão ser auto-
rizados a exercer uma atividade por conta 
própria. O período durante o qual os traba-
lhadores tenham permanecido legalmente 
no Estado de emprego deverá ser levado 
em conta.

Artigo 53.

1. Os membros da família de um trabalha-
dor migrante que beneficiem de uma auto-
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rização de residência ou de admissão por 
tempo ilimitado ou automaticamente re-
novável serão autorizados a escolher livre-
mente uma atividade remunerada nas con-
dições aplicáveis ao referido trabalhador 
migrante, nos termos do disposto no artigo 
52º da presente Convenção.

2. No caso dos membros da família de um 
trabalhador migrante que não sejam auto-
rizados a escolher livremente uma ativida-
de remunerada, os Estados Partes deverão 
ponderar a possibilidade de lhes conceder 
autorização para exercer uma atividade re-
munerada, com prioridade em relação aos 
outros trabalhadores que solicitem a ad-
missão no Estado de emprego, sem prejuízo 
dos acordos bilaterais e multilaterais aplicá-
veis.

Artigo 54.

1. Sem prejuízo das condições estabeleci-
das na sua autorização de residência ou de 
trabalho e dos direitos previstos nos artigos 
25º e 27º da presente Convenção, os traba-
lhadores migrantes deverão beneficiar de 
igualdade de tratamento em relação aos na-
cionais do Estado de emprego, no que res-
peita a:

a) Proteção contra a demissão;

b) Seguro-desemprego;

c) Acesso a programas de interesse público 
destinados a combater o desemprego;

d) Acesso a emprego alternativo no caso de 
perda do emprego ou de cessação de outra 
atividade remunerada, sem prejuízo do dis-
posto no artigo 52º da presente Convenção.

2. No caso de um trabalhador migrante ale-
gar a violação das condições do seu contra-
to de trabalho pelo seu empregador, este 
terá o direito de apresentar o seu caso às 
autoridades competentes do Estado de em-
prego, nos termos do disposto no parágrafo 
1 do artigo 18 da presente Convenção.

Artigo 55.

Os trabalhadores migrantes a quem tenha sido 
concedida autorização para exercer uma ativi-
dade remunerada, sujeita às condições previs-
tas nessa autorização, deverão beneficiar de 
igualdade de tratamento com os nacionais do 
Estado de emprego no exercício daquela ativi-
dade remunerada.

Artigo 56.

1. Os trabalhadores migrantes e os mem-
bros das suas famílias a que se refere esta 
parte da presente Convenção não poderão 
ser expulsos de um Estado de emprego, sal-
vo por motivos definidos na legislação na-
cional desse Estado, e sem prejuízo das ga-
rantias previstas na parte III.

2. A expulsão não será acionada com o ob-
jetivo de privar os trabalhadores migrantes 
ou os membros da sua família dos direitos 
decorrentes da autorização de residência e 
da autorização de trabalho.

3. Na consideração da expulsão de um tra-
balhador migrante ou de um membro da 
sua família, deverão se tomar em conta 
considerações de natureza humanitária e o 
tempo em que a pessoa interessada já resi-
diu no Estado de emprego.

PARTE V

DISPOSIÇÕES APLICÁVEIS A 
CATEGORIAS ESPECIAIS DE 

TRABALHADORES MIGRANTES E 
MEMBROS DAS SUAS FAMÍLIAS

Artigo 57.

As categorias especiais de trabalhadores mi-
grantes indicadas nesta parte da presente Con-
venção e os membros das suas famílias que se 
encontrem documentados ou em situação re-
gular deverão gozar dos direitos enunciados na 
parte III e, sem prejuízo das modificações a se-
guir indicadas, dos direitos enunciados na parte 
IV.
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Artigo 58.

1. Os trabalhadores fronteiriços, conforme 
definidos na alínea a) do parágrafo 2 do 
artigo 2º da presente Convenção, deverão 
beneficiar dos direitos previstos na parte IV 
que lhes sejam aplicáveis em virtude da sua 
presença e do seu trabalho no território do 
Estado de emprego, levando em conta que 
esses trabalhadores não mantêm a sua resi-
dência habitual nesse Estado.

2. Os Estados de emprego considerarão fa-
voravelmente a possibilidade de atribuir 
aos trabalhadores fronteiriços o direito de 
escolher livremente uma atividade remu-
nerada após o decurso de um determinado 
período de tempo. A concessão deste direi-
to não afetará a sua condição de trabalha-
dores fronteiriços.

Artigo 59.

1. Os trabalhadores sazonais, conforme 
definidos na alínea b) do parágrafo 2 do 
artigo 2 da presente Convenção, deverão 
beneficiar dos direitos previstos na parte 
IV que lhes sejam aplicáveis em virtude da 
sua presença e do seu trabalho no território 
do Estado de emprego e que se mostrarem 
compatíveis com o seu estatuto de traba-
lhadores sazonais, levando em conta que 
esses trabalhadores somente estão presen-
tes nesse Estado durante uma parte do ano.

2. O Estado de emprego deverá ponderar, 
sem prejuízo do disposto no parágrafo 1 do 
presente artigo, apossibilidade de conceder, 
aos trabalhadores migrantes que tenham 
estado empregados no território do referi-
do Estado durante um período significativo, 
a oportunidade de realizarem outras ativi-
dades remuneradas e de dar-lhes priorida-
de em relação a outros trabalhadores que 
pretendam ser admitidos nesse Estado, sem 
prejuízo dos acordos bilaterais e multilate-
rais aplicáveis.

Artigo 60.

Os trabalhadores itinerantes, conforme defini-
dos na alínea e) do parágrafo 2 do artigo 2º da 
presente Convenção, deverão beneficiar dos di-
reitos previstos na parte IV que possam ser-lhes 
concedidos em virtude da sua presença e do seu 
trabalho no território do Estado de emprego e 
que se mostrarem compatíveis com o sua condi-
ção de trabalhadores itinerantes nesse Estado.

Artigo 61.

1. Os trabalhadores vinculados a um proje-
to, conforme definidos na alínea f) do pará-
grafo 2 do artigo 2º da presente Convenção, 
e os membros das suas famílias deverão 
beneficiar dos direitos previstos na parte 
IV, salvo as disposições das alíneas b) e c) 
do parágrafo 1 do artigo 43º, da alínea d) 
do parágrafo 1 do artigo 43º, n 1, alínea d), 
no que respeita os programas de habitação 
social, da alínea b) do parágrafo 1 do artigo 
45º e dos artigos 52º a 55º.

2. Caso um trabalhador vinculado a um pro-
jeto alegar a violação dos termos do seu 
contrato de trabalho pelo seu empregador, 
este terá o direito de submeter o seu caso 
às autoridades competentes do Estado a 
cuja jurisdição está sujeito esse emprega-
dor, nos termos previstos no parágrafo 1 do 
artigo 18º da presente Convenção.

3. Sem prejuízo dos acordos bilaterais ou 
multilaterais aplicáveis, os Estados Partes 
interessados envidarão esforços no sentido 
de garantir que os trabalhadores vinculados 
a projetos estejam devidamente protegidos 
pelos regimes de seguro social dos Estados 
de origem ou de residência durante todo 
o tempo de participação no projeto. Nes-
te sentido, os Estados Partes interessados 
adotarão as medidas necessárias para evi-
tar a denegação de direitos ou a duplicação 
de contribuições.

4. Sem prejuízo do disposto no artigo 47º 
da presente Convenção e dos acordos bila-
terais ou multilaterais pertinentes, os Esta-
dos Partes interessados deverão autorizar o 
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pagamento das remunerações dos trabalha-
dores vinculados a um projeto no seu Esta-
do de origem ou de residência habitual.

Artigo 62.

1. Os trabalhadores com um emprego es-
pecífico, conforme definidos na alínea g) do 
parágrafo 2 do artigo 2º da presente Con-
venção, deverão beneficiar de todos os di-
reitos previstos na parte IV, salvo o disposto 
nas alíneas b) e c) do parágrafo 1 do artigo 
43º, na alínea d), parágrafo 1 do artigo 43º, 
no que respeita os programas de habitação 
social, no artigo 52º e na alínea d) do pará-
grafo 1 do artigo 54º.

2. Os membros das famílias dos trabalha-
dores com um emprego específico deverão 
beneficiar dos direitos relativos aos mem-
bros das famílias dos trabalhadores migran-
tes enunciados na parte IV da presente Con-
venção, com exceção do disposto no artigo 
53º.

Artigo 63.

1. Os trabalhadores autônomos, conforme 
definidos na alínea h) do parágrafo 2 do 
artigo 2º da presente Convenção, deverão 
beneficiar de todos os direitos previstos na 
parte IV, salvo os direitos exclusivamente 
aplicáveis aos trabalhadores assalariados.

2. Sem prejuízo dos artigos 52º e 79º da 
presente Convenção, a cessação da ativida-
de econômica dos trabalhadores autôno-
mos não implicará, por si só, a revogação da 
autorização que lhes seja concedida, bem 
como aos membros das suas famílias, para 
poderem permanecer e exercer uma ativi-
dade remunerada no Estado de emprego, 
salvo se a autorização de residência depen-
der expressamente da atividade remune-
rada específica para o exercício da qual te-
nham sido admitidos.

PARTE VI

PROMOÇÃO DE CONDIÇÕES 
SAUDÁVEIS, EQÜITATIVAS, 

DIGNAS E JUSTAS EM MATÉRIA DE 
MIGRAÇÃO INTERNACIONAL DE 

TRABALHADORES MIGRANTES E DE 
MEMBROS DAS SUAS FAMÍLIAS

Artigo 64.

1. Sem prejuízo do disposto no artigo 79º 
da presente Convenção, os Estados Partes 
interessados deverão celebrar consultas e 
cooperar, quando for necessário, a fim de 
promover condições saudáveis, eqüitativas 
e dignas no que se refere às migrações in-
ternacionais dos trabalhadores e dos mem-
bros das suas famílias.

2. A este respeito, deverão ser tomadas de-
vidamente em conta não somente as ne-
cessidades e os recursos referente à mão-
-de-obra, como também as necessidades 
de natureza social, econômica, cultural e 
outra dos trabalhadores migrantes e dos 
membros das suas famílias, assim como as 
conseqüências das migrações para as comu-
nidades envolvidas.

Artigo 65.

1. Os Estados Partes deverão manter servi-
ços apropriados para tratar as questões re-
lativas à migração internacional dos traba-
lhadores e dos membros das suas famílias. 
Compete-lhes, nomeadamente:

a) Formular e executar políticas relativas a 
essas migrações;

b) Assegurar o intercâmbio de informações, 
proceder a consultas e cooperar com as au-
toridades competentes dos outros Estados 
envolvidos nessas migrações;

c) Fornecer informações adequadas, espe-
cialmente aos empregadores, aos trabalha-
dores e às respectivas organizações, sobre 
as políticas, legislação e regulamentação 
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referentes à migração e ao emprego, sobre 
os acordos relativos à migração celebrados 
com outros Estados e outras questões per-
tinentes;

d) Fornecer informações e prestar assistên-
cia adequada aos trabalhadores migrantes 
e aos membros das suas famílias, no que 
se refere às autorizações, formalidades e 
providências necessárias relativas à parti-
da, viagem, chegada, estada, atividades re-
muneradas, saída e retorno, bem como às 
condições de trabalho e de vida no Estado 
de emprego e, ainda, as disposições legais e 
regulamentares vigentes em matéria adua-
neira, cambial, fiscal e outras.

2. Os Estados Partes deverão facilitar, na 
medida que for necessário, o acesso a ser-
viços consulares adequados e outros servi-
ços que sejam necessários para satisfazer 
as necessidades de natureza social, cultural 
e outra dos trabalhadores migrantes e dos 
membros das suas famílias.

Artigo 66.

1. Sem prejuízo do disposto no parágrafo 2 
do presente artigo, somente serão autoriza-
dos a efetuar operações de recrutamento 
de trabalhadores para ocuparem um em-
prego em outro Estado:

a) Os serviços ou organismos oficiais do Es-
tado em que essas operações forem realiza-
das;

b) Os serviços ou organismos oficiais do Es-
tado de emprego, com base em acordo en-
tre os Estados interessados;

c) Os organismos instituídos no âmbito de 
um acordo bilateral ou multilateral.

2. Sob reserva da autorização, aprovação 
e fiscalização por parte dos órgãos oficiais 
dos Estados Partes, estabelecidos em con-
formidade com a legislação e a prática dos 
referidos Estados, poderão igualmente ser 
autorizados a efetuar essas operações ór-

gãos, empregadores em potencial ou seus 
representantes.

Artigo 67.

1. Os Estados Partes interessados deverão 
cooperar, quando for necessário, com o ob-
jetivo de adotar medidas relativas ao retor-
no ordenado ao Estado de origem dos tra-
balhadores migrantes e dos membros das 
suas famílias, nos casos em que estes deci-
dam retornar, expire a sua autorização de 
residência ou de trabalho ou se encontrem 
em situação irregular no Estado de empre-
go.

2. Relativamente aos trabalhadores migran-
tes e aos membros das suas famílias em 
situação regular, os Estados Partes interes-
sados deverão cooperar, quando for neces-
sário, conforme os termos por estes acorda-
dos, no sentido de promover as condições 
econômicas adequadas à sua reinstalação e 
a facilitar a sua reintegração social e cultural 
duradoura no Estado de origem.

Artigo 68.

1. Os Estados Partes, incluindo os Estados 
de trânsito, deverão cooperar a fim de pre-
venir e eliminar os movimentos e o traba-
lho ilegais ou clandestinos de trabalhadores 
migrantes em situação irregular. As medidas 
adotadas pelos Estados interessados dentro 
da sua jurisdição deverão incluir:

a) Medidas apropriadas contra a divulgação 
de informações que possam induzir a erro 
no que se refere à emigração e à imigração;

b) Medidas destinadas a detectar e a elimi-
nar os movimentos ilegais ou clandestinos 
de trabalhadores migrantes e de membros 
das suas famílias e a impor sanções eficazes 
às pessoas, grupos ou entidades que organi-
zem, realizem ou participem na organização 
ou execução de tais movimentos;

c) Medidas destinadas a impor sanções efi-
cazes às pessoas, grupos ou entidades que 
recorram à violência, à ameaça ou à intimi-
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dação contra os trabalhadores migrantes ou 
os membros das suas famílias que se encon-
trem em situação irregular.

2. Os Estados de emprego deverão ado-
tar todas as medidas adequadas e eficazes 
para eliminar o emprego, no seu território, 
de trabalhadores migrantes em situação ir-
regular, impondo nomeadamente, se for o 
caso, sanções aos seus empregadores. Essas 
medidas não prejudicarão os direitos dos 
trabalhadores migrantes com relação aos 
seus empregadores, no que se refere a sua 
situação empregatícia.

Artigo 69.

1. Os Estados Partes, em cujo território 
se encontrem trabalhadores migrantes e 
membros das suas famílias em situação irre-
gular, deverão tomar as medidas adequadas 
para evitar que essa situação se prolongue.

2. Sempre que os Estados Partes interes-
sados considerem a possibilidade de re-
gularizar a situação dessas pessoas, em 
conformidade com a legislação nacional e 
os acordos bilaterais ou multilaterais apli-
cáveis, deverão ter devidamente em conta 
as circunstâncias da sua entrada, a duração 
da sua estada no Estado de emprego, bem 
como outras considerações relevantes, em 
particular as que se relacionem com a sua 
situação familiar.

Artigo 70.

Os Estados Partes deverão adotar medidas não 
menos favoráveis do que as aplicadas aos seus 
nacionais para garantir que as condições de vida 
e de trabalho dos trabalhadores migrantes e dos 
membros das suas famílias em situação regular 
estejam de acordo com as normas de saúde, de 
segurança e de higiene e aos princípios ineren-
tes à dignidade humana.

Artigo 71.

1. Os Estados Partes deverão facilitar, quan-
do necessário, a repatriação para o Estado 
de origem dos restos mortais dos trabalha-

dores migrantes ou dos membros das suas 
famílias.

2. No que diz respeito à indenização pelo 
falecimento de um trabalhador migrante ou 
de um membro da sua família, os Estados 
Partes deverão, sempre que for convenien-
te, atender às pessoas em questão com vis-
tas a assegurar a pronta resolução das ques-
tões relacionadas. A resolução das referidas 
questões se efetuará com base na legislação 
nacional aplicável, de acordo com as dis-
posições da presente Convenção e com os 
acordos bilaterais ou multilaterais relevan-
tes pertinentes.

PARTE VII

APLICAÇÃO DA CONVENÇÃO

Artigo 72.

1. a) Para efeitos da análise da aplicação da 
presente Convenção, será instituído um Co-
mitê para a Proteção dos Direitos de Todos 
os Trabalhadores Migrantes e dos Membros 
das suas Famílias (doravante "o Comitê");

b) O Comitê será composto de dez peritos, 
quando da entrada em vigor da presente 
Convenção, e de quatorze peritos, após a 
vigência da Convenção para o quadragési-
mo primeiro Estado Parte, os quais deverão 
possuir alta autoridade moral, imparciali-
dade e reconhecida competência na área 
abrangida pela presente Convenção.

2. a) Os membros do Comitê serão eleitos 
por voto secreto pelos Estados Partes, a 
partir de uma lista de candidatos nomeados 
pelos Estados Partes, tomando em devida 
consideração a necessidade de se assegurar 
uma repartição geográfica eqüitativa, tan-
to para os Estados de origem como para os 
Estados de emprego, e uma representação 
dos principais sistemas jurídicos. Cada Esta-
do Parte poderá nomear um perito dentre 
os seus nacionais;

b) Os membros do Comitê serão eleitos e 
exercerão as suas funções a título pessoal.
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3. A primeira eleição terá lugar nos seis 
meses após a data em que a presente Con-
venção entrar em vigor, sendo que as elei-
ções subseqüentes se realizarão a cada dois 
anos. Pelo menos quatro meses anterior-
mente à data de cada eleição, o Secretário-
-Geral da Organização das Nações Unidas 
convidará, por escrito, os Estados Partes a 
proporem os seus candidatos num prazo de 
dois meses. O Secretário-Geral elaborará 
uma lista alfabética dos candidatos assim 
apresentados, indicando os Estados Partes 
que os nomearam e apresentando a refe-
rida lista, acompanhada do curriculum vi-
tae de cada candidato, aos Estados Partes 
na presente Convenção, no mais tardar um 
mês anteriormente à data de cada eleição.

4. As eleições dos membros do Comitê se 
realizarão quando da celebração das reu-
niões dos Estados Partes convocadas pelo 
Secretário-Geral na Organização das Nações 
Unidas. Nestas reuniões, em que o quorum 
é constituído por dois terços dos Estados 
Partes, serão eleitos para o Comitê os can-
didatos que obtiverem o maior número de 
votos e a maioria absoluta dos votos dos re-
presentantes dos Estados Partes presentes 
e votantes.

5. a) Os membros do Comitê serão eleitos 
por um período de quatro anos. O mandato 
de cinco dos membros eleitos na primeira 
eleição expirará ao término de dois anos. 
O presidente da reunião sorteará, imedia-
tamente após a primeira eleição, os nomes 
dos cinco membros.

b) A eleição dos quatro membros suple-
mentares do Comitê se realizará de acordo 
com o disposto nos parágrafos 2, 3 e 4 do 
presente artigo, após a entrada em vigor da 
Convenção para o quadragésimo primeiro 
Estado Parte. O mandato de dois dos mem-
bros suplementares eleitos nesta ocasião 
expirará ao término de dois anos. O presi-
dente da reunião dos Estados Partes sortea-
rá os nomes dos dois membros.

c) Os membros do Comitê poderão ser re-
eleitos nos casos em que forem nomeados 
novamente.

6. Em caso do falecimento ou da demis-
são de um membro do Comitê ou caso, 
por qualquer outro motivo, um membro 
declarar que não pode continuar a exercer 
as funções do Comitê, o Estado Parte que 
nomeou o referido membro designará um 
outro perito dentre os seus nacionais para 
preencher a vaga até o término do manda-
to. A designação estará sujeito à aprovação 
do Comitê.

7. O Secretário-Geral da Organização das 
Nações Unidas colocará à disposição do Co-
mitê o pessoal e as instalações necessárias 
para o desempenho das suas funções.

8. Os membros do Comitê receberão emo-
lumentos provenientes dos recursos finan-
ceiros da Organização das Nações Unidas, 
segundo as condições e modalidades fixa-
das pela Assembléia Geral.

9. Os membros do Comitê gozarão das fa-
cilidades, privilégios e imunidades de que 
beneficiam os peritos em missão junto à Or-
ganização das Nações Unidas, previstos nas 
seções pertinentes da Convenção sobre Pri-
vilégios e Imunidades das Nações Unidas.

Artigo 73.

1. Os Estados Partes se comprometerão a 
apresentar ao Comitê, através do Secretá-
rio-Geral da Organização das Nações Uni-
das, relatórios sobre as medidas legislativas, 
judiciais, administrativas e de outra nature-
za que hajam adotado para dar aplicação às 
disposições da presente Convenção:

a) Num prazo de um ano após a data da en-
trada em vigor da presente Convenção para 
o Estado Parte em questão;

b) Subseqüentemente, a cada cinco anos e 
sempre que o Comitê o solicitar.

2. Os relatórios apresentados em aplicação 
do presente artigo deverão também indi-
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car os fatores e as dificuldades, se houver, 
que afetem a aplicação efetiva das disposi-
ções da presente Convenção e conter infor-
mações sobre as características dos movi-
mentos migratórios relativos ao Estado em 
questão.

3. O Comitê estabelecerá as diretrizes apli-
cáveis ao conteúdo dos relatórios.

4. Os Estados Partes assegurarão a ampla 
divulgação dos seus relatórios nos seus pró-
prios países.

Artigo 74.

1. O Comitê examinará os relatórios apre-
sentados por cada Estado Parte e transmi-
tirá ao Estado Parte em questão os comen-
tários que julgar apropriados. Esse Estado 
Parte poderá submeter ao Comitê observa-
ções sobre qualquer comentário feito pelo 
Comitê ao abrigo do disposto no presente 
artigo. O Comitê poderá solicitar aos Esta-
dos Partes informações complementares.

2. Antes da abertura de cada sessão ordi-
nária do Comitê, o Secretário-Geral da Or-
ganização das Nações Unidas transmitirá, 
oportunamente, ao Diretor-Geral do Se-
cretariado Internacional do Trabalho cópia 
dos relatórios apresentados pelos Estados 
Partes interessados e informações úteis à 
apreciação desses relatórios, de modo a 
possibilitar ao Secretariado auxiliar o Co-
mitê disponibilizando conhecimentos espe-
cializados que o Secretariado possa possuir 
com relação às matérias abordadas na pre-
sente Convenção que se inscrevam no man-
dato da Organização Internacional do Tra-
balho. O Comitê deverá ter em conta, nas 
suas deliberações, todos os comentários e 
documentos que o Secretariado lhe possa 
facultar.

3. O Secretário-Geral da Organização das 
Nações Unidas poderá, de igual modo, ou-
vido o Comitê, transmitir a outras agências 
especializadas, bem como a organizações 
inter-governamentais, cópia de partes des-

tes relatórios que se inscrevam no âmbito 
dos respectivos mandatos.

4. O Comitê poderá convidar as agências 
especializadas e outros órgãos das Nações 
Unidas, bem como organizações inter-go-
vernamentais e outros organismos interes-
sados, a submeter, por escrito, para apre-
ciação pelo Comitê, informações sobre a 
aplicação da presente Convenção nas áreas 
relativas a suas áreas de atividade.

5. O Secretariado Internacional do Trabalho 
será convidado pelo Comitê a designar os 
seus representantes para participarem, na 
qualidade de consultores, nas reuniões do 
Comitê.

6. O Comitê poderá convidar outras agên-
cias especializadas e órgãos da Organização 
das Nações Unidas, bem como organizações 
inter-governamentais, a fazerem-se repre-
sentar nas suas reuniões quando for apre-
ciada a aplicação de disposições da pre-
sente Convenção que se inscrevam no seu 
mandato.

7. O Comitê submeterá um relatório anual à 
Assembléia Geral das Nações Unidas sobre 
a aplicação da presente Convenção, conten-
do as suas observações e recomendações, 
fundadas, nomeadamente, na apreciação 
dos relatórios e nas observações apresenta-
das pelos Estados.

8. O Secretário-Geral da Organização das 
Nações Unidas transmitirá os relatórios 
anuais do Comitê aos Estados Partes na pre-
sente Convenção, ao Conselho Econômico e 
Social, à Comissão dos Direitos do Homem 
da Organização das Nações Unidas, ao Dire-
tor-Geral do Secretariado Internacional do 
Trabalho e a outras organizações relevantes 
pertinentes.

Artigo 75.

1. O Comitê adotará o seu Regulamento in-
terno.
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2. O Comitê elegerá o seu secretariado por 
um período de dois anos.

3. O Comitê se reunirá em regra anualmen-
te.

4. As reuniões do Comitê habitualmente 
terão lugar na sede da Organização das Na-
ções Unidas.

Artigo 76.

1. Qualquer Estado Parte na presente Con-
venção poderá, em virtude do presente ar-
tigo, declarar, em qualquer momento, que 
reconhece a competência do Comitê para 
receber e apreciar comunicações de um Es-
tado Parte, invocando o não cumprimento 
por outro Estado das obrigações decorren-
tes da presente Convenção. As comunica-
ções apresentadas ao abrigo do disposto 
neste artigo somente poderão ser recebidas 
e apreciadas se forem provenientes de um 
Estado que tenha feito uma declaração, re-
conhecendo a competência do Comitê, no 
que lhe diz respeito. O Comitê não receberá 
as comunicações apresentadas por um Es-
tado que não tenha feito tal declaração. Às 
comunicações recebidas nos termos do pre-
sente artigo será aplicável o seguinte proce-
dimento:

a) Se um Estado Parte na presente Conven-
ção considerar que outro Estado Parte não 
está cumprindo as obrigações impostas 
pela presente Convenção, esse Estado po-
derá, por comunicação escrita, chamar a 
atenção desse Estado para o referido des-
cumprimento. O Estado Parte poderá, tam-
bém, levar esta questão ao conhecimento 
do Comitê. Num prazo de três meses a con-
tar da recepção da comunicação, o Estado 
destinatário dirigirá, por escrito, ao Estado 
que, fez a comunicação uma explicação ou 
outras declarações destinadas a esclarecer 
o assunto, que deverão incluir, na medida 
possível e pertinente, indicação sobre as 
regras processuais e os meios de recurso, 
pendentes ou disponíveis, já utilizados;

b) Se, no prazo de seis meses a contar da 
data do recebimento pelo Estado destinatá-
rio da comunicação inicial, a questão não ti-
ver sido resolvida de forma satisfatória para 
ambos os Estados Partes interessados, qual-
quer um dos referidos Estados terá o direito 
de submeter a questão à apreciação do Co-
mitê, mediante notificação feita ao Comitê 
e ao outro Estado interessado;

c) O Comitê somente examinará a questão 
após verificar que todos as vias de recurso 
internas disponíveis foram esgotadas, em 
conformidade com os princípios geralmente 
reconhecidos do Direito internacional. Esta 
regra não se aplicará quando o Comitê jul-
gar que os procedimentos de recurso ultra-
passam os prazos razoáveis;

d) Sob reserva das disposições da alínea c) 
do presente parágrafo, o Comitê se colocará 
à disposição dos Estados Partes interessa-
dos, a fim de obter a solução amigável do 
litígio, fundada no respeito das obrigações 
enunciadas na presente Convenção;

e) O Comitê se reunirá à porta fechada para 
examinar as comunicações recebidas nos 
termos do presente artigo;

f) O Comitê poderá solicitar aos Estados 
interessados, referidos na alínea b) do pre-
sente parágrafo, as informações que julgar 
pertinentes com relação a qualquer ques-
tão submetida nos termos da alínea b) do 
parágrafo;

g) Os Estados Partes interessados, referidos 
na alínea b) do presente parágrafo, terão o 
direito a ser representados quando da apre-
ciação da questão pelo Comitê e de apre-
sentar declarações orais e / ou escritas;

h) O Comitê apresentará um relatório, no 
prazo de doze meses a contar do recebi-
mento da notificação prevista na alínea b) 
do presente número, nos seguintes termos:

(i) Se uma solução for alcançada nos termos 
da alínea d) do presente número, o Comi-
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tê limitará o seu relatório a uma exposição 
breve dos fatos e da solução alcançada;

(ii) Se uma solução não for alcançada nos 
termos da alínea d) do presente número, o 
Comitê deverá expor, no seu relatório, os fa-
tos relevantes relativos ao objeto da disputa 
entre os Estados Partes interessados. O tex-
to das declarações escritas e o auto das de-
clarações orais apresentadas pelos Estados 
Partes interessados serão anexados ao rela-
tório. O Comitê poderá também comunicar 
apenas aos Estados Partes interessados as 
opiniões que julgar pertinentes. O relatório 
será comunicado aos Estados Partes inte-
ressados.

2. As disposições do presente artigo entra-
rão em vigor quando dez Estados Partes na 
presente Convenção tiverem feito a decla-
ração prevista no parágrafo 1 deste artigo. 
A declaração será depositada pelo Estado 
Parte junto ao Secretário-Geral da Organi-
zação das Nações Unidas, que transmitirá 
uma cópia aos outros Estados Partes. A de-
claração poderá ser retirada em qualquer 
momento mediante notificação feita ao 
Secretário-Geral. A retirada não prejudicará 
a apreciação de qualquer questão que já te-
nha sido transmitida nos termos do presen-
te artigo; nenhuma outra comunicação de 
um Estado Parte será recebida ao abrigo do 
presente artigo após o recebimento, pelo 
Secretário-Geral, da notificação da retirada 
da declaração, a menos que o Estado Parte 
interessado tenha formulado uma nova de-
claração.

Artigo 77.

Qualquer Estado Parte na presente Convenção 
poderá, a qualquer momento, declarar, nos ter-
mos do presente artigo, que reconhece a com-
petência do Comitê para receber e examinar co-
municações apresentadas por pessoas sujeitas à 
sua jurisdição ou em seu nome, alegando a vio-
lação por esse Estado Parte dos seus direitos in-
dividuais, conforme estabelecidos pela presente 
Convenção. O Comitê não receberá nenhuma 

comunicação relativa a um Estado Parte que 
não tiver apresentado a referida declaração.

2. O Comitê declarará inadmissível uma co-
municação apresentada nos termos do pre-
sente artigo que seja anônima ou julgada 
abusiva ou incompatível com as disposições 
da presente Convenção.

3. O Comitê não examinará nenhuma comu-
nicação submetida por uma pessoa, nos ter-
mos do presente artigo, até verificar se:

a) A mesma questão já não foi ou não tenha 
sido submetida a outra instância internacio-
nal de inquérito ou de decisão;

b) O interessado já esgotou os recursos in-
ternos disponíveis; essa regra não se aplica-
rá quando, na opinião do Comitê, os proce-
dimentos de recurso ultrapassam os prazos 
razoáveis ou se é pouco provável que as vias 
de recurso satisfaçam efetivamente o inte-
ressado.

4. Sob reserva das disposições do nº 2 do 
presente artigo, o Comitê dará conheci-
mento das comunicações apresentadas, nos 
termos deste artigo, ao Estado Parte na pre-
sente Convenção que tiver feito uma decla-
ração nos termos do parágrafo 1 e estiver, 
segundo alegado, violando uma disposição 
da Convenção. No prazo de seis meses, o 
Estado recebedor submeterá explicações ou 
declarações, por escrito, ao Comitê esclare-
cendo o assunto e indicando as medidas, se 
houver, que tenha adotado.

5. O Comitê examinará as comunicações 
recebidas nos termos do presente artigo, 
tendo em conta todas as informações for-
necidas pelo interessado ou em seu nome e 
pelo Estado em causa.

6. O Comitê se reunirá à porta fechada para 
examinar as comunicações recebidas nos 
termos do presente artigo.

7. O Comitê transmitirá as suas conclusões 
ao Estado Parte em causa e ao interessado.
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8. As disposições do presente artigo entra-
rão em vigor quando dez Estados Partes na 
presente Convenção tiverem feito a decla-
ração prevista no parágrafo 1 do presente 
artigo. Tal declaração será depositada pelo 
Estado Parte junto ao Secretário-Geral da 
Organização das Nações Unidas, que trans-
mitirá cópia aos outros Estados Partes. A 
declaração poderá ser retirada em qual-
quer momento por notificação dirigida ao 
Secretário-Geral. A retirada não prejudica-
rá a apreciação de uma questão objeto de 
uma comunicação já apresentada, nos ter-
mos do presente artigo. Nenhuma comuni-
cação apresentada por um indivíduo, ou em 
seu nome, nos termos do presente artigo, 
será recebida depois do recebimento, pelo 
Secretário-Geral, da notificação da retirada 
da declaração, a menos que o Estado Parte 
tenha formulado uma nova declaração.

Artigo 78.

As disposições do artigo 76º da presente Con-
venção aplicar-se-ão sem prejuízo de qualquer 
processo de resolução de controvérsias ou de 
denúncias relativas às áreas abrangidas pela 
presente Convenção, conforme previsto nos 
instrumentos constitutivos e convenções da Or-
ganização das Nações Unidas e das agências es-
pecializadas, e não impedirão os Estados Partes 
de recorrerem a qualquer outro processo de re-
solução de controvérsias em conformidade com 
os acordos internacionais vigentes que tenham 
sido celebrados entre esses Estados.

PARTE VIII

DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 79.

Nenhuma disposição da presente Convenção 
afetará o direito de cada Estado Parte de esta-
belecer os critérios de admissão de trabalhado-
res migrantes e de membros das suas famílias.

No que se refere às outras questões relativas ao 
estatuto jurídico e ao tratamento dos trabalha-
dores migrantes e dos membros das suas famí-

lias, os Estados Partes estarão sujeitos às limita-
ções impostas pela presente Convenção.

Artigo 80.

Nenhuma disposição da presente Convenção 
deve ser interpretada como afetando as dispo-
sições da Carta das Nações Unidas e dos atos 
constitutivos das agências especializadas que 
definem as responsabilidades respectivas dos 
diversos órgãos da Organização das Nações Uni-
das e das agências especializadas no que respei-
ta às questões abordadas na presente Conven-
ção.

Artigo 81.

1. Nenhuma disposição da presente Con-
venção afetará as disposições mais favorá-
veis à realização dos direitos ou ao exercício 
das liberdades dos trabalhadores migrantes 
e dos membros das suas famílias em decor-
rência:

a) Da legislação ou da prática de um Estado 
Parte; ou

b) De qualquer tratado bilateral ou multila-
teral em vigor para esse Estado.

2. Nenhuma disposição da presente Con-
venção deve ser interpretada como impli-
cando para um Estado, grupo ou pessoa, o 
direito a dedicar-se a uma atividade ou a 
realizar um ato que afete os direitos ou as 
liberdades enunciados na presente Conven-
ção.

Artigo 82.

Os direitos dos trabalhadores migrantes e dos 
membros das suas famílias previstos na presen-
te Convenção não poderão ser objeto de renún-
cia. Não será permitido exercer qualquer forma 
de pressão sobre os trabalhadores migrantes 
e os membros das suas famílias para que re-
nunciem a estes direitos ou se abstenham de 
os exercer. Não será possível a derrogação por 
contrato dos direitos reconhecidos na presente 
Convenção. Os Estados Partes tomarão as me-
didas adequadas para garantir que estes princí-
pios sejam respeitados.
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Artigo 83.

Cada Estado Parte na presente Convenção com-
promete-se:

a) A garantir que todas as pessoas cujos 
direitos e liberdades reconhecidos na pre-
sente Convenção tenham sido violados dis-
ponham de um recurso efetivo, ainda que a 
violação tenha sido cometida por pessoas 
no exercício de funções oficiais;

b) A garantir que, ao exercer tal recurso, 
os interessados possam ver a sua queixa 
apreciada e decidida por uma autoridade 
judiciária, administrativa ou legislativa com-
petente, ou por qualquer outra autoridade 
competente prevista no sistema jurídico do 
Estado, e a desenvolverem as possibilidades 
de recurso judicial;

c) A garantir que as autoridades competen-
tes dêem seguimento ao recurso quando 
este for considerado fundado.

Artigo 84.

Cada Estado Parte deverá se comprometer a 
adotar todas as medidas legislativas e outras 
que se afigurem necessárias à aplicação das dis-
posições da presente Convenção.

PARTE IX

DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 85.

O Secretário-Geral das Nações Unidas é desig-
nado como depositário da presente Convenção.

Artigo 86.

1. Qualquer Estado poderá assinar a presen-
te Convenção. Estará sujeita a ratificação.

2. Qualquer Estado poderá aderir à presen-
te Convenção.

3. Os instrumentos de ratificação ou de ade-
são serão depositados junto do Secretário-
-Geral das Nações Unidas.

Artigo 87.

1. A presente Convenção entrará em vigor 
no primeiro dia do mês seguinte ao término 
de um período de três meses após a data do 
depósito do vigésimo instrumento de ratifi-
cação ou de adesão.

2. Para cada um dos Estados que ratificarem 
a presente Convenção ou a ela aderirem 
após a sua entrada em vigor, a Convenção 
entrará em vigor no primeiro dia do mês se-
guinte a um período de três meses após a 
data do depósito, por parte desse Estado, 
do seu instrumento de ratificação ou de 
adesão.

Artigo 88.

Um Estado que ratificar a presente Convenção 
ou a ela aderir não poderá excluir a aplicação de 
qualquer uma das suas partes ou, sem prejuízo 
do artigo 3º, excluir da sua aplicação uma cate-
goria qualquer de trabalhadores migrantes.

Artigo 89.

1. Qualquer Estado Parte poderá denunciar 
a presente Convenção, após o decurso de 
um período de cinco anos, a contar da data 
da entrada em vigor da Convenção para 
esse Estado, por via de notificação escrita 
dirigida ao Secretário-Geral da Organização 
das Nações Unidas.

2. A denúncia produzirá efeito no primeiro 
dia do mês seguinte ao término de um pe-
ríodo de doze meses após a data de recebi-
mento da notificação pelo Secretário-Geral.

3. A denúncia não desvinculará o Estado 
Parte das obrigações que para si decorrem 
da presente Convenção relativamente a 
qualquer ato ou omissão praticado ante-
riormente à data em que a denúncia produz 
efeito, nem impedirá, de modo algum, que 
uma questão submetida ao Comitê ante-
riormente à data em que a denúncia produz 
efeito seja apreciada.

4. Após a data em que a denúncia produzir 
efeito para um Estado Parte, o Comitê não 
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apreciará mais nenhuma questão nova res-
peitante a esse Estado.

Artigo 90.

1. Depois de transcorrido o prazo de cinco 
anos, a contar da data da entrada em vigor 
da presente Convenção, qualquer Estado 
poderá, em qualquer momento, propor a 
revisão da Convenção por via de notificação 
dirigida ao Secretário-Geral da Organiza-
ção das Nações Unidas. O Secretário-Geral 
transmitirá, em seguida, a proposta de revi-
são aos Estados Partes, solicitando que lhe 
seja comunicado se são favoráveis à convo-
cação de uma conferência de Estados Par-
tes para apreciação e votação da proposta. 
Se, nos quatro meses subseqüentes a essa 
comunicação, pelo menos um terço dos 
Estados Partes se declarar a favor da reali-
zação da referida conferência, o Secretário-
-Geral convoca-la-á sob os auspícios da Or-
ganização das Nações Unidas. As emendas 
adotadas pela maioria dos Estados Partes 
presentes e votantes na conferência serão 
submetidas à Assembléia Geral para apro-
vação.

2. As emendas entrarão em vigor quando 
aprovadas pela Assembléia Geral das Na-
ções Unidas e aceites por uma maioria de 
dois terços dos Estados Partes, em confor-
midade com as respectivas normas consti-
tucionais.

3. Quando uma emenda entrar em vigor, 
terá força vinculativa para os Estados que a 
aceitarem, ficando os outros Estados Partes 
ligados pelas disposições da presente Con-
venção e por todas as emendas anteriores 
que tenham aceitado.

Artigo 91.

1. O Secretário-Geral da Organização das 
Nações Unidas receberá e comunicará a 
todos os Estados o texto das reservas que 
forem feitas pelos Estados no momento da 
assinatura, da ratificação ou da adesão.

2. Não será autorizada nenhuma reserva 
incompatível com o objeto e com o fim da 
presente Convenção.

3. As reservas poderão ser retiradas em 
qualquer momento por via de notificação 
dirigida ao Secretário-Geral da Organização 
das Nações Unidas, o qual informará todos 
os Estados. A notificação produzirá efeito na 
data do seu recebimento pelo Secretário-
-Geral.

Artigo 92.

1. Em caso de uma controvérsia envolvendo 
dois ou mais Estados relativamente à inter-
pretação ou aplicação da presente Conven-
ção, que não for resolvida por negociação, 
esta será submetida a processo de arbitra-
gem a pedido de um dos Estados interessa-
dos. Caso, no prazo de seis meses, a contar 
da data do pedido de arbitragem, as Partes 
não chegarem a um acordo sobre a organi-
zação da arbitragem, a controvérsia poderá 
ser submetida ao Tribunal Internacional de 
Justiça, em conformidade com o Estatuto 
do Tribunal, por iniciativa de qualquer uma 
das Partes.

2. Qualquer Estado Parte poderá, no mo-
mento da assinatura ou do depósito do ins-
trumento de ratificação ou de adesão da 
presente Convenção, declarar que não se 
considera vinculado pelas disposições do 
parágrafo 1 do presente artigo. Os outros 
Estados Partes não ficarão vinculados às 
referidas disposições em relação ao Estado 
Parte que tiver formulado tal declaração.

3. Qualquer Estado Parte que tiver formula-
do uma declaração nos termos do parágrafo 
2 anterior poderá, em qualquer momento, 
retirá-la mediante notificação dirigida ao 
Secretário-Geral da Organização das Nações 
Unidas.

Artigo 93.

1. A presente Convenção, cujos textos em 
árabe, chinês, espanhol, francês, inglês e 
russo são igualmente autênticos, será depo-
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sitada junto ao Secretário-Geral da Organi-
zação das Nações Unidas.

2. O Secretário-Geral da Organização das 
Nações Unidas transmitirá cópia autentica-
da da presente Convenção a todos os Esta-
dos.

Em fé do que os plenipotenciários abaixo 
assinados, devidamente habilitados pe-
los seus governos respectivos, assinaram a 
Convenção.
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TRATADOS DO SISTEMA AMERICANO

CARTA DA ORGANIZAÇÃO DOS 
ESTADOS AMERICANOS (1948)

(Reformada pelo Protocolo de Buenos Aires 
em 1967, pelo Protocolo de Cartagena das 
Índias em 1985, pelo Protocolo de Washing-
ton em 1992 e pelo Protocolo de Manágua 
em 1993)

EM NOME DOS SEUS POVOS, OS ESTADOS 
REPRESENTADOS NA NONA CONFERÊNCIA 
INTERNACIONAL AMERICANA,

Convencidos de que a missão histórica da 
América é oferecer ao Homem uma terra 
de liberdade e um ambiente favorável ao 
desenvolvimento de sua personalidade e à 
realização de suas justas aspirações;

Conscientes de que esta missão já inspirou 
numerosos convênios e acordos cuja vir-
tude essencial se origina do seu desejo de 
conviver em paz e de promover, mediante 
sua mútua compreensão e seu respeito pela 
soberania de cada um, o melhoramento de 
todos na independência, na igualdade e no 
direito;

Seguros de que a democracia representati-
va é condição indispensável para a estabili-
dade, a paz e o desenvolvimento da região;

Certos de que o verdadeiro sentido da so-
lidariedade americana e da boa vizinhança 
não pode ser outro senão o de consolidar 
neste Continente, dentro do quadro das 
instituições democráticas, um regime de li-
berdade individual e de justiça social, fun-
dado no respeito dos direitos essenciais do 
Homem;

Persuadidos de que o bem-estar de todos 
eles, assim como sua contribuição ao pro-

gresso e à civilização do mundo exigirá, 
cada vez mais, uma intensa cooperação 
continental;

Resolvidos a perseverar na nobre empresa 
que a Humanidade confiou às Nações Uni-
das, cujos princípios e propósitos reafirmam 
solenemente;

Convencidos de que a organização jurídica 
é uma condição necessária à segurança e à 
paz, baseadas na ordem moral e na justiça; 
e

De acordo com a Resolução IX da Confe-
rência sobre Problemas da Guerra e da Paz, 
reunida na cidade do México,

RESOLVERAM

Assinar a seguinte

CARTA DA ORGANIZAÇÃO DOS 
ESTADOS AMERICANOS 

PRIMEIRA PARTE

CAPÍTULO I
NATUREZA E PROPÓSITOS

Artigo 1º

Os Estados americanos consagram nesta Carta 
a organização internacional que vêm desen-
volvendo para conseguir uma ordem de paz e 
de justiça, para promover sua solidariedade, 
intensificar sua colaboração e defender sua 
soberania, sua integridade territorial e sua in-
dependência. Dentro das Nações Unidas, a Or-
ganização dos Estados Americanos constitui um 
organismo regional.
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A Organização dos Estados Americanos não tem 
mais faculdades que aquelas expressamente 
conferidas por esta Carta, nenhuma de cujas 
disposições a autoriza a intervir em assuntos da 
jurisdição interna dos Estados membros.

Artigo 2º

Para realizar os princípios em que se baseia e 
para cumprir com suas obrigações regionais, de 
acordo com a Carta das Nações Unidas, a Or-
ganização dos Estados Americanos estabelece 
como propósitos essenciais os seguintes:

a) Garantir a paz e a segurança continen-
tais;

b) Promover e consolidar a democracia re-
presentativa, respeitado o princípio da não-
-intervenção;

c) Prevenir as possíveis causas de dificulda-
des e assegurar a solução pacífica das con-
trovérsias que surjam entre seus membros;

d) Organizar a ação solidária destes em 
caso de agressão;

e) Procurar a solução dos problemas polí-
ticos, jurídicos e econômicos que surgirem 
entre os Estados membros;

f) Promover, por meio da ação cooperati-
va, seu desenvolvimento econômico, social 
e cultural;

g) Erradicar a pobreza crítica, que constitui 
um obstáculo ao pleno desenvolvimento 
democrático dos povos do Hemisfério; e

h) Alcançar uma efetiva limitação de arma-
mentos convencionais que permita dedicar 
a maior soma de recursos ao desenvolvi-
mento econômico-social dos Estados mem-
bros.

CAPÍTULO II
PRINCÍPIOS

Artigo 3º

Os Estados americanos reafirmam os seguintes 
princípios:

a) O direito internacional é a norma de 
conduta dos Estados em suas relações recí-
procas;

b) A ordem internacional é constituída es-
sencialmente pelo respeito à personalida-
de, soberania e independência dos Estados 
e pelo cumprimento fiel das obrigações 
emanadas dos tratados e de outras fontes 
do direito internacional;

c) A boa-fé deve reger as relações dos Esta-
dos entre si;

d) A solidariedade dos Estados americanos 
e os altos fins a que ela visa requerem a or-
ganização política dos mesmos, com base 
no exercício efetivo da democracia repre-
sentativa;

e) Todo Estado tem o direito de escolher, 
sem ingerências externas, seu sistema polí-
tico, econômico e social, bem como de orga-
nizar-se da maneira que mais lhe convenha, 
e tem o dever de não intervir nos assuntos 
de outro Estado. Sujeitos ao acima dispos-
to, os Estados americanos cooperarão am-
plamente entre si, independentemente da 
natureza de seus sistemas políticos, econô-
micos e sociais;

f) A eliminação da pobreza crítica é parte 
essencial da promoção e consolidação da 
democracia representativa e constitui res-
ponsabilidade comum e compartilhada dos 
Estados americanos;

g) Os Estados americanos condenam a 
guerra de agressão: a vitória não dá direi-
tos;

h) A agressão a um Estado americano cons-
titui uma agressão a todos os demais Esta-
dos americanos;
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i) As controvérsias de caráter internacio-
nal, que surgirem entre dois ou mais Esta-
dos americanos, deverão ser resolvidas por 
meio de processos pacíficos;

j) A justiça e a segurança sociais são bases 
de uma paz duradoura;

k) A cooperação econômica é essencial 
para o bem-estar e para a prosperidade co-
muns dos povos do Continente;

l) Os Estados americanos proclamam os 
direitos fundamentais da pessoa humana, 
sem fazer distinção de raça, nacionalidade, 
credo ou sexo;

m) A unidade espiritual do Continente ba-
seia-se no respeito à personalidade cultural 
dos países americanos e exige a sua estreita 
colaboração para as altas finalidades da cul-
tura humana;

n) A educação dos povos deve orientar-se 
para a justiça, a liberdade e a paz. 

CAPÍTULO III
MEMBROS

Artigo 4º

São membros da Organização todos os Estados 
americanos que ratificarem a presente Carta. 

Artigo 5º

Na Organização será admitida toda nova entida-
de política que nasça da união de seus Estados 
membros e que, como tal, ratifique esta Carta. 
O ingresso da nova entidade política na Organi-
zação redundará para cada um dos Estados que 
a constituam em perda da qualidade de mem-
bro da Organização.

Artigo 6º

Qualquer outro Estado americano independen-
te que queira ser membro da Organização de-
verá manifestá-lo mediante nota dirigida ao Se-
cretário-Geral, na qual seja consignado que está 

disposto a assinar e ratificar a Carta da Organi-
zação, bem como a aceitar todas as obrigações 
inerentes à condição de membro, em especial 
as referentes à segurança coletiva, menciona-
das expressamente nos artigos 28 e 29.

Artigo 7º

A Assembléia Geral, após recomendação do 
Conselho Permanente da Organização, deter-
minará se é procedente autorizar o Secretário-
-Geral a permitir que o Estado solicitante assine 
a Carta e a aceitar o depósito do respectivo ins-
trumento de ratificação. Tanto a recomendação 
do Conselho Permanente como a decisão da As-
sembléia Geral requererão o voto afirmativo de 
dois terços dos Estados membros.

Artigo 8º

A condição de membro da Organização estará 
restringida aos Estados independentes do Con-
tinente que, em 10 de dezembro de 1985, forem 
membros das Nações Unidas e aos territórios 
não-autônomos mencionados no documento 
OEA/Ser.P, AG/doc.1939/85, de 5 de novembro 
de 1985, quando alcançarem a sua independên-
cia.

Artigo 9º

Um membro da Organização, cujo governo de-
mocraticamente constituído seja deposto pela 
força, poderá ser suspenso do exercício do di-
reito de participação nas sessões da Assembléia 
Geral, da Reunião de Consulta, dos Conselhos 
da Organização e das Conferências Especializa-
das, bem como das comissões, grupos de traba-
lho e demais órgãos que tenham sido criados.

a) A faculdade de suspensão somente será 
exercida quando tenham sido infrutíferas 
as gestões diplomáticas que a Organização 
houver empreendido a fim de propiciar o 
restabelecimento da democracia represen-
tativa no Estado membro afetado;

b) A decisão sobre a suspensão deverá 
ser adotada em um período extraordinário 
de sessões da Assembléia Geral, pelo voto 
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afirmativo de dois terços dos Estados mem-
bros;

c) A suspensão entrará em vigor imediata-
mente após sua aprovação pela Assembléia 
Geral;

d) Não obstante a medida de suspensão, a 
Organização procurará empreender novas 
gestões diplomáticas destinadas a coadju-
var o restabelecimento da democracia re-
presentativa no Estado membro afetado;

e) O membro que tiver sido objeto de sus-
pensão deverá continuar observando o 
cumprimento de suas obrigações com a Or-
ganização;

f) A Assembléia Geral poderá levantar a 
suspensão mediante decisão adotada com a 
aprovação de dois terços dos Estados mem-
bros; e

g) As atribuições a que se refere este artigo 
se exercerão de conformidade com a pre-
sente Carta.

CAPÍTULO IV
DIREITOS E DEVERES  

FUNDAMENTAIS DOS ESTADOS

Artigo 10.

Os Estados são juridicamente iguais, desfrutam 
de iguais direitos e de igual capacidade para 
exercê-los, e têm deveres iguais. Os direitos de 
cada um não dependem do poder de que dis-
põem para assegurar o seu exercício, mas sim 
do simples fato da sua existência como persona-
lidade jurídica internacional.

Artigo 11.

Todo Estado americano tem o dever de respei-
tar os direitos dos demais Estados de acordo 
com o direito internacional.

Artigo 12.

Os direitos fundamentais dos Estados não po-
dem ser restringidos de maneira alguma. 

Artigo 13.

A existência política do Estado é independente 
do seu reconhecimento pelos outros Estados. 
Mesmo antes de ser reconhecido, o Estado tem 
o direito de defender a sua integridade e inde-
pendência, de promover a sua conservação e 
prosperidade, e, por conseguinte, de se organi-
zar como melhor entender, de legislar sobre os 
seus interesses, de administrar os seus serviços 
e de determinar a jurisdição e a competência 
dos seus tribunais. O exercício desses direitos 
não tem outros limites senão o do exercício dos 
direitos de outros Estados, conforme o direito 
internacional.

Artigo 14.

O reconhecimento significa que o Estado que o 
outorga aceita a personalidade do novo Estado 
com todos os direitos e deveres que, para um e 
outro, determina o direito internacional.

Artigo 15.

O direito que tem o Estado de proteger e desen-
volver a sua existência não o autoriza a praticar 
atos injustos contra outro Estado.

Artigo 16.

A jurisdição dos Estados nos limites do território 
nacional exerce-se igualmente sobre todos os 
habitantes, quer sejam nacionais ou estrangei-
ros.

Artigo 17.

Cada Estado tem o direito de desenvolver, livre 
e espontaneamente, a sua vida cultural, política 
e econômica. No seu livre desenvolvimento, o 
Estado respeitará os direitos da pessoa humana 
e os princípios da moral universal.

Artigo 18.

O respeito e a observância fiel dos tratados 
constituem norma para o desenvolvimento das 
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relações pacíficas entre os Estados. Os tratados 
e acordos internacionais devem ser públicos.

Artigo 19.

Nenhum Estado ou grupo de Estados tem o di-
reito de intervir, direta ou indiretamente, seja 
qual for o motivo, nos assuntos internos ou 
externos de qualquer outro. Este princípio ex-
clui não somente a força armada, mas também 
qualquer outra forma de interferência ou de 
tendência atentatória à personalidade do Esta-
do e dos elementos políticos, econômicos e cul-
turais que o constituem.

Artigo 20.

Nenhum Estado poderá aplicar ou estimular 
medidas coercivas de caráter econômico e po-
lítico, para forçar a vontade soberana de outro 
Estado e obter deste vantagens de qualquer na-
tureza.

Artigo 21.

O território de um Estado é inviolável; não pode 
ser objeto de ocupação militar, nem de outras 
medidas de força tomadas por outro Estado, 
direta ou indiretamente, qualquer que seja o 
motivo, embora de maneira temporária. Não 
se reconhecerão as aquisições territoriais ou as 
vantagens especiais obtidas pela força ou por 
qualquer outro meio de coação.

Artigo 22.

Os Estados americanos se comprometem, em 
suas relações internacionais, a não recorrer ao 
uso da força, salvo em caso de legítima defesa, 
em conformidade com os tratados vigentes, ou 
em cumprimento dos mesmos tratados.

Artigo 23.

As medidas adotadas para a manutenção da paz 
e da segurança, de acordo com os tratados vi-
gentes, não constituem violação aos princípios 
enunciados nos artigos 19 e 21.

CAPÍTULO V
SOLUÇÃO PACÍFICA DE 

CONTROVÉRSIAS

Artigo 24.

As controvérsias internacionais entre os Estados 
membros devem ser submetidas aos processos 
de solução pacífica indicados nesta Carta.

Esta disposição não será interpretada no sen-
tido de prejudicar os direitos e obrigações dos 
Estados membros, de acordo com os artigos 34 
e 35 da Carta das Nações Unidas.

Artigo 25.

São processos pacíficos: a negociação direta, os 
bons ofícios, a mediação, a investigação e conci-
liação, o processo judicial, a arbitragem e os que 
sejam especialmente combinados, em qualquer 
momento, pelas partes.

Artigo 26.

Quando entre dois ou mais Estados america-
nos surgir uma controvérsia que, na opinião de 
um deles, não possa ser resolvida pelos meios 
diplomáticos comuns, as partes deverão convir 
em qualquer outro processo pacífico que lhes 
permita chegar a uma solução.

Artigo 27.

Um tratado especial estabelecerá os meios ade-
quados para solução das controvérsias e deter-
minará os processos pertinentes a cada um dos 
meios pacíficos, de forma a não permitir que 
controvérsia alguma entre os Estados america-
nos possa ficar sem solução definitiva, dentro 
de um prazo razoável.

CAPÍTULO VI 
SEGURANÇA COLETIVA

Artigo 28.

Toda agressão de um Estado contra a integrida-
de ou a inviolabilidade do território, ou contra 
a soberania, ou a independência política de um 
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Estado americano, será considerada como um 
ato de agressão contra todos os demais Estados 
americanos.

Artigo 29.

Se a inviolabilidade, ou a integridade do territó-
rio, ou a soberania, ou a independência política 
de qualquer Estado americano forem atingidas 
por um ataque armado, ou por uma agressão 
que não seja ataque armado, ou por um conflito 
extracontinental, ou por um conflito entre dois 
ou mais Estados americanos, ou por qualquer 
outro fato ou situação que possa pôr em peri-
go a paz da América, os Estados americanos, 
em obediência aos princípios de solidariedade 
continental, ou de legítima defesa coletiva, apli-
carão as medidas e processos estabelecidos nos 
tratados especiais existentes sobre a matéria.

CAPÍTULO VII 
DESENVOLVIMENTO INTEGRAL

Artigo 30.

Os Estados membros, inspirados nos princípios 
de solidariedade e cooperação interamericanas, 
comprometem-se a unir seus esforços no senti-
do de que impere a justiça social internacional 
em suas relações e de que seus povos alcancem 
um desenvolvimento integral, condições indis-
pensáveis para a paz e a segurança. O desen-
volvimento integral abrange os campos econô-
mico, social, educacional, cultural, científico e 
tecnológico, nos quais devem ser atingidas as 
metas que cada país definir para alcançá-lo.

Artigo 31.

A cooperação interamericana para o desenvol-
vimento integral é responsabilidade comum e 
solidária dos Estados membros, no contexto dos 
princípios democráticos e das instituições do 
Sistema Interamericano. Ela deve compreender 
os campos econômico, social, educacional, cul-
tural, científico e tecnológico, apoiar a consecu-
ção dos objetivos nacionais dos Estados mem-
bros e respeitar as prioridades que cada país 

fixar em seus planos de desenvolvimento, sem 
vinculações nem condições de caráter político.

Artigo 32.

A cooperação interamericana para o desenvolvi-
mento integral deve ser contínua e encaminhar-
-se, de preferência, por meio de organismos 
multilaterais, sem prejuízo da cooperação bila-
teral acordada entre os Estados membros.

Os Estados membros contribuirão para a coope-
ração interamericana para o desenvolvimento 
integral, de acordo com seus recursos e possibi-
lidades e em conformidade com suas leis.

Artigo 33.

O desenvolvimento é responsabilidade primor-
dial de cada país e deve constituir um proces-
so integral e continuado para a criação de uma 
ordem econômica e social justa que permita a 
plena realização da pessoa humana e para isso 
contribua.

Artigo 34.

Os Estados membros convêm em que a igualda-
de de oportunidades, a eliminação da pobreza 
crítica e a distribuição eqüitativa da riqueza e da 
renda, bem como a plena participação de seus 
povos nas decisões relativas a seu próprio de-
senvolvimento, são, entre outros, objetivos bá-
sicos do desenvolvimento integral. Para alcançá-
-los convêm, da mesma forma, em dedicar seus 
maiores esforços à consecução das seguintes 
metas básicas:

a) Aumento substancial e auto-sustentado 
do produto nacional per capita;

b) Distribuição eqüitativa da renda nacio-
nal;

c) Sistemas tributários adequados e eqüi-
tativos;

d) Modernização da vida rural e reformas 
que conduzam a regimes eqüitativos e efi-
cazes de posse da terra, maior produtivida-
de agrícola, expansão do uso da terra, diver-
sificação da produção e melhores sistemas 
para a industrialização e comercialização de 
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produtos agrícolas, e fortalecimento e am-
pliação dos meios para alcançar esses fins;

e) Industrialização acelerada e diversifica-
da, especialmente de bens de capital e in-
termediários;

f) Estabilidade do nível dos preços inter-
nos, em harmonia com o desenvolvimento 
econômico sustentado e com a consecução 
da justiça social;

g) Salários justos, oportunidades de em-
prego e condições de trabalho aceitáveis 
para todos;

h) Rápida erradicação do analfabetismo e 
ampliação, para todos, das oportunidades 
no campo da educação;

i) Defesa do potencial humano mediante 
extensão e aplicação dos modernos conhe-
cimentos da ciência médica;

j) Alimentação adequada, especialmente 
por meio da aceleração dos esforços nacio-
nais no sentido de aumentar a produção e 
disponibilidade de alimentos;

k) Habitação adequada para todos os seto-
res da população;

l) Condições urbanas que proporcionem 
oportunidades de vida sadia, produtiva e 
digna;

m) Promoção da iniciativa e dos investimen-
tos privados em harmonia com a ação do 
setor público; e

n) Expansão e diversificação das exporta-
ções. 

Artigo 35.

Os Estados membros devem abster-se de exer-
cer políticas e praticar ações ou tomar medidas 
que tenham sérios efeitos adversos sobre o de-
senvolvimento de outros Estados membros.

Artigo 36.

As empresas transnacionais e o investimento 
privado estrangeiro estão sujeitos à legislação e 

à jurisdição dos tribunais nacionais competen-
tes dos países receptores, bem como aos trata-
dos e convênios internacionais dos quais estes 
sejam parte, e devem ajustar-se à política de de-
senvolvimento dos países receptores.

Artigo 37.

Os Estados membros convêm em buscar, cole-
tivamente, solução para os problemas urgentes 
ou graves que possam apresentar-se quando o 
desenvolvimento ou estabilidade econômicos 
de qualquer Estado membro se virem seriamen-
te afetados por situações que não puderem ser 
solucionadas pelo esforço desse Estado.

Artigo 38.

Os Estados membros difundirão entre si os be-
nefícios da ciência e da tecnologia, promoven-
do, de acordo com os tratados vigentes e as leis 
nacionais, o intercâmbio e o aproveitamento 
dos conhecimentos científicos e técnicos.

Artigo 39.

Os Estados membros, reconhecendo a estrita 
interdependência que há entre o comércio ex-
terior e o desenvolvimento econômico e social, 
devem envidar esforços, individuais e coletivos, 
a fim de conseguir:

a) Condições favoráveis de acesso aos 
mercados mundiais para os produtos dos 
países em desenvolvimento da região, es-
pecialmente por meio da redução ou abo-
lição, por parte dos países importadores, 
das barreiras alfandegárias e não alfandegá-
rias que afetam as exportações dos Estados 
membros da Organização, salvo quando tais 
barreiras se aplicarem a fim de diversificar 
a estrutura econômica, acelerar o desenvol-
vimento dos Estados membros menos de-
senvolvidos e intensificar seu processo de 
integração econômica, ou quando se rela-
cionarem com a segurança nacional ou com 
as necessidades do equilíbrio econômico;

b) Continuidade do seu desenvolvimento 
econômico e social, mediante:
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I – Melhores condições para o comércio de 
produtos básicos por meio de convênios in-
ternacionais, quando forem adequados; de 
processos ordenados de comercialização 
que evitem a perturbação dos mercados; e 
de outras medidas destinadas a promover 
a expansão de mercados e a obter receitas 
seguras para os produtores, fornecimentos 
adequados e seguros para os consumido-
res, e preços estáveis que sejam ao mesmo 
tempo recompensadores para os produto-
res e eqüitativos para os consumidores;

II – Melhor cooperação internacional no 
setor financeiro e adoção de outros meios 
para atenuar os efeitos adversos das acen-
tuadas flutuações das receitas de exporta-
ção que experimentem os países exporta-
dores de produtos básicos;

III – Diversificação das exportações e am-
pliação das oportunidades de exportação 
dos produtos manufaturados e semimanu-
faturados de países em desenvolvimento; e

IV – Condições favoráveis ao aumento das 
receitas reais provenientes das exportações 
dos Estados membros, especialmente dos 
países em desenvolvimento da região, e ao 
aumento de sua participação no comércio 
internacional.

Artigo 40.

Os Estados membros reafirmam o princípio de 
que os países de maior desenvolvimento econô-
mico, que em acordos internacionais de comér-
cio façam concessões em benefício dos países 
de menor desenvolvimento econômico no to-
cante à redução e abolição de tarifas ou outras 
barreiras ao comércio exterior, não devem soli-
citar a estes países concessões recíprocas que 
sejam incompatíveis com seu desenvolvimento 
econômico e com suas necessidades financeiras 
e comerciais.

Artigo 41.

Os Estados membros, com o objetivo de acele-
rar o desenvolvimento econômico, a integração 
regional, a expansão e a melhoria das condições 

do seu comércio, promoverão a modernização e 
a coordenação dos transportes e comunicações 
nos países em desenvolvimento e entre os Esta-
dos membros.

Artigo 42.

Os Estados membros reconhecem que a inte-
gração dos países em desenvolvimento do Con-
tinente constitui um dos objetivos do Sistema 
Interamericano e, portanto, orientarão seus 
esforços e tomarão as medidas necessárias no 
sentido de acelerar o processo de integração 
com vistas à consecução, no mais breve prazo, 
de um mercado comum latino-americano.

Artigo 43.

Com o objetivo de fortalecer e acelerar a inte-
gração em todos os seus aspectos, os Estados 
membros comprometem-se a dar adequada 
prioridade à elaboração e execução de proje-
tos multinacionais e a seu financiamento, bem 
como a estimular as instituições econômicas e 
financeiras do Sistema Interamericano a que 
continuem dando seu mais amplo apoio às insti-
tuições e aos programas de integração regional.

Artigo 44.

Os Estados membros convêm em que a coope-
ração técnica e financeira, tendente a estimular 
os processos de integração econômica regional, 
deve basear-se no princípio do desenvolvimen-
to harmônico, equilibrado e eficiente, dispen-
sando especial atenção aos países de menor de-
senvolvimento relativo, de modo que constitua 
um fator decisivo que os habilite a promover, 
com seus próprios esforços, o melhor desenvol-
vimento de seus programas de infra-estrutura, 
novas linhas de produção e a diversificação de 
suas exportações.

Artigo 45.

Os Estados membros, convencidos de que o Ho-
mem somente pode alcançar a plena realização 
de suas aspirações dentro de uma ordem social 
justa, acompanhada de desenvolvimento eco-
nômico e de verdadeira paz, convêm em envi-



 

www.acasadoconcurseiro.com.br550

dar os seus maiores esforços na aplicação dos 
seguintes princípios e mecanismos:

a) Todos os seres humanos, sem distinção 
de raça, sexo, nacionalidade, credo ou con-
dição social, têm direito ao bem-estar mate-
rial e a seu desenvolvimento espiritual em 
condições de liberdade, dignidade, igualda-
de de oportunidades e segurança econômi-
ca;

b) O trabalho é um direito e um dever so-
cial; confere dignidade a quem o realiza e 
deve ser exercido em condições que, com-
preendendo um regime de salários justos, 
assegurem a vida, a saúde e um nível eco-
nômico digno ao trabalhador e sua família, 
tanto durante os anos de atividade como na 
velhice, ou quando qualquer circunstância o 
prive da possibilidade de trabalhar;

c) Os empregadores e os trabalhadores, 
tanto rurais como urbanos, têm o direito 
de se associarem livremente para a defe-
sa e promoção de seus interesses, inclusi-
ve o direito de negociação coletiva e o de 
greve por parte dos trabalhadores, o reco-
nhecimento da personalidade jurídica das 
associações e a proteção de sua liberdade 
e independência, tudo de acordo com a res-
pectiva legislação;

d) Sistemas e processos justos e eficientes 
de consulta e colaboração entre os setores 
da produção, levada em conta a proteção 
dos interesses de toda a sociedade;

e) O funcionamento dos sistemas de admi-
nistração pública, bancário e de crédito, de 
empresa, e de distribuição e vendas, de for-
ma que, em harmonia com o setor privado, 
atendam às necessidades e interesses da 
comunidade;

f) A incorporação e crescente participação 
dos setores marginais da população, tanto 
das zonas rurais como dos centros urbanos, 
na vida econômica, social, cívica, cultural e 
política da nação, a fim de conseguir a plena 
integração da comunidade nacional, o ace-
leramento do processo de mobilidade social 

e a consolidação do regime democrático. 
O estímulo a todo esforço de promoção e 
cooperação populares que tenha por fim o 
desenvolvimento e o progresso da comuni-
dade;

g) O reconhecimento da importância da 
contribuição das organizações tais como os 
sindicatos, as cooperativas e as associações 
culturais, profissionais, de negócios, vicinais 
e comunais para a vida da sociedade e para 
o processo de desenvolvimento;

h) Desenvolvimento de uma política efi-
ciente de previdência social; e

i) Disposições adequadas a fim de que to-
das as pessoas tenham a devida assistência 
legal para fazer valer seus direitos.

Artigo 46.

Os Estados membros reconhecem que, para 
facilitar o processo de integração regional lati-
no-americana, é necessário harmonizar a le-
gislação social dos países em desenvolvimen-
to, especialmente no setor trabalhista e no da 
previdência social, a fim de que os direitos dos 
trabalhadores sejam igualmente protegidos, e 
convêm em envidar os maiores esforços com o 
objetivo de alcançar essa finalidade.

Artigo 47.

Os Estados membros darão primordial impor-
tância, dentro dos seus planos de desenvolvi-
mento, ao estímulo da educação, da ciência, da 
tecnologia e da cultura, orientadas no sentido 
do melhoramento integral da pessoa humana e 
como fundamento da democracia, da justiça so-
cial e do progresso.

Artigo 48.

Os Estados membros cooperarão entre si, a 
fim de atender às suas necessidades no tocan-
te à educação, promover a pesquisa científica 
e impulsionar o progresso tecnológico para seu 
desenvolvimento integral. Considerar-se-ão in-
dividual e solidariamente comprometidos a pre-
servar e enriquecer o patrimônio cultural dos 
povos americanos.



MTE - Auditor Fiscal do Trabalho – Direitos Humanos – Prof. Mateus Silveira

www.acasadoconcurseiro.com.br 551

Artigo 49.

Os Estados membros empreenderão os maio-
res esforços para assegurar, de acordo com suas 
normas constitucionais, o exercício efetivo do 
direito à educação, observados os seguintes 
princípios:

a) O ensino primário, obrigatório para a 
população em idade escolar, será estendido 
também a todas as outras pessoas a quem 
possa aproveitar. Quando ministrado pelo 
Estado, será gratuito;

b) O ensino médio deverá ser estendido 
progressivamente, com critério de promo-
ção social, à maior parte possível da popula-
ção. Será diversificado de maneira que, sem 
prejuízo da formação geral dos educandos, 
atenda às necessidades do desenvolvimen-
to de cada país; e

c) A educação de grau superior será acessí-
vel a todos, desde que, a fim de manter seu 
alto nível, se cumpram as normas regula-
mentares ou acadêmicas respectivas.

Artigo 50.

Os Estados membros dispensarão especial aten-
ção à erradicação do analfabetismo, fortalece-
rão os sistemas de educação de adultos e de 
habilitação para o trabalho, assegurarão a toda 
a população o gozo dos bens da cultura e pro-
moverão o emprego de todos os meios de divul-
gação para o cumprimento de tais propósitos.

Artigo 51.

Os Estados membros promoverão a ciência e 
a tecnologia por meio de atividades de ensino, 
pesquisa e desenvolvimento tecnológico e de 
programas de difusão e divulgação, estimularão 
as atividades no campo da tecnologia, com o 
propósito de adequá-la às necessidades do seu 
desenvolvimento integral; concertarão de ma-
neira eficaz sua cooperação nessas matérias; e 
ampliarão substancialmente o intercâmbio de 
conhecimentos, de acordo com os objetivos e 
leis nacionais e os tratados vigentes.

Artigo 52.

Os Estados membros, dentro do respeito devi-
do à personalidade de cada um deles, convêm 
em promover o intercâmbio cultural como meio 
eficaz para consolidar a compreensão interame-
ricana e reconhecem que os programas de inte-
gração regional devem ser fortalecidos median-
te estreita vinculação nos setores da educação, 
da ciência e da cultura.

SEGUNDA PARTE

CAPÍTULO VIII 
DOS ÓRGÃOS

Artigo 53.

A Organização dos Estados Americanos realiza 
os seus fins por intermédio:

a) Da Assembléia Geral;

b) Da Reunião de Consulta dos Ministros 
das Relações Exteriores;

c) Dos Conselhos;

d) Da Comissão Jurídica Interamericana;

e) Da Comissão Interamericana de Direitos 
Humanos;

f) Da Secretaria-Geral;

g) Das Conferências Especializadas; e

h) Dos Organismos Especializados.

Poderão ser criados, além dos previstos na Car-
ta e de acordo com suas disposições, os órgãos 
subsidiários, organismos e outras entidades que 
forem julgados necessários.
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CAPÍTULO IX
A ASSEMBLÉIA GERAL

Artigo 54.

A Assembléia Geral é o órgão supremo da Orga-
nização dos Estados Americanos. Tem por prin-
cipais atribuições, além das outras que lhe con-
fere a Carta, as seguintes:

a) Decidir a ação e a política gerais da Or-
ganização, determinar a estrutura e fun-
ções de seus órgãos e considerar qualquer 
assunto relativo à convivência dos Estados 
americanos;

b) Estabelecer normas para a coordenação 
das atividades dos órgãos, organismos e 
entidades da Organização entre si e de tais 
atividades com as das outras instituições do 
Sistema Interamericano;

c) Fortalecer e harmonizar a cooperação 
com as Nações Unidas e seus organismos 
especializados;

d) Promover a colaboração, especialmente 
nos setores econômico, social e cultural, 
com outras organizações internacionais 
cujos objetivos sejam análogos aos da 
Organização dos Estados Americanos;

e) Aprovar o orçamento-programa da Or-
ganização e fixar as quotas dos Estados 
membros;

f) Considerar os relatórios da Reunião de 
Consulta dos Ministros das Relações Exte-
riores e as observações e recomendações 
que, a respeito dos relatórios que deverem 
ser apresentados pelos demais órgãos e 
entidades, lhe sejam submetidas pelo Con-
selho Permanente, conforme o disposto na 
alínea f, do artigo 91, bem como os relató-
rios de qualquer órgão que a própria As-
sembléia Geral requeira;

g) Adotar as normas gerais que devem re-
ger o funcionamento da Secretaria-Geral; e

h) Aprovar seu regulamento e, pelo voto de 
dois terços, sua agenda.

A Assembléia Geral exercerá suas atribuições de 
acordo com o disposto na Carta e em outros tra-
tados interamericanos.

Artigo 55.

A Assembléia Geral estabelece as bases para a 
fixação da quota com que deve cada um dos go-
vernos contribuir para a manutenção da Organi-
zação, levando em conta a capacidade de paga-
mento dos respectivos países e a determinação 
dos mesmos de contribuir de forma eqüitativa. 
Para que possam ser tomadas decisões sobre 
assuntos orçamentários, é necessária a aprova-
ção de dois terços dos Estados membros.

Artigo 56.

Todos os Estados membros têm direito a fazer-
-se representar na Assembléia Geral. Cada Esta-
do tem direito a um voto.

Artigo 57.

A Assembléia Geral reunir-se-á anualmente na 
época que determinar o regulamento e em sede 
escolhida consoante o princípio do rodízio. Em 
cada período ordinário de sessões serão deter-
minadas, de acordo com o regulamento, a data 
e a sede do período ordinário seguinte.

Se, por qualquer motivo, a Assembléia Geral 
não se puder reunir na sede escolhida, reunir-
-se-á na Secretaria-Geral, sem prejuízo de que, 
se algum dos Estados membros oferecer opor-
tunamente sede em seu território, possa o Con-
selho Permanente da Organização acordar que 
a Assembléia Geral se reúna nessa sede.

Artigo 58.

Em circunstâncias especiais e com a aprovação 
de dois terços dos Estados membros, o Conse-
lho Permanente convocará um período extraor-
dinário de sessões da Assembléia Geral.

Artigo 59.

As decisões da Assembléia Geral serão adota-
das pelo voto da maioria absoluta dos Estados 
membros, salvo nos casos em que é exigido o 
voto de dois terços, de acordo com o disposto 
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na Carta, ou naqueles que determinar a Assem-
bléia Geral, pelos processos regulamentares.

Artigo 60.

Haverá uma Comissão Preparatória da Assem-
bléia Geral, composta de representantes de to-
dos os Estados membros, a qual desempenhará 
as seguintes funções:

a) Elaborar o projeto de agenda de cada 
período de sessões da Assembléia Geral;

b) Examinar o projeto de orçamento-
-programa e o de resolução sobre quotas e 
apresentar à Assembléia Geral um relatório 
sobre os mesmos, com as recomendações 
que julgar pertinentes; e

c) As outras que lhe forem atribuídas pela 
Assembléia Geral.

O projeto de agenda e o relatório serão oportu-
namente encaminhados aos governos dos Esta-
dos membros.

CAPÍTULO X
A REUNIÃO DE CONSULTA DOS 

MINISTROS DAS RELAÇÕES EXTERIORES

Artigo 61.

A Reunião de Consulta dos Ministros das Rela-
ções Exteriores deverá ser convocada a fim de 
considerar problemas de natureza urgente e de 
interesse comum para os Estados americanos, e 
para servir de Órgão de Consulta.

Artigo 62.

Qualquer Estado membro pode solicitar a con-
vocação de uma Reunião de Consulta. A solici-
tação deve ser dirigida ao Conselho Permanente 
da Organização, o qual decidirá, por maioria ab-
soluta de votos, se é oportuna a reunião.

Artigo 63.

A agenda e o regulamento da Reunião de Con-
sulta serão preparados pelo Conselho Perma-

nente da Organização e submetidos à conside-
ração dos Estados membros.

Artigo 64.

Se, em caso excepcional, o Ministro das Rela-
ções Exteriores de qualquer país não puder as-
sistir à reunião, far-se-á representar por um de-
legado especial.

Artigo 65.

Em caso de ataque armado ao território de um 
Estado americano ou dentro da zona de segu-
rança demarcada pelo tratado em vigor, o Pre-
sidente do Conselho Permanente reunirá o 
Conselho, sem demora, a fim de determinar a 
convocação da Reunião de Consulta, sem pre-
juízo do disposto no Tratado Interamericano de 
Assistência Recíproca no que diz respeito aos 
Estados Partes no referido instrumento.

Artigo 66.

Fica estabelecida uma Comissão Consultiva de 
Defesa para aconselhar o Órgão de Consulta a 
respeito dos problemas de colaboração militar, 
que possam surgir da aplicação dos tratados es-
peciais existentes sobre matéria de segurança 
coletiva.

Artigo 67.

A Comissão Consultiva de Defesa será integrada 
pelas mais altas autoridades militares dos Esta-
dos americanos que participem da Reunião de 
Consulta. Excepcionalmente, os governos pode-
rão designar substitutos. Cada Estado terá direi-
to a um voto.

Artigo 68.

A Comissão Consultiva de Defesa será convoca-
da nos mesmos termos que o Órgão de Consul-
ta, quando este tenha que tratar de assuntos re-
lacionados com a defesa contra agressão.

Artigo 69.

Quando a Assembléia Geral ou a Reunião de 
Consulta ou os governos lhe cometerem, por 
maioria de dois terços dos Estados membros, 
estudos técnicos ou relatórios sobre temas es-
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pecíficos, a Comissão também se reunirá para 
esse fim.

CAPÍTULO XI
OS CONSELHOS DA ORGANIZAÇÃO

Disposições comuns

Artigo 70.

O Conselho Permanente da Organização e o 
Conselho Interamericano de Desenvolvimento 
Integral dependem diretamente da Assembléia 
Geral e têm a competência conferida a cada um 
deles pela Carta e por outros instrumentos in-
teramericanos, bem como as funções que lhes 
forem confiadas pela Assembléia Geral e pela 
Reunião de Consulta dos Ministros das Relações 
Exteriores.

Artigo 71.

Todos os Estados membros têm direito a fazer-
-se representar em cada um dos Conselhos. 
Cada Estado tem direito a um voto.

Artigo 72.

Dentro dos limites da Carta e dos demais instru-
mentos interamericanos, os Conselhos poderão 
fazer recomendações no âmbito de suas atribui-
ções.

Artigo 73.

Os Conselhos, em assuntos de sua respectiva 
competência, poderão apresentar estudos e 
propostas à Assembléia Geral e submeter-lhe 
projetos de instrumentos internacionais e pro-
posições com referência à realização de confe-
rências especializadas e à criação, modificação 
ou extinção de organismos especializados e ou-
tras entidades interamericanas, bem como so-
bre a coordenação de suas atividades. Os Con-
selhos poderão também apresentar estudos, 
propostas e projetos de instrumentos interna-
cionais às Conferências Especializadas.

Artigo 74.

Cada Conselho, em casos urgentes, poderá con-
vocar, em matéria de sua competência, Con-
ferências Especializadas, mediante consulta 
prévia com os Estados membros e sem ter de 
recorrer ao processo previsto no artigo 122.

Artigo 75.

Os Conselhos, na medida de suas possibilidades 
e com a cooperação da Secretaria Geral, presta-
rão aos governos os serviços especializados que 
estes solicitarem.

Artigo 76.

Cada Conselho tem faculdades para requerer 
do outro, bem como dos órgãos subsidiários e 
dos organismos a eles subordinados, a presta-
ção, nas suas respectivas esferas de competên-
cia, de informações e assessoramento. Poderá, 
também, cada um deles, solicitar os mesmos 
serviços às demais entidades do Sistema Intera-
mericano.

Artigo 77.

Com a prévia aprovação da Assembléia Geral, 
os Conselhos poderão criar os órgãos subsidiá-
rios e os organismos que julgarem convenien-
tes para o melhor exercício de suas funções. 
Se a Assembléia Geral não estiver reunida, os 
referidos órgãos e organismos poderão ser es-
tabelecidos provisoriamente pelo Conselho 
respectivo. Na composição dessas entidades os 
Conselhos observarão, na medida do possível, 
os princípios do rodízio e da representação geo-
gráfica eqüitativa.

Artigo 78.

Os Conselhos poderão realizar reuniões no ter-
ritório de qualquer Estado membro, quando o 
julgarem conveniente e com aquiescência pré-
via do respectivo governo.

Artigo 79.

Cada Conselho elaborará seu estatuto, subme-
tê-lo-á à aprovação da Assembléia Geral e apro-
vará seu regulamento e os de seus órgãos subsi-
diários, organismos e comissões.
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CAPÍTULO XII
O CONSELHO PERMANENTE  

DA ORGANIZAÇÃO

Artigo 80.

O Conselho Permanente da Organização com-
põe-se de um representante de cada Estado 
membro, nomeado especialmente pelo respec-
tivo governo, com a categoria de embaixador. 
Cada governo poderá acreditar um represen-
tante interino, bem como os suplentes e asses-
sores que julgar conveniente.

Artigo 81.

A Presidência do Conselho Permanente será 
exercida sucessivamente pelos representantes, 
na ordem alfabética dos nomes em espanhol de 
seus respectivos países, e a Vice-Presidência, de 
modo idêntico, seguida a ordem alfabética in-
versa.

O Presidente e o Vice-Presidente exercerão suas 
funções por um período não superior a seis me-
ses, que será determinado pelo estatuto.

Artigo 82.

O Conselho Permanente tomará conhecimen-
to, dentro dos limites da Carta e dos tratados e 
acordos interamericanos, de qualquer assunto 
de que o encarreguem a Assembléia Geral ou a 
Reunião de Consulta dos Ministros das Relações 
Exteriores.

Artigo 83.

O Conselho Permanente agirá provisoriamente 
como Órgão de Consulta, conforme o estabele-
cido no tratado especial sobre a matéria.

Artigo 84.

O Conselho Permanente velará pela manuten-
ção das relações de amizade entre os Estados 
membros e, com tal objetivo, ajudá-los-á de 
maneira efetiva na solução pacífica de suas con-
trovérsias, de acordo com as disposições que se 
seguem.

Artigo 85.

De acordo com as disposições da Carta, qual-
quer parte numa controvérsia, no tocante à qual 
não esteja em tramitação qualquer dos proces-
sos pacíficos previstos na Carta, poderá recorrer 
ao Conselho Permanente, para obter seus bons 
ofícios. O Conselho, de acordo com o disposto 
no artigo anterior, assistirá as partes e recomen-
dará os processos que considerar adequados 
para a solução pacífica da controvérsia.

Artigo 86.

O Conselho Permanente, no exercício de suas 
funções, com a anuência das partes na contro-
vérsia, poderá estabelecer comissões ad hoc.

As comissões ad hoc terão a composição e o 
mandato que em cada caso decidir o Conselho 
Permanente, com o consentimento das partes 
na controvérsia.

Artigo 87.

O Conselho Permanente poderá também, pelo 
meio que considerar conveniente, investigar os 
fatos relacionados com a controvérsia, inclusive 
no território de qualquer das partes, após con-
sentimento do respectivo governo.

Artigo 88.

Se o processo de solução pacífica de controvér-
sias recomendado pelo Conselho Permanente, 
ou sugerido pela respectiva comissão ad hoc 
nos termos de seu mandato, não for aceito por 
uma das partes, ou qualquer destas declarar 
que o processo não resolveu a controvérsia, o 
Conselho Permanente informará a Assembléia 
Geral, sem prejuízo de que leve a cabo gestões 
para o entendimento entre as partes ou para o 
reatamento das relações entre elas.

Artigo 89.

O Conselho Permanente, no exercício de tais 
funções, tomará suas decisões pelo voto afirma-
tivo de dois terços dos seus membros, excluídas 
as partes, salvo as decisões que o regulamento 
autorize a aprovar por maioria simples.
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Artigo 90.

No desempenho das funções relativas à solução 
pacífica de controvérsias, o Conselho Perma-
nente e a comissão ad hoc respectiva deverão 
observar as disposições da Carta e os princípios 
e normas do direito internacional, bem como le-
var em conta a existência dos tratados vigentes 
entre as partes.

Artigo 91.

Compete também ao Conselho Permanente:

a) Executar as decisões da Assembléia Ge-
ral ou da Reunião de Consulta dos Ministros 
das Relações Exteriores, cujo cumprimento 
não haja sido confiado a nenhuma outra en-
tidade;

b) Velar pela observância das normas que 
regulam o funcionamento da Secretaria-
-Geral e, quando a Assembléia Geral não 
estiver reunida, adotar as disposições de 
natureza regulamentar que habilitem a Se-
cretaria-Geral para o cumprimento de suas 
funções administrativas;

c) Atuar como Comissão Preparatória da 
Assembléia Geral nas condições estabeleci-
das pelo artigo 60 da Carta, a não ser que 
a Assembléia Geral decida de maneira dife-
rente;

d) Preparar, a pedido dos Estados membros 
e com a cooperação dos órgãos pertinentes 
da Organização, projetos de acordo destina-
dos a promover e facilitar a colaboração en-
tre a Organização dos Estados Americanos 
e as Nações Unidas, ou entre a Organização 
e outros organismos americanos de reco-
nhecida autoridade internacional. Esses 
projetos serão submetidos à aprovação da 
Assembléia Geral;

e) Formular recomendações à Assembléia 
Geral sobre o funcionamento da Organiza-
ção e sobre a coordenação dos seus órgãos 
subsidiários, organismos e comissões;

f) Considerar os relatórios do Conselho In-
teramericano de Desenvolvimento Integral, 
da Comissão Jurídica Interamericana, da 
Comissão Interamericana de Direitos Hu-
manos, da Secretaria-Geral, dos organismos 
e conferências especializados e dos demais 
órgãos e entidades, e apresentar à Assem-
bléia Geral as observações e recomenda-
ções que julgue pertinentes; e

g) Exercer as demais funções que lhe atri-
bui a Carta.

Artigo 92.

O Conselho Permanente e a Secretaria-Geral te-
rão a mesma sede. 

CAPÍTULO XIII
O CONSELHO INTERAMERICANO DE 

DESENVOLVIMENTO INTEGRAL

Artigo 93.

O Conselho Interamericano de Desenvolvimen-
to Integral compõe-se de um representante ti-
tular, no nível ministerial ou seu eqüivalente, de 
cada Estado membro, nomeado especificamen-
te pelo respectivo governo.

Conforme previsto na Carta, o Conselho Intera-
mericano de Desenvolvimento Integral poderá 
criar os órgãos subsidiários e os organismos que 
julgar suficiente para o melhor exercício de suas 
funções.

Artigo 94.

O Conselho Interamericano de Desenvolvimen-
to Integral tem como finalidade promover a 
cooperação entre os Estados americanos, com 
o propósito de obter seu desenvolvimento inte-
gral e, em particular, de contribuir para a elimi-
nação da pobreza crítica, segundo as normas da 
Carta, principalmente as consignadas no Capítu-
lo VII no que se refere aos campos econômico, 
social, educacional, cultural, científico e tecno-
lógico.
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Artigo 95.

Para realizar os diversos objetivos, particular-
mente na área específica da cooperação técni-
ca, o Conselho Interamericano de Desenvolvi-
mento Integral deverá:

a) Formular e recomendar à Assembléia 
Geral o plano estratégico que articule as po-
líticas, os programas e as medidas de ação 
em matéria de cooperação para o desenvol-
vimento integral, no marco da política geral 
e das prioridades definidas pela Assembléia 
Geral;

b) Formular diretrizes para a elaboração do 
orçamento programa de cooperação técni-
ca, bem como para as demais atividades do 
Conselho;

c) Promover, coordenar e encomendar a 
execução de programas e projetos de de-
senvolvimento aos órgãos subsidiários e 
organismos correspondentes, com base nas 
prioridades determinadas pelos Estados 
membros, em áreas tais como:

1) Desenvolvimento econômico e social, 
inclusive o comércio, o turismo, a integra-
ção e o meio ambiente;

2) Melhoramento e extensão da educação 
a todos os níveis, e a promoção da pesquisa 
científica e tecnológica, por meio da coope-
ração técnica, bem como do apoio às ativi-
dades da área cultural; e

3) Fortalecimento da consciência cívica dos 
povos americanos, como um dos funda-
mentos da prática efetiva da democracia e a 
do respeito aos direitos e deveres da pessoa 
humana.

Para este fim, contará com mecanismos de par-
ticipação setorial e com apoio dos órgãos subsi-
diários e organismos previstos na Carta e outros 
dispositivos da Assembléia Geral;

d) Estabelecer relações de cooperação com 
os órgãos correspondentes das Nações Uni-
das e outras entidades nacionais e interna-
cionais, especialmente no que diz respeito a 

coordenação dos programas interamerica-
nos de assistência técnica;

e) Avaliar periodicamente as entidades de 
cooperação para o desenvolvimento inte-
gral, no que tange ao seu desempenho na 
implementação das políticas, programas 
e projetos, em termos de seu impacto, efi-
cácia, eficiência, aplicação de recursos e da 
qualidade, entre outros, dos serviços de co-
operação técnica prestados e informar à As-
sembléia Geral.

Artigo 96.

O Conselho Interamericano de Desenvolvimen-
to Integral realizará, no mínimo, uma reunião 
por ano, no nível ministerial ou seu equivalen-
te, e poderá convocar a realização de reuniões 
no mesmo nível para os temas especializados 
ou setoriais que julgar pertinentes, em áreas de 
sua competência. Além disso, reunir-se-á, quan-
do for convocado pela Assembléia Geral, pela 
Reunião de Consulta dos Ministros das Relações 
Exteriores, por iniciativa própria, ou para os ca-
sos previstos no artigo 37 da Carta.

Artigo 97.

O Conselho Interamericano de Desenvolvimen-
to Integral terá as comissões especializadas não-
-permanentes que decidir estabelecer e que fo-
rem necessárias para o melhor desempenho de 
suas funções. Estas Comissões funcionarão e se-
rão constituídas segundo o disposto no Estatuto 
do mesmo Conselho.

Artigo 98.

A execução e, conforme o caso, a coordenação 
dos projetos aprovados será confiada à Secreta-
ria Executiva de Desenvolvimento Integral, que 
informará o Conselho sobre o resultado da exe-
cução.
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CAPÍTULO XIV
A COMISSÃO JURÍDICA 

INTERAMERICANA

Artigo 99.

A Comissão Jurídica Interamericana tem por 
finalidade servir de corpo consultivo da Orga-
nização em assuntos jurídicos; promover o de-
senvolvimento progressivo e a codificação do 
direito internacional; e estudar os problemas 
jurídicos referentes à integração dos países em 
desenvolvimento do Continente, bem como a 
possibilidade de uniformizar suas legislações no 
que parecer conveniente.

Artigo 100.

A Comissão Jurídica Interamericana empreen-
derá os estudos e trabalhos preparatórios de 
que for encarregada pela Assembléia Geral, 
pela Reunião de Consulta dos Ministros das Re-
lações Exteriores e pelos Conselhos da Organi-
zação. Pode, além disso, levar a efeito, por sua 
própria iniciativa, os que julgar convenientes, 
bem como sugerir a realização de conferências 
jurídicas e especializadas.

Artigo 101.

A Comissão Jurídica Interamericana será com-
posta de onze juristas nacionais dos Estados 
membros, eleitos, de listas de três candidatos 
apresentadas pelos referidos Estados, para um 
período de quatro anos. A Assembléia Geral 
procederá à eleição, de acordo com um regime 
que leve em conta a renovação parcial e procu-
re, na medida do possível, uma representação 
geográfica eqüitativa. Não poderá haver na Co-
missão mais de um membro da mesma naciona-
lidade.

As vagas que ocorrerem por razões diferentes 
da expiração normal dos mandatos dos mem-
bros da Comissão serão preenchidas pelo Con-
selho Permanente da Organização, de acordo 
com os mesmos critérios estabelecidos no pará-
grafo anterior.

Artigo 102.

A Comissão Jurídica Interamericana representa 
o conjunto dos Estados membros da Organiza-
ção, e tem a mais ampla autonomia técnica.

Artigo 103.

A Comissão Jurídica Interamericana estabelece-
rá relações de cooperação com as universida-
des, institutos e outros centros de ensino e com 
as comissões e entidades nacionais e interna-
cionais dedicadas ao estudo, pesquisa, ensino 
ou divulgação dos assuntos jurídicos de interes-
se internacional.

Artigo 104.

A Comissão Jurídica Interamericana elaborará 
seu estatuto, o qual será submetido à aprova-
ção da Assembléia Geral.

A Comissão adotará seu próprio regulamento. 

Artigo 105.

A Comissão Jurídica Interamericana terá sua 
sede na cidade do Rio de Janeiro, mas, em casos 
especiais, poderá realizar reuniões em qualquer 
outro lugar que seja oportunamente designado, 
após consulta ao Estado membro correspon-
dente.

CAPÍTULO XV
A COMISSÃO INTERAMERICANA  

DE DIREITOS HUMANOS

Artigo 106.

Haverá uma Comissão Interamericana de Di-
reitos Humanos que terá por principal função 
promover o respeito e a defesa dos direitos hu-
manos e servir como órgão consultivo da Orga-
nização em tal matéria.

Uma convenção interamericana sobre direitos 
humanos estabelecerá a estrutura, a competên-
cia e as normas de funcionamento da referida 
Comissão, bem como as dos outros órgãos en-
carregados de tal matéria.
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CAPÍTULO XVI
A SECRETARIA-GERAL

Artigo 107.

A Secretaria-Geral é o órgão central e perma-
nente da Organização dos Estados Americanos. 
Exercerá as funções que lhe atribuam a Carta, 
outros tratados e acordos interamericanos e a 
Assembléia Geral, e cumprirá os encargos de 
que for incumbida pela Assembléia Geral, pela 
Reunião de Consulta dos Ministros das Relações 
Exteriores e pelos Conselhos.

Artigo 108.

O Secretário-Geral da Organização será eleito 
pela Assembléia Geral para um período de cin-
co anos e não poderá ser reeleito mais de uma 
vez, nem poderá suceder-lhe pessoa da mesma 
nacionalidade. Vagando o cargo de Secretário-
-Geral, o Secretário-Geral Adjunto assumirá as 
funções daquele até que a Assembléia Geral 
proceda à eleição de novo titular para um perí-
odo completo.

Artigo 109.

O Secretário-Geral dirige a Secretaria-Geral, é o 
representante legal da mesma e, sem prejuízo 
do estabelecido no artigo 91, alínea b, responde 
perante a Assembléia Geral pelo cumprimento 
adequado das atribuições e funções da Secreta-
ria-Geral.

Artigo 110.

O Secretário-Geral ou seu representante poderá 
participar, com direito a palavra, mas sem voto, 
de todas as reuniões da Organização.

O Secretário-Geral poderá levar à atenção da 
Assembléia Geral ou do Conselho Permanente 
qualquer assunto que, na sua opinião, possa 
afetar a paz e a segurança do Continente e o de-
senvolvimento dos Estados membros.

As atribuições a que se refere o parágrafo ante-
rior serão exercidas em conformidade com esta 
Carta.

Artigo 111.

De acordo com a ação e a política decididas pela 
Assembléia Geral e com as resoluções pertinen-
tes dos Conselhos, a Secretaria-Geral promove-
rá relações econômicas, sociais, jurídicas, edu-
cacionais, científicas e culturais entre todos os 
Estados membros da Organização, com especial 
ênfase na cooperação da pobreza crítica.

Artigo 112.

A Secretaria-Geral desempenha também as se-
guintes funções:

a) Encaminhar ex officio aos Estados mem-
bros a convocatória da Assembléia Geral, da 
Reunião de Consulta dos Ministros das Rela-
ções Exteriores, do Conselho Interamerica-
no de Desenvolvimento Integral e das Con-
ferências Especializadas;

b) Assessorar os outros órgãos, quando ca-
bível, na elaboração das agendas e regula-
mentos;

c) Preparar o projeto de orçamento-pro-
grama da Organização com base nos pro-
gramas aprovados pelos Conselhos, orga-
nismos e entidades cujas despesas devam 
ser incluídas no orçamento-programa e, 
após consulta com esses Conselhos ou suas 
Comissões Permanentes, submetê-lo à Co-
missão Preparatória da Assembléia Geral e 
em seguida à própria Assembléia;

d) Proporcionar à Assembléia Geral e aos 
demais órgãos serviços de secretaria per-
manentes e adequados, bem como dar 
cumprimento a seus mandatos e encargos. 
Dentro de suas possibilidades, atender às 
outras reuniões da Organização;

e) Custodiar os documentos e arquivos das 
Conferências Interamericanas, da Assem-
bléia Geral, das Reuniões de Consulta dos 
Ministros das Relações Exteriores, dos Con-
selhos e das Conferências Especializadas;

f) Servir de depositária dos tratados e 
acordos interamericanos, bem como dos 
instrumentos de ratificação dos mesmos;
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g) Apresentar à Assembléia Geral, em cada 
período ordinário de sessões, um relatório 
anual sobre as atividades e a situação finan-
ceira da Organização; e

h) Estabelecer relações de cooperação, 
consoante o que for decidido pela Assem-
bléia Geral ou pelos Conselhos, com os Or-
ganismos Especializados e com outros orga-
nismos nacionais e internacionais.

Artigo 113.

Compete ao Secretário-Geral:

a) Estabelecer as dependências da Secreta-
ria-Geral que sejam necessárias para a reali-
zação de seus fins; e

b) Determinar o número de funcionários 
e empregados da Secretaria-Geral, nomeá-
-los, regulamentar suas atribuições e deve-
res e fixar sua retribuição.

O Secretário-Geral exercerá essas atribuições de 
acordo com as normas gerais e as disposições 
orçamentárias que forem estabelecidas pela As-
sembléia Geral.

Artigo 114.

O Secretário-Geral Adjunto será eleito pela As-
sembléia Geral para um período de cinco anos 
e não poderá ser reeleito mais de uma vez, nem 
poderá suceder-lhe pessoa da mesma nacionali-
dade. Vagando o cargo de Secretário-Geral Ad-
junto, o Conselho Permanente elegerá um subs-
tituto, o qual exercerá o referido cargo até que 
a Assembléia Geral proceda à eleição de novo 
titular para um período completo.

Artigo 115.

O Secretário-Geral Adjunto é o Secretário do 
Conselho Permanente. Tem o caráter de fun-
cionário consultivo do Secretário-Geral e atuará 
como delegado seu em tudo aquilo de que for 
por ele incumbido. Na ausência temporária ou 
no impedimento do Secretário-Geral, exercerá 
as funções deste.

O Secretário-Geral e o Secretário-Geral adjunto 
deverão ser de nacionalidades diferentes.

Artigo 116.

A Assembléia Geral, com o voto de dois terços 
dos Estados membros, pode destituir o Secretá-
rio-Geral ou o Secretário-Geral Adjunto, ou am-
bos, quando o exigir o bom funcionamento da 
Organização.

Artigo 117.

O Secretário-Geral designará o Secretário Exe-
cutivo de Desenvolvimento Integral, com a 
aprovação do Conselho Interamericano de De-
senvolvimento Integral.

Artigo 118.

No cumprimento de seus deveres, o Secretário-
-Geral e o pessoal da Secretaria não solicitarão 
nem receberão instruções de governo algum 
nem de autoridade alguma estranha à Organi-
zação, e abster-se-ão de agir de maneira incom-
patível com sua condição de funcionários inter-
nacionais, responsáveis unicamente perante a 
Organização.

Artigo 119.

Os Estados membros comprometem-se a res-
peitar o caráter exclusivamente internacional 
das responsabilidades do Secretário-Geral e do 
pessoal da Secretaria-Geral e a não tentar influir 
sobre eles no desempenho de suas funções.

Artigo 120.

Na seleção do pessoal da Secretaria-Geral levar-
-se-ão em conta, em primeiro lugar, a eficiência, 
a competência e a probidade; mas, ao mesmo 
tempo, dever-se-á dar importância à necessida-
de de ser o pessoal escolhido, em todas as hie-
rarquias, de acordo com um critério de repre-
sentação geográfica tão amplo quanto possível.

Artigo 121.

A sede da Secretaria-Geral é a cidade de Wa-
shington, D.C. 
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CAPÍTULO XVII
AS CONFERÊNCIAS ESPECIALIZADAS

Artigo 122.

As Conferências Especializadas são reuniões 
intergovernamentais destinadas a tratar de 
assuntos técnicos especiais ou a desenvolver 
aspectos específicos da cooperação interame-
ricana e são realizadas quando o determine a 
Assembléia Geral ou a Reunião de Consulta dos 
Ministros das Relações Exteriores, por iniciativa 
própria ou a pedido de algum dos Conselhos ou 
Organismos Especializados.

Artigo 123.

A agenda e o regulamento das Conferências Es-
pecializadas serão elaborados pelos Conselhos 
competentes, ou pelos Organismos Especializa-
dos interessados, e submetidos à consideração 
dos governos dos Estados membros.

CAPÍTULO XVIII
ORGANISMOS ESPECIALIZADOS

Artigo 124.

Consideram-se como Organismos Especializa-
dos Interamericanos, para os efeitos desta Car-
ta, os organismos intergovernamentais estabe-
lecidos por acordos multilaterais, que tenham 
determinadas funções em matérias técnicas de 
interesse comum para os Estados americanos.

Artigo 125.

A Secretaria-Geral manterá um registro dos 
organismos que satisfaçam as condições esta-
belecidas no artigo anterior, de acordo com as 
determinações da Assembléia Geral e à vista de 
relatório do Conselho correspondente.

Artigo 126.

Os Organismos Especializados gozam da mais 
ampla autonomia técnica, mas deverão levar 
em conta as recomendações da Assembléia Ge-

ral e dos Conselhos, de acordo com as disposi-
ções da Carta.

Artigo 127.

Os Organismos Especializados apresentarão à 
Assembléia Geral relatórios anuais sobre o de-
senvolvimento de suas atividades, bem como 
sobre seus orçamentos e contas anuais.

Artigo 128.

As relações que devem existir entre os Organis-
mos Especializados e a Organização serão defi-
nidas mediante acordos celebrados entre cada 
organismo e o Secretário-Geral, com a autoriza-
ção da Assembléia Geral.

Artigo 129.

Os Organismos Especializados devem estabele-
cer relações de cooperação com os organismos 
mundiais do mesmo caráter, a fim de coordenar 
suas atividades. Ao entrarem em acordo com os 
organismos internacionais de caráter mundial, 
os Organismos Especializados Interamericanos 
devem manter a sua identidade e posição como 
parte integrante da Organização dos Estados 
Americanos, mesmo quando desempenhem 
funções regionais dos organismos internacio-
nais.

Artigo 130.

Na localização dos Organismos Especializados, 
levar-se-ão em conta os interesses de todos os 
Estados membros e a conveniência de que as 
sedes dos mesmos sejam escolhidas mediante 
critério de distribuição geográfica tão eqüitativa 
quanto possível.
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TERCEIRA PARTE

CAPÍTULO XIX 
NAÇÕES UNIDAS

Artigo 131.

Nenhuma das estipulações desta Carta se in-
terpretará no sentido de prejudicar os direitos 
e obrigações dos Estados membros, de acordo 
com a Carta das Nações Unidas.

CAPÍTULO XX 
DISPOSIÇÕES DIVERSAS

Artigo 132.

A assistência às reuniões dos órgãos permanen-
tes da Organização dos Estados Americanos ou 
às conferências e reuniões previstas na Carta, 
ou realizadas sob os auspícios da Organização, 
obedece ao caráter multilateral dos referidos 
órgãos, conferências e reuniões e não depende 
das relações bilaterais entre o governo de qual-
quer Estado membro e o governo do país sede.

Artigo 133.

A Organização dos Estados Americanos gozará 
no território de cada um de seus membros da 
capacidade jurídica, dos privilégios e das imu-
nidades que forem necessários para o exercício 
das suas funções e a realização dos seus propó-
sitos.

Artigo 134.

Os representantes dos Estados membros nos 
órgãos da Organização, o pessoal das suas re-
presentações, o Secretário-Geral e o Secre-
tário-Geral Adjunto gozarão dos privilégios e 
imunidades correspondentes a seus cargos e 
necessários para desempenhar com indepen-
dência suas funções.

Artigo 135.

A situação jurídica dos Organismos Especializa-
dos e os privilégios e imunidades que devem ser 
concedidos aos mesmos e ao seu pessoal, bem 
como aos funcionários da Secretaria-Geral, se-
rão determinados em acordo multilateral. O dis-
posto neste artigo não impede que se celebrem 
acordos bilaterais, quando julgados necessários.

Artigo 136.

A correspondência da Organização dos Esta-
dos Americanos, inclusive impressos e pacotes, 
sempre que for marcada com o seu selo de fran-
quia, circulará isenta de porte pelos correios dos 
Estados membros.

Artigo 137.

A Organização dos Estados Americanos não ad-
mite restrição alguma, por motivo de raça, cre-
do ou sexo, à capacidade para exercer cargos na 
Organização e participar de suas atividades.

Artigo 138.

Os órgãos competentes buscarão, de acordo 
com as disposições desta Carta, maior colabo-
ração dos países não membros da Organização 
em matéria de cooperação para o desenvolvi-
mento.

CAPÍTULO XXI 
RATIFICAÇÃO E VIGÊNCIA

Artigo 139.

A presente Carta fica aberta à assinatura dos 
Estados americanos e será ratificada conforme 
seus respectivos processos constitucionais. O 
instrumento original, cujos textos em portu-
guês, espanhol, inglês e francês são igualmente 
autênticos, será depositado na Secretaria-Geral, 
a qual enviará cópias autenticadas aos gover-
nos, para fins de ratificação. Os instrumentos 
de ratificação serão depositados na Secretaria-
-Geral e esta notificará os governos signatários 
do dito depósito.
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Artigo 140.

A presente Carta entrará em vigor entre os Es-
tados que a ratificarem, quando dois terços dos 
Estados signatários tiverem depositado suas ra-
tificações. Quanto aos Estados restantes, entra-
rá em vigor na ordem em que eles depositarem 
as suas ratificações.

Artigo 141.

A presente Carta será registrada na Secretaria 
das Nações Unidas por intermédio da Secreta-
ria-Geral.

Artigo 142.

As reformas da presente Carta só poderão ser 
adotadas pela Assembléia Geral, convocada 
para tal fim. As reformas entrarão em vigor nos 
mesmos termos e segundo o processo estabele-
cido no artigo 140.

Artigo 143.

Esta Carta vigorará indefinidamente, mas po-
derá ser denunciada por qualquer dos Estados 
membros, mediante uma notificação escrita à 
Secretaria-Geral, a qual comunicará em cada 
caso a todos os outros Estados as notificações 
de denúncia que receber. Transcorridos dois 
anos a partir da data em que a Secretaria-Geral 
receber uma notificação de denúncia, a presen-
te Carta cessará seus efeitos em relação ao dito 
Estado denunciante e este ficará desligado da 
Organização, depois de ter cumprido as obriga-
ções oriundas da presente Carta.

CAPÍTULO XXII
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Artigo 144.

O Comitê Interamericano da Aliança para o Pro-
gresso atuará como comissão executiva perma-
nente do Conselho Interamericano Econômico e 
Social enquanto estiver em vigor a Aliança para 
o Progresso.

Artigo 145.

Enquanto não entrar em vigor a convenção in-
teramericana sobre direitos humanos a que se 
refere o Capítulo XV, a atual Comissão Interame-
ricana de Direitos Humanos velará pela obser-
vância de tais direitos.

Artigo 146.

O Conselho Permanente não formulará nenhu-
ma recomendação, nem a Assembléia Geral to-
mará decisão alguma sobre pedido de admissão 
apresentado por entidade política cujo territó-
rio esteja sujeito, total ou parcialmente e em 
época anterior à data de 18 de dezembro de 
1964, fixada pela Primeira Conferência Intera-
mericana Extraordinária, a litígio ou reclamação 
entre país extracontinental e um ou mais Esta-
dos membros da Organização, enquanto não se 
houver posto fim à controvérsia mediante pro-
cesso pacífico. Este artigo permanecerá em vi-
gor até 10 de dezembro de 1990.

DECLARAÇÃO AMERICANA DOS 
DIREITOS E DEVERES DO HOMEM 
(1948)

A IX Conferência Internacional Americana, Con-
siderando:

Que os povos americanos dignificaram a pessoa 
humana e que suas Constituições nacionais re-
conhecem que as instituições jurídicas e políti-
cas, que regem a vida em sociedade, têm como 
finalidade principal a proteção dos direitos es-
senciais do homem e a criação de circunstâncias 
que lhe permitam progredir espiritual e mate-
rialmente e alcançar a felicidade;

Que, em repetidas ocasiões, os Estados ameri-
canos reconheceram que os direitos essenciais 
do homem não derivam do fato de ser ele ci-
dadão de determinado Estado, mas sim do fato 
dos direitos terem como base os atributos da 
pessoa humana;
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Que a proteção internacional dos direitos do 
homem deve ser a orientação principal do direi-
to americano em evolução;

Que a consagração americana dos direitos es-
senciais do homem, unida às garantias ofereci-
das pelo regime interno dos Estados, estabele-
ce o sistema inicial de proteção que os Estados 
americanos consideram adequado às atuais 
circunstâncias sociais e jurídicas, não deixando 
de reconhecer, porém, que deverão fortalecê-lo 
cada vez mais no terreno internacional, à medi-
da que essas circunstâncias se tornem mais pro-
pícias;

Resolve:

Adotar a seguinte

Declaração Americana dos  
Direitos e Deveres do Homem 

Preâmbulo

Todos os homens nascem livres e iguais em dig-
nidade e direitos e, como são dotados pela na-
tureza de razão e consciência, devem proceder 
fraternalmente uns para com os outros.

O cumprimento do dever de cada um é exi-
gência do direito de todos. Direitos e deveres 
integram-se correlativamente em toda a ativi-
dade social e política do homem. Se os direitos 
exaltam a liberdade individual, os deveres expri-
mem a dignidade dessa liberdade.

Os deveres de ordem jurídica dependem da 
existência anterior de outros de ordem moral, 
que apoiam os primeiros conceitualmente e os 
fundamentam.

É dever do homem servir o espírito com todas 
as suas faculdades e todos os seus recursos, 
porque o espírito é a finalidade suprema da 
existência humana e a sua máxima categoria.

É dever do homem exercer, manter e estimu-
lar a cultura por todos os meios ao seu alcance, 
porque a cultura é a mais elevada expressão so-
cial e histórica do espírito.

E, visto que a moral e as boas maneiras consti-
tuem a mais nobre manifestação da cultura, é 
dever de todo homem acatar-lhe os princípios.

CAPÍTULO PRIMEIRO
DIREITOS

Artigo I. Todo ser humano tem direito à vida, à 
liberdade e à segurança de sus pessoa.

Artigo II. Todas as pessoas são iguais perante 
a lei e têm os direitos e deveres consagrados 
nesta Declaração, sem distinção de raça, língua, 
crença, ou qualquer outra.

Artigo III. Toda pessoa tem o direito de profes-
sar livremente uma crença religiosa e de mani-
festá-la e praticá-la pública e particularmente.

Artigo IV. Toda pessoa tem o direito à liberdade 
de investigação, de opinião e de expressão e di-
fusão do pensamento, por qualquer meio.

Artigo V. Toda pessoa tem direito à proteção da 
lei contra os ataques abusivos à sua honra, à sua 
reputação e à sua vida particular e familiar.

Artigo VI. Toda pessoa tem direito a constituir 
família, elemento fundamental da sociedade e a 
receber proteção para ela.

Artigo VII. Toda mulher em estado de gravi-
dez ou em época de lactação, assim como toda 
criança, têm direito à proteção, cuidados e auxí-
lios especiais.

Artigo VIII. Toda pessoa tem direito de fixar sua 
residência no território do Estado de que é na-
cional, de transitar por ele livremente e de não 
abandoná-lo senão por sua própria vontade.

Artigo IX. Toda pessoa tem direito à inviolabili-
dade do seu domicílio.

Artigo X. Toda pessoa tem direito à inviolabili-
dade e circulação da sua correspondência.

Artigo XI. Toda pessoa tem direito a que sua 
saúde seja resguardada por medidas sanitárias 
e sociais relativas à alimentação, roupas, habi-
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tação e cuidados médicos correspondentes ao 
nível permitido pelos recursos públicos e os da 
coletividade.

Artigo XII. Toda pessoa tem direito à educação, 
que deve inspirar-se nos princípios de liberda-
de, moralidade e solidariedade humana.

Tem, outrossim, direito a que, por meio dessa 
educação, lhe seja proporcionado o preparo 
para subsistir de uma maneira digna, para me-
lhorar o seu nível de vida e para poder ser útil à 
sociedade.

O direito à educação compreende o de igualda-
de de oportunidade em todos os casos, de acor-
do com os dons naturais, os méritos e o desejo 
de aproveitar os recursos que possam propor-
cionar a coletividade e o Estado.

Toda pessoa tem o direito de que lhe seja mi-
nistrada gratuitamente pelo menos, a instrução 
primária.

Artigo XIII. Toda pessoa tem direito de tomar 
parte na vida cultural da coletividade, de gozar 
das artes e de desfrutar dos benefícios resultan-
tes do progresso intelectual e, especialmente 
das descobertas científicas.

Tem o direito, outrossim, de ser protegida em 
seus interesses morais e materiais, no que se re-
fere às invenções, obras literárias, científicas ou 
artísticas de sua autoria.

Artigo XIV. Toda pessoa tem direito ao trabalho 
em condições dignas e o direito de seguir livre-
mente sua vocação, na medida em que for per-
mitido pelas oportunidades de emprego exis-
tentes.

Toda pessoa que trabalha tem o direito de re-
ceber uma remuneração que, em relação à sua 
capacidade de trabalho e habilidade, lhe garan-
ta um nível de vida conveniente para si mesma e 
para sua família.

Artigo XV. Toda pessoa tem direito ao descanso, 
ao recreio honesto e à oportunidade de aprovei-
tar utilmente o seu tempo livre em benefício de 
seu melhoramento espiritual, cultural e físico.

Artigo XVI. Toda pessoa tem direito à previdên-
cia social, de modo a ficar protegida contra as 
conseqüências do desemprego, da velhice e da 
incapacidade que, provenientes de qualquer 
causa alheia à sua vontade, a impossibilitem fí-
sica ou mentalmente de obter meios de subsis-
tência.

Artigo XVII. Toda pessoa tem direito a ser re-
conhecida, seja onde for, como pessoa com di-
reitos e obrigações, e a gozar dos direitos civis 
fundamentais.

Artigo XVIII. Toda pessoa pode recorrer aos 
tribunais para fazer respeitar os seus direitos. 
Deve poder contar, outrossim, com processo 
simples e breve, mediante o qual a justiça a pro-
teja contra atos de autoridade que violem, em 
seu prejuízo, qualquer dos direitos fundamen-
tais consagrados constitucionalmente.

Artigo XIX. Toda pessoa tem direito à nacionali-
dade que legalmente lhe corresponda, podendo 
mudá-la, se assim o desejar, pela de qualquer 
outro país que estiver disposta a concedê-la.

Artigo XX. Toda pessoa, legalmente capacitada, 
tem o direito de tomar parte no governo do seu 
país, quer diretamente, quer através de seus re-
presentantes, e de participar das eleições, que 
se processarão por voto secreto, de uma manei-
ra genuína, periódica e livre.

Artigo XXI. Toda pessoa tem o direito de se reu-
nir pacificamente com outras, em manifestação 
pública, ou em assembléia transitória, em rela-
ção com seus interesses comuns, de qualquer 
natureza que sejam.

Artigo XXII. Toda pessoa tem o direito de se as-
sociar com outras a fim de promover, exercer e 
proteger os seus interesses legítimos, de ordem 
política, econômica, religiosa, social, cultural, 
profissional, sindical ou de qualquer outra natu-
reza.

Artigo XXIII. Toda pessoa tem direito à proprie-
dade particular correspondente às necessida-
des essenciais de uma vida decente, e que con-
tribua a manter a dignidade da pessoa e do lar.
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Artigo XXIV. Toda pessoa tem o direito de apre-
sentar petições respeitosas a qualquer autori-
dade competente, quer por motivo de interesse 
geral, quer de interesse particular, assim como o 
de obter uma solução rápida.

Artigo XXV. Ninguém pode ser privado da sua li-
berdade, a não ser nos casos previstos pelas leis 
e segundo as praxes estabelecidas pelas leis já 
existentes.

Ninguém pode ser preso por deixar de cumprir 
obrigações de natureza claramente civil.

Todo indivíduo, que tenha sido privado da sua 
liberdade, tem o direito de que o juiz verifique 
sem demora a legalidade da medida, e de que o 
julgue sem protelação injustificada, ou, no caso 
contrário, de ser posto em liberdade. Tem tam-
bém direito a um tratamento humano durante o 
tempo em que o privarem da sua liberdade.

Artigo XXVI. Parte-se do princípio de que todo 
acusado é inocente, até provar-se-lhe a culpabi-
lidade.

Toda pessoa acusada de um delito tem direito 
de ser ouvida em uma forma imparcial e públi-
ca, de ser julgada por tribunais já estabelecidos 
de acordo com leis preexistentes, e de que se 
lhe não inflijam penas cruéis, infamantes ou 
inusitadas.

Artigo XXVII. Toda pessoa tem o direito de pro-
curar e receber asilo em território estrangeiro, 
em caso de perseguição que não seja motivada 
por delitos de direito comum, e de acordo com 
a legislação de cada país e com as convenções 
internacionais.

Artigo XXVIII. Os direitos do homem estão limi-
tados pelos direitos do próximo, pela segurança 
de todos e pelas justas exigências do bem–estar 
geral e do desenvolvimento democrático.

CAPÍTULO SEGUNDO
DEVERES

Artigo XXIX. O indivíduo tem o dever de con-
viver com os demais, de maneira que todos e 
cada um possam formar e desenvolver integral-
mente a sua personalidade.

Artigo XXX. Toda pessoa tem o dever de auxiliar, 
alimentar, educar e amparar os seus filhos me-
nores de idade, e os filhos têm o dever de hon-
rar sempre os seus pais e de auxiliar, alimentar e 
amparar sempre que precisarem.

Artigo XXXI. Toda pessoa tem o dever de adqui-
rir, pelo menos, a instrução primária.

Artigo XXXII. Toda pessoa tem o dever de votar 
nas eleições populares do país de que for nacio-
nal, quando estiver legalmente habilitada para 
isso.

Artigo XXXIII. Toda pessoa tem o dever de obe-
decer à Lei e aos demais mandamentos legíti-
mos das autoridades do país onde se encontrar.

Artigo XXXIV. Toda pessoa devidamente habili-
tada tem o dever de prestar os serviços civis e 
militares que a pátria exija para a sua defesa e 
conservação, e, no caso de calamidade pública, 
os serviços civis que estiverem dentro de suas 
possibilidades.

Da mesma forma tem o dever de desempenhar 
os cargos de eleição popular de que for incum-
bida no Estado de que for nacional.

Artigo XXXV. Toda pessoa está obrigada a coo-
perar com o Estado e com a coletividade na as-
sistência e previdência sociais, de acordo com 
as suas possibilidades e com as circunstâncias.

Artigo XXXVI. Toda pessoa tem o dever de pagar 
os impostos estabelecidos pela lei para a manu-
tenção dos serviços públicos.

Artigo XXXVII. Toda pessoa tem o dever de tra-
balhar, dentro das suas capacidades e possibi-
lidades, a fim de obter os recursos para a sua 
subsistência ou em benefício da coletividade.
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Artigo XXXVIII. Todo o estrangeiro tem o dever 
de se abster de tomar parte nas atividades polí-
ticas que, de acordo com a lei, sejam privativas 
dos cidadãos do Estado onde se encontrar.

* Resolução XXX, Ata Final, aprovada na IX Con-
ferência Internacional Americana, em Bogotá, 
em abril de 1948.

CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE 
DIREITOS HUMANOS (1969) – PACTO 
DE SAN JOSÉ DA COSTA

Os Estados Americanos signatários da presente 
Convenção,

Reafirmando seu propósito de consolidar neste 
Continente, dentro do quadro das instituições 
democráticas, um regime de liberdade pessoal 
e de justiça social, fundado no respeito dos di-
reitos humanos essenciais;

Reconhecendo que os direitos essenciais da 
pessoa humana não derivam do fato de ser ela 
nacional de determinado Estado, mas sim do 
fato de ter como fundamento os atributos da 
pessoa humana, razão por que justificam uma 
proteção internacional, de natureza convencio-
nal, coadjuvante ou complementar da que ofe-
rece o direito interno dos Estados americanos;

Considerando que esses princípios foram con-
sagrados na Carta da Organização dos Estados 
Americanos, na Declaração Americana dos Di-
reitos e Deveres do Homem e na Declaração 
Universal dos Direitos do Homem, e que foram 
reafirmados e desenvolvidos em outros instru-
mentos internacionais, tanto de âmbito mun-
dial como regional;

Reiterando que, de acordo com a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, só pode ser 
realizado o ideal do ser humano livre, isento do 
temor e da miséria, se forem criadas condições 
que permitam a cada pessoa gozar dos seus 
direitos econômicos, sociais e culturais, bem 
como dos seus direitos civis e políticos; e

Considerando que a Terceira Conferência Inte-
ramericana Extraordinária (Buenos Aires, 1967) 
aprovou a incorporação à própria Carta da Orga-
nização de normas mais amplas sobre os direi-
tos econômicos, sociais e educacionais e resol-
veu que uma Convenção Interamericana sobre 
Direitos Humanos determinasse a estrutura, 
competência e processo dos órgãos encarrega-
dos dessa matéria;

Convieram no seguinte:

PARTE I

DEVERES DOS ESTADOS  
E DIREITOS PROTEGIDOS

CAPÍTULO I 
ENUMERAÇÃO DOS DEVERES

Artigo 1º Obrigação de respeitar os direitos

1. Os Estados-partes nesta Convenção 
comprometem-se a respeitar os direitos e 
liberdades nela reconhecidos e a garantir 
seu livre e pleno exercício a toda pessoa 
que esteja sujeita à sua jurisdição, sem dis-
criminação alguma, por motivo de raça, cor, 
sexo, idioma, religião, opiniões políticas ou 
de qualquer outra natureza, origem nacio-
nal ou social, posição econômica, nascimen-
to ou qualquer outra condição social.

2. Para efeitos desta Convenção, pessoa é 
todo ser humano. 

Artigo 2º Dever de adotar disposições de direi-
to interno

Se o exercício dos direitos e liberdades mencio-
nados no artigo 1 ainda não estiver garantido 
por disposições legislativas ou de outra nature-
za, os Estados-partes comprometem-se a ado-
tar, de acordo com as suas normas constitucio-
nais e com as disposições desta Convenção, as 
medidas legislativas ou de outra natureza que 
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forem necessárias para tornar efetivos tais direi-
tos e liberdades.

CAPÍTULO II
DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS

Artigo 3º Direito ao reconhecimento da perso-
nalidade jurídica

Toda pessoa tem direito ao reconhecimento de 
sua personalidade jurídica. 

Artigo 4º Direito à vida

1. Toda pessoa tem o direito de que se res-
peite sua vida. Esse direito deve ser prote-
gido pela lei e, em geral, desde o momento 
da concepção. Ninguém pode ser privado 
da vida arbitrariamente.

2. Nos países que não houverem abolido a 
pena de morte, esta só poderá ser imposta 
pelos delitos mais graves, em cumprimento 
de sentença final de tribunal competente e 
em conformidade com a lei que estabeleça 
tal pena, promulgada antes de haver o de-
lito sido cometido. Tampouco se estenderá 
sua aplicação a delitos aos quais não se apli-
que atualmente.

3. Não se pode restabelecer a pena de 
morte nos Estados que a hajam abolido.

4. Em nenhum caso pode a pena de morte 
ser aplicada a delitos políticos, nem a deli-
tos comuns conexos com delitos políticos.

5. Não se deve impor a pena de morte a 
pessoa que, no momento da perpetração 
do delito, for menor de dezoito anos, ou 
maior de setenta, nem aplicá-la a mulher 
em estado de gravidez.

6. Toda pessoa condenada à morte tem 
direito a solicitar anistia, indulto ou comu-
tação da pena, os quais podem ser conce-
didos em todos os casos. Não se pode exe-
cutar a pena de morte enquanto o pedido 
estiver pendente de decisão ante a autori-
dade competente.

Artigo 5º Direito à integridade pessoal

1. Toda pessoa tem direito a que se respei-
te sua integridade física, psíquica e moral.

2. Ninguém deve ser submetido a torturas, 
nem a penas ou tratos cruéis, desumanos 
ou degradantes. Toda pessoa privada de li-
berdade deve ser tratada com o respeito 
devido à dignidade inerente ao ser humano.

3. A pena não pode passar da pessoa do 
delinquente.

4. Os processados devem ficar separados 
dos condenados, salvo em circunstâncias 
excepcionais, e devem ser submetidos a tra-
tamento adequado à sua condição de pes-
soas não condenadas.

5. Os menores, quando puderem ser pro-
cessados, devem ser separados dos adultos 
e conduzidos a tribunal especializado, com 
a maior rapidez possível, para seu trata-
mento.

6. As penas privativas de liberdade devem 
ter por finalidade essencial a reforma e a re-
adaptação social dos condenados.

Artigo 6º Proibição da escravidão e da servidão

1. Ninguém poderá ser submetido a escra-
vidão ou servidão e tanto estas como o trá-
fico de escravos e o tráfico de mulheres são 
proibidos em todas as suas formas.

2. Ninguém deve ser constrangido a exe-
cutar trabalho forçado ou obrigatório. Nos 
países em que se prescreve, para certos 
delitos, pena privativa de liberdade acom-
panhada de trabalhos forçados, esta dispo-
sição não pode ser interpretada no sentido 
de proibir o cumprimento da dita pena, im-
posta por um juiz ou tribunal competente. 
O trabalho forçado não deve afetar a digni-
dade, nem a capacidade física e intelectual 
do recluso.

3. Não constituem trabalhos forçados ou 
obrigatórios para os efeitos deste artigo:
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a) os trabalhos ou serviços normalmente 
exigidos de pessoa reclusa em cumprimento 
de sentença ou resolução formal expedida 
pela autoridade judiciária competente. Tais 
trabalhos ou serviços devem ser executados 
sob a vigilância e controle das autoridades 
públicas, e os indivíduos que os executarem 
não devem ser postos à disposição de parti-
culares, companhias ou pessoas jurídicas de 
caráter privado;

b) serviço militar e, nos países em que se 
admite a isenção por motivo de consciên-
cia, qualquer serviço nacional que a lei esta-
belecer em lugar daquele;

c) o serviço exigido em casos de perigo ou 
de calamidade que ameacem a existência 
ou o bem-estar da comunidade;

d) o trabalho ou serviço que faça parte das 
obrigações cívicas normais. 

Artigo 7º Direito à liberdade pessoal

1. Toda pessoa tem direito à liberdade e à 
segurança pessoais.

2. Ninguém pode ser privado de sua liber-
dade física, salvo pelas causas e nas condi-
ções previamente fixadas pelas Constitui-
ções políticas dos Estados-partes ou pelas 
leis de acordo com elas promulgadas.

3. Ninguém pode ser submetido a deten-
ção ou encarceramento arbitrários.

4. Toda pessoa detida ou retida deve ser 
informada das razões da detenção e notifi-
cada, sem demora, da acusação ou das acu-
sações formuladas contra ela.

5. Toda pessoa presa, detida ou retida deve 
ser conduzida, sem demora, à presença de 
um juiz ou outra autoridade autorizada por 
lei a exercer funções judiciais e tem o direi-
to de ser julgada em prazo razoável ou de 
ser posta em liberdade, sem prejuízo de que 
prossiga o processo. Sua liberdade pode ser 
condicionada a garantias que assegurem o 
seu comparecimento em juízo.

6. Toda pessoa privada da liberdade tem 
direito a recorrer a um juiz ou tribunal com-
petente, a fim de que este decida, sem de-
mora, sobre a legalidade de sua prisão ou 
detenção e ordene sua soltura, se a prisão 
ou a detenção forem ilegais. Nos Estados-
-partes cujas leis prevêem que toda pessoa 
que se vir ameaçada de ser privada de sua 
liberdade tem direito a recorrer a um juiz 
ou tribunal competente, a fim de que este 
decida sobre a legalidade de tal ameaça, tal 
recurso não pode ser restringido nem aboli-
do. O recurso pode ser interposto pela pró-
pria pessoa ou por outra pessoa.

7. Ninguém deve ser detido por dívidas. 
Este princípio não limita os mandados de 
autoridade judiciária competente expedi-
dos em virtude de inadimplemento de obri-
gação alimentar.

Artigo 8º Garantias judiciais

1. Toda pessoa terá o direito de ser ouvida, 
com as devidas garantias e dentro de um 
prazo razoável, por um juiz ou Tribunal com-
petente, independente e imparcial, estabe-
lecido anteriormente por lei, na apuração 
de qualquer acusação penal formulada con-
tra ela, ou na determinação de seus direitos 
e obrigações de caráter civil, trabalhista, fis-
cal ou de qualquer outra natureza.

2. Toda pessoa acusada de um delito tem 
direito a que se presuma sua inocência, en-
quanto não for legalmente comprovada sua 
culpa. Durante o processo, toda pessoa tem 
direito, em plena igualdade, às seguintes 
garantias mínimas:

a) direito do acusado de ser assistido gra-
tuitamente por um tradutor ou intérprete, 
caso não compreenda ou não fale a língua 
do juízo ou tribunal;

b) comunicação prévia e pormenorizada ao 
acusado da acusação formulada;

c) concessão ao acusado do tempo e dos 
meios necessários à preparação de sua de-
fesa;
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d) direito do acusado de defender-se pes-
soalmente ou de ser assistido por um de-
fensor de sua escolha e de comunicar-se, 
livremente e em particular, com seu defen-
sor;

e) direito irrenunciável de ser assistido por 
um defensor proporcionado pelo Estado, 
remunerado ou não, segundo a legislação 
interna, se o acusado não se defender ele 
próprio, nem nomear defensor dentro do 
prazo estabelecido pela lei;

f) direito da defesa de inquirir as teste-
munhas presentes no Tribunal e de obter 
o comparecimento, como testemunhas ou 
peritos, de outras pessoas que possam lan-
çar luz sobre os fatos;

g) direito de não ser obrigada a depor con-
tra si mesma, nem a confessar-se culpada; e

h) direito de recorrer da sentença a juiz ou 
tribunal superior.

3. A confissão do acusado só é válida se fei-
ta sem coação de nenhuma natureza.

4. O acusado absolvido por sentença tran-
sitada em julgado não poderá ser submeti-
do a novo processo pelos mesmos fatos.

5. O processo penal deve ser público, salvo 
no que for necessário para preservar os in-
teresses da justiça.

Artigo 9º Princípio da legalidade e da retroati-
vidade

Ninguém poderá ser condenado por atos ou 
omissões que, no momento em que foram co-
metidos, não constituam delito, de acordo com 
o direito aplicável. Tampouco poder-se-á impor 
pena mais grave do que a aplicável no momento 
da ocorrência do delito. Se, depois de perpetra-
do o delito, a lei estipular a imposição de pena 
mais leve, o delinquente deverá dela beneficiar-
-se.

Artigo 10. Direito à indenização

Toda pessoa tem direito de ser indenizada con-
forme a lei, no caso de haver sido condenada 

em sentença transitada em julgado, por erro ju-
diciário.

Artigo 11. Proteção da honra e da dignidade

1. Toda pessoa tem direito ao respeito da 
sua honra e ao reconhecimento de sua dig-
nidade.

2. Ninguém pode ser objeto de ingerências 
arbitrárias ou abusivas em sua vida privada, 
em sua família, em seu domicílio ou em sua 
correspondência, nem de ofensas ilegais à 
sua honra ou reputação.

3. Toda pessoa tem direito à proteção da 
lei contra tais ingerências ou tais ofensas. 

Artigo 12. Liberdade de consciência e de religião

1. Toda pessoa tem direito à liberdade de 
consciência e de religião. Esse direito impli-
ca a liberdade de conservar sua religião ou 
suas crenças, ou de mudar de religião ou de 
crenças, bem como a liberdade de professar 
e divulgar sua religião ou suas crenças, indi-
vidual ou coletivamente, tanto em público 
como em privado.

2. Ninguém pode ser submetido a medidas 
restritivas que possam limitar sua liberdade 
de conservar sua religião ou suas crenças, 
ou de mudar de religião ou de crenças. A li-
berdade de manifestar a própria religião e 
as próprias crenças está sujeita apenas às 
limitações previstas em lei e que se façam 
necessárias para proteger a segurança, a 
ordem, a saúde ou a moral públicas ou os 
direitos e as liberdades das demais pessoas.

3. Os pais e, quando for o caso, os tutores, 
têm direito a que seus filhos e pupilos rece-
bam a educação religiosa e moral que esteja 
de acordo com suas próprias convicções.

Artigo 13. Liberdade de pensamento e de ex-
pressão

1. Toda pessoa tem o direito à liberdade 
de pensamento e de expressão. Esse direi-
to inclui a liberdade de procurar, receber e 
difundir informações e idéias de qualquer 
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natureza, sem considerações de fronteiras, 
verbalmente ou por escrito, ou em forma 
impressa ou artística, ou por qualquer meio 
de sua escolha.

2. O exercício do direito previsto no inciso 
precedente não pode estar sujeito à censu-
ra prévia, mas a responsabilidades ulterio-
res, que devem ser expressamente previs-
tas em lei e que se façam necessárias para 
assegurar:

a) o respeito dos direitos e da reputação 
das demais pessoas;

b) a proteção da segurança nacional, da or-
dem pública, ou da saúde ou da moral pú-
blicas.

3. Não se pode restringir o direito de ex-
pressão por vias e meios indiretos, tais 
como o abuso de controles oficiais ou par-
ticulares de papel de imprensa, de frequ-
ências radioelétricas ou de equipamentos e 
aparelhos usados na difusão de informação, 
nem por quaisquer outros meios destina-
dos a obstar a comunicação e a circulação 
de idéias e opiniões.

4. A lei pode submeter os espetáculos pú-
blicos a censura prévia, com o objetivo ex-
clusivo de regular o acesso a eles, para pro-
teção moral da infância e da adolescência, 
sem prejuízo do disposto no inciso 2.

5. A lei deve proibir toda propaganda a fa-
vor da guerra, bem como toda apologia ao 
ódio nacional, racial ou religioso que cons-
titua incitamento à discriminação, à hostili-
dade, ao crime ou à violência.

Artigo 14. Direito de retificação ou resposta

1. Toda pessoa, atingida por informações 
inexatas ou ofensivas emitidas em seu pre-
juízo por meios de difusão legalmente regu-
lamentados e que se dirijam ao público em 
geral, tem direito a fazer, pelo mesmo órgão 
de difusão, sua retificação ou resposta, nas 
condições que estabeleça a lei.

2. Em nenhum caso a retificação ou a res-
posta eximirão das outras responsabilida-
des legais em que se houver incorrido.

3. Para a efetiva proteção da honra e da re-
putação, toda publicação ou empresa jorna-
lística, cinematográfica, de rádio ou televi-
são, deve ter uma pessoa responsável, que 
não seja protegida por imunidades, nem 
goze de foro especial.

Artigo 15. Direito de reunião

É reconhecido o direito de reunião pacífica e 
sem armas. O exercício desse direito só pode es-
tar sujeito às restrições previstas em lei e que 
se façam necessárias, em uma sociedade demo-
crática, ao interesse da segurança nacional, da 
segurança ou ordem públicas, ou para proteger 
a saúde ou a moral públicas ou os direitos e as 
liberdades das demais pessoas.

Artigo 16. Liberdade de associação

1. Todas as pessoas têm o direito de asso-
ciar-se livremente com fins ideológicos, re-
ligiosos, políticos, econômicos, trabalhistas, 
sociais, culturais, desportivos ou de qual-
quer outra natureza.

2. O exercício desse direito só pode estar 
sujeito às restrições previstas em lei e que 
se façam necessárias, em uma sociedade 
democrática, ao interesse da segurança na-
cional, da segurança e da ordem públicas, 
ou para proteger a saúde ou a moral públi-
cas ou os direitos e as liberdades das de-
mais pessoas.

3. O presente artigo não impede a imposi-
ção de restrições legais, e mesmo a privação 
do exercício do direito de associação, aos 
membros das forças armadas e da polícia.

Artigo 17. Proteção da família

1. A família é o núcleo natural e fundamen-
tal da sociedade e deve ser protegida pela 
sociedade e pelo Estado.

2. É reconhecido o direito do homem e da 
mulher de contraírem casamento e de cons-
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tituírem uma família, se tiverem a idade e 
as condições para isso exigidas pelas leis in-
ternas, na medida em que não afetem estas 
o princípio da não-discriminação estabeleci-
do nesta Convenção.

3. O casamento não pode ser celebrado 
sem o consentimento livre e pleno dos con-
traentes.

4. Os Estados-partes devem adotar as me-
didas apropriadas para assegurar a igualda-
de de direitos e a adequada equivalência de 
responsabilidades dos cônjuges quanto ao 
casamento, durante o mesmo e por ocasião 
de sua dissolução. Em caso de dissolução, 
serão adotadas as disposições que assegu-
rem a proteção necessária aos filhos, com 
base unicamente no interesse e conveniên-
cia dos mesmos.

5. A lei deve reconhecer iguais direitos tan-
to aos filhos nascidos fora do casamento, 
como aos nascidos dentro do casamento.

Artigo 18. Direito ao nome

Toda pessoa tem direito a um prenome e aos 
nomes de seus pais ou ao de um destes. A lei 
deve regular a forma de assegurar a todos esse 
direito, mediante nomes fictícios, se for neces-
sário.

Artigo 19. Direitos da criança

Toda criança terá direito às medidas de prote-
ção que a sua condição de menor requer, por 
parte da sua família, da sociedade e do Estado.

Artigo 20. Direito à nacionalidade

1. Toda pessoa tem direito a uma naciona-
lidade.

2. Toda pessoa tem direito à nacionalidade 
do Estado em cujo território houver nasci-
do, se não tiver direito a outra.

3. A ninguém se deve privar arbitrariamen-
te de sua nacionalidade, nem do direito de 
mudá-la. 

Artigo 21. Direito à propriedade privada

1. Toda pessoa tem direito ao uso e gozo 
de seus bens. A lei pode subordinar esse 
uso e gozo ao interesse social.

2. Nenhuma pessoa pode ser privada de 
seus bens, salvo mediante o pagamento de 
indenização justa, por motivo de utilidade 
pública ou de interesse social e nos casos e 
na forma estabelecidos pela lei.

3. Tanto a usura, como qualquer outra for-
ma de exploração do homem pelo homem, 
devem ser reprimidas pela lei.

Artigo 22. Direito de circulação e de residência

1. Toda pessoa que se encontre legalmente 
no território de um Estado tem o direito de 
nele livremente circular e de nele residir, em 
conformidade com as disposições legais.

2. Toda pessoa terá o direito de sair livre-
mente de qualquer país, inclusive de seu 
próprio país.

3. O exercício dos direitos supracitados não 
pode ser restringido, senão em virtude de 
lei, na medida indispensável, em uma socie-
dade democrática, para prevenir infrações 
penais ou para proteger a segurança na-
cional, a segurança ou a ordem públicas, a 
moral ou a saúde públicas, ou os direitos e 
liberdades das demais pessoas.

4. O exercício dos direitos reconhecidos no 
inciso 1 pode também ser restringido pela 
lei, em zonas determinadas, por motivo de 
interesse público.

5. Ninguém pode ser expulso do território 
do Estado do qual for nacional e nem ser 
privado do direito de nele entrar.

6. O estrangeiro que se encontre legalmen-
te no território de um Estado-parte na pre-
sente Convenção só poderá dele ser expul-
so em decorrência de decisão adotada em 
conformidade com a lei.

7. Toda pessoa tem o direito de buscar e 
receber asilo em território estrangeiro, em 
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caso de perseguição por delitos políticos ou 
comuns conexos com delitos políticos, de 
acordo com a legislação de cada Estado e 
com as Convenções internacionais.

8. Em nenhum caso o estrangeiro pode ser 
expulso ou entregue a outro país, seja ou 
não de origem, onde seu direito à vida ou à 
liberdade pessoal esteja em risco de viola-
ção em virtude de sua raça, nacionalidade, 
religião, condição social ou de suas opiniões 
políticas.

9. É proibida a expulsão coletiva de estran-
geiros. 

Artigo 23. Direitos políticos

1. Todos os cidadãos devem gozar dos se-
guintes direitos e oportunidades:

a) de participar da condução dos assuntos 
públicos, diretamente ou por meio de re-
presentantes livremente eleitos;

b) de votar e ser eleito em eleições periódi-
cas, autênticas, realizadas por sufrágio uni-
versal e igualitário e por voto secreto, que 
garantam a livre expressão da vontade dos 
eleitores; e

c) de ter acesso, em condições gerais de 
igualdade, às funções públicas de seu país.

2. A lei pode regular o exercício dos direi-
tos e oportunidades, a que se refere o inciso 
anterior, exclusivamente por motivo de ida-
de, nacionalidade, residência, idioma, ins-
trução, capacidade civil ou mental, ou con-
denação, por juiz competente, em processo 
penal.

Artigo 24. Igualdade perante a lei

Todas as pessoas são iguais perante a lei. Por 
conseguinte, têm direito, sem discriminação al-
guma, à igual proteção da lei.

Artigo 25. Proteção judicial

1. Toda pessoa tem direito a um recurso 
simples e rápido ou a qualquer outro re-
curso efetivo, perante os juízes ou tribunais 

competentes, que a proteja contra atos que 
violem seus direitos fundamentais reco-
nhecidos pela Constituição, pela lei ou pela 
presente Convenção, mesmo quando tal 
violação seja cometida por pessoas que es-
tejam atuando no exercício de suas funções 
oficiais.

2. Os Estados-partes comprometem-se:

a) a assegurar que a autoridade compe-
tente prevista pelo sistema legal do Estado 
decida sobre os direitos de toda pessoa que 
interpuser tal recurso;

b) a desenvolver as possibilidades de recur-
so judicial; e

c) a assegurar o cumprimento, pelas auto-
ridades competentes, de toda decisão em 
que se tenha considerado procedente o re-
curso.

CAPÍTULO III
DIREITOS ECONÔMICOS,  

SOCIAIS E CULTURAIS

Artigo 26. Desenvolvimento progressivo

Os Estados-partes comprometem-se a adotar 
as providências, tanto no âmbito interno, como 
mediante cooperação internacional, especial-
mente econômica e técnica, a fim de conseguir 
progressivamente a plena efetividade dos direi-
tos que decorrem das normas econômicas, so-
ciais e sobre educação, ciência e cultura, cons-
tantes da Carta da Organização dos Estados 
Americanos, reformada pelo Protocolo de Bue-
nos Aires, na medida dos recursos disponíveis, 
por via legislativa ou por outros meios apropria-
dos.
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CAPÍTULO IV 
SUSPENSÃO DE GARANTIAS, 

INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO

Artigo 27. Suspensão de garantias

1. Em caso de guerra, de perigo público, 
ou de outra emergência que ameace a in-
dependência ou segurança do Estado-parte, 
este poderá adotar as disposições que, na 
medida e pelo tempo estritamente limita-
dos às exigências da situação, suspendam 
as obrigações contraídas em virtude desta 
Convenção, desde que tais disposições não 
sejam incompatíveis com as demais obriga-
ções que lhe impõe o Direito Internacional 
e não encerrem discriminação alguma fun-
dada em motivos de raça, cor, sexo, idioma, 
religião ou origem social.

2. A disposição precedente não autoriza a 
suspensão dos direitos determinados nos 
seguintes artigos: 3 (direito ao reconheci-
mento da personalidade jurídica), 4 (direito 
à vida), 5 (direito à integridade pessoal), 6 
(proibição da escravidão e da servidão), 9 
(princípio da legalidade e da retroativida-
de), 12 (liberdade de consciência e religião), 
17 (proteção da família), 18 (direito ao 
nome), 19 (direitos da criança), 20 (direito à 
nacionalidade) e 23 (direitos políticos), nem 
das garantias indispensáveis para a prote-
ção de tais direitos.

3. Todo Estado-parte no presente Pacto 
que fizer uso do direito de suspensão de-
verá comunicar imediatamente aos outros 
Estados-partes na presente Convenção, por 
intermédio do Secretário Geral da Organiza-
ção dos Estados Americanos, as disposições 
cuja aplicação haja suspendido, os motivos 
determinantes da suspensão e a data em 
que haja dado por terminada tal suspensão.

Artigo 28. Cláusula federal

1. Quando se tratar de um Estado-parte 
constituído como Estado federal, o governo 
nacional do aludido Estado-parte cumprirá 
todas as disposições da presente Conven-

ção, relacionadas com as matérias sobre as 
quais exerce competência legislativa e judi-
cial.

2. No tocante às disposições relativas às 
matérias que correspondem à competência 
das entidades componentes da federação, o 
governo nacional deve tomar imediatamen-
te as medidas pertinentes, em conformida-
de com sua Constituição e com suas leis, a 
fim de que as autoridades competentes das 
referidas entidades possam adotar as dispo-
sições cabíveis para o cumprimento desta 
Convenção.

3. Quando dois ou mais Estados-partes de-
cidirem constituir entre eles uma federação 
ou outro tipo de associação, diligenciarão 
no sentido de que o pacto comunitário res-
pectivo contenha as disposições necessá-
rias para que continuem sendo efetivas no 
novo Estado, assim organizado, as normas 
da presente Convenção.

Artigo 29. Normas de interpretação

Nenhuma disposição da presente Convenção 
pode ser interpretada no sentido de:

a) permitir a qualquer dos Estados-partes, 
grupo ou indivíduo, suprimir o gozo e o 
exercício dos direitos e liberdades reconhe-
cidos na Convenção ou limitá-los em maior 
medida do que a nela prevista;

b) limitar o gozo e exercício de qualquer 
direito ou liberdade que possam ser reco-
nhecidos em virtude de leis de qualquer dos 
Estados-partes ou em virtude de Conven-
ções em que seja parte um dos referidos Es-
tados;

c) excluir outros direitos e garantias que 
são inerentes ao ser humano ou que decor-
rem da forma democrática representativa 
de governo;

d) excluir ou limitar o efeito que possam 
produzir a Declaração Americana dos Direi-
tos e Deveres do Homem e outros atos in-
ternacionais da mesma natureza.
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Artigo 30. Alcance das restrições

As restrições permitidas, de acordo com esta 
Convenção, ao gozo e exercício dos direitos e 
liberdades nela reconhecidos, não podem ser 
aplicadas senão de acordo com leis que forem 
promulgadas por motivo de interesse geral e 
com o propósito para o qual houverem sido es-
tabelecidas.

Artigo 31. Reconhecimento de outros direitos

Poderão ser incluídos, no regime de proteção 
desta Convenção, outros direitos e liberdades 
que forem reconhecidos de acordo com os pro-
cessos estabelecidos nos artigos 69 e 70.

CAPÍTULO V
DEVERES DAS PESSOAS

Artigo 32. Correlação entre deveres e direitos

1. Toda pessoa tem deveres para com a fa-
mília, a comunidade e a humanidade.

2. Os direitos de cada pessoa são limitados 
pelos direitos dos demais, pela segurança 
de todos e pelas justas exigências do bem 
comum, em uma sociedade democrática.

PARTE II

MEIOS DE PROTEÇÃO

CAPÍTULO VI
ÓRGÃOS COMPETENTES

Artigo 33. São competentes para conhecer de 
assuntos relacionados com o cumprimento dos 
compromissos assumidos pelos Estados-partes 
nesta Convenção:

a) a Comissão Interamericana de Direitos 
Humanos, doravante denominada a Comis-
são; e

b) a Corte Interamericana de Direitos Hu-
manos, doravante denominada a Corte. 

CAPÍTULO VII 
COMISSÃO INTERAMERICANA  

DE DIREITOS HUMANOS

Seção 1
ORGANIZAÇÃO

Artigo 34. A Comissão Interamericana de Direi-
tos Humanos compor-se-á de sete membros, 
que deverão ser pessoas de alta autoridade mo-
ral e de reconhecido saber em matéria de direi-
tos humanos.

Artigo 35. A Comissão representa todos os 
Membros da Organização dos Estados America-
nos.

Artigo 36.

1. Os membros da Comissão serão eleitos a 
título pessoal, pela Assembléia Geral da Or-
ganização, a partir de uma lista de candida-
tos propostos pelos governos dos Estados-
-membros.

2. Cada um dos referidos governos pode 
propor até três candidatos, nacionais do Es-
tado que os propuser ou de qualquer outro 
Estado-membro da Organização dos Esta-
dos Americanos. Quando for proposta uma 
lista de três candidatos, pelo menos um de-
les deverá ser nacional de Estado diferente 
do proponente.

Artigo 37.

1. Os membros da Comissão serão eleitos 
por quatro anos e só poderão ser reelei-
tos uma vez, porém o mandato de três dos 
membros designados na primeira eleição 
expirará ao cabo de dois anos. Logo depois 
da referida eleição, serão determinados por 
sorteio, na Assembléia Geral, os nomes des-
ses três membros.
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2. Não pode fazer parte da Comissão mais 
de um nacional de um mesmo país.

Artigo 38. As vagas que ocorrerem na Comis-
são, que não se devam à expiração normal do 
mandato, serão preenchidas pelo Conselho Per-
manente da Organização, de acordo com o que 
dispuser o Estatuto da Comissão.

Artigo 39. A Comissão elaborará seu estatuto e 
submetê-lo-á à aprovação da Assembléia Geral 
e expedirá seu próprio Regulamento.

Artigo 40. Os serviços da Secretaria da Comis-
são devem ser desempenhados pela unidade 
funcional especializada que faz parte da Secre-
taria Geral da Organização e deve dispor dos re-
cursos necessários para cumprir as tarefas que 
lhe forem confiadas pela Comissão.

Seção 2
FUNÇÕES

Artigo 41. A Comissão tem a função principal de 
promover a observância e a defesa dos direitos 
humanos e, no exercício de seu mandato, tem 
as seguintes funções e atribuições:

a) estimular a consciência dos direitos hu-
manos nos povos da América;

b) formular recomendações aos governos 
dos Estados-membros, quando considerar 
conveniente, no sentido de que adotem 
medidas progressivas em prol dos direitos 
humanos no âmbito de suas leis internas e 
seus preceitos constitucionais, bem como 
disposições apropriadas para promover o 
devido respeito a esses direitos;

c) preparar estudos ou relatórios que con-
siderar convenientes para o desempenho 
de suas funções;

d) solicitar aos governos dos Estados-mem-
bros que lhe proporcionem informações so-
bre as medidas que adotarem em matéria 
de direitos humanos;

e) atender às consultas que, por meio da 
Secretaria Geral da Organização dos Esta-
dos Americanos, lhe formularem os Esta-

dos-membros sobre questões relacionadas 
com os direitos humanos e, dentro de suas 
possibilidades, prestar-lhes o assessora-
mento que lhes solicitarem;

f) atuar com respeito às petições e outras 
comunicações, no exercício de sua autori-
dade, de conformidade com o disposto nos 
artigos 44 a 51 desta Convenção; e

g) apresentar um relatório anual à Assem-
bléia Geral da Organização dos Estados 
Americanos.

Artigo 42. Os Estados-partes devem submeter 
à Comissão cópia dos relatórios e estudos que, 
em seus respectivos campos, submetem anual-
mente às Comissões Executivas do Conselho In-
teramericano Econômico e Social e do Conselho 
Interamericano de Educação, Ciência e Cultura, 
a fim de que aquela zele para que se promovam 
os direitos decorrentes das normas econômi-
cas, sociais e sobre educação, ciência e cultura, 
constantes da Carta da Organização dos Estados 
Americanos, reformada pelo Protocolo de Bue-
nos Aires.

Artigo 43. Os Estados-partes obrigam-se a pro-
porcionar à Comissão as informações que esta 
lhes solicitar sobre a maneira pela qual seu di-
reito interno assegura a aplicação efetiva de 
quaisquer disposições desta Convenção.

Seção 3
COMPETÊNCIA

Artigo 44. Qualquer pessoa ou grupo de pesso-
as, ou entidade não-governamental legalmente 
reconhecida em um ou mais Estados-membros 
da Organização, pode apresentar à Comissão 
petições que contenham denúncias ou queixas 
de violação desta Convenção por um Estado-
-parte.

Artigo 45. 

1. Todo Estado-parte pode, no momento do 
depósito do seu instrumento de ratificação 
desta Convenção, ou de adesão a ela, ou 
em qualquer momento posterior, declarar 
que reconhece a competência da Comissão 
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para receber e examinar as comunicações 
em que um Estado-parte alegue haver ou-
tro Estado-parte incorrido em violações dos 
direitos humanos estabelecidos nesta Con-
venção.

2. As comunicações feitas em virtude deste 
artigo só podem ser admitidas e examina-
das se forem apresentadas por um Estado-
-parte que haja feito uma declaração pela 
qual reconheça a referida competência da 
Comissão. A Comissão não admitirá nenhu-
ma comunicação contra um Estado-parte 
que não haja feito tal declaração.

3. As declarações sobre reconhecimento 
de competência podem ser feitas para que 
esta vigore por tempo indefinido, por perío-
do determinado ou para casos específicos.

4. As declarações serão depositadas na Se-
cretaria Geral da Organização dos Estados 
Americanos, a qual encaminhará cópia das 
mesmas aos Estados-membros da referida 
Organização.

Artigo 46. Para que uma petição ou comunica-
ção apresentada de acordo com os artigos 44 ou 
45 seja admitida pela Comissão, será necessá-
rio: 

a) que hajam sido interpostos e esgotados 
os recursos da jurisdição interna, de acordo 
com os princípios de Direito Internacional 
geralmente reconhecidos;

b) que seja apresentada dentro do prazo 
de seis meses, a partir da data em que o 
presumido prejudicado em seus direitos te-
nha sido notificado da decisão definitiva;

c) que a matéria da petição ou comunica-
ção não esteja pendente de outro processo 
de solução internacional; e

d) que, no caso do artigo 44, a petição con-
tenha o nome, a nacionalidade, a profissão, 
o domicílio e a assinatura da pessoa ou pes-
soas ou do representante legal da entidade 
que submeter a petição.

2. As disposições das alíneas "a" e "b" do in-
ciso 1 deste artigo não se aplicarão quando:

a) não existir, na legislação interna do Esta-
do de que se tratar, o devido processo legal 
para a proteção do direito ou direitos que 
se alegue tenham sido violados;

b) não se houver permitido ao presumido 
prejudicado em seus direitos o acesso aos 
recursos da jurisdição interna, ou houver 
sido ele impedido de esgotá-los; e

c) houver demora injustificada na decisão 
sobre os mencionados recursos.

Artigo 47. A Comissão declarará inadmissível 
toda petição ou comunicação apresentada de 
acordo com os artigos 44 ou 45 quando:

a) não preencher algum dos requisitos es-
tabelecidos no artigo 46;

b) não expuser fatos que caracterizem vio-
lação dos direitos garantidos por esta Con-
venção;

c) pela exposição do próprio peticionário 
ou do Estado, for manifestamente infunda-
da a petição ou comunicação ou for eviden-
te sua total improcedência; ou

d) for substancialmente reprodução de pe-
tição ou comunicação anterior, já examina-
da pela Comissão ou por outro organismo 
internacional.

Seção 4
PROCESSO

Artigo 48.

1. A Comissão, ao receber uma petição ou 
comunicação na qual se alegue a violação 
de qualquer dos direitos consagrados nesta 
Convenção, procederá da seguinte maneira:

a) se reconhecer a admissibilidade da peti-
ção ou comunicação, solicitará informações 
ao Governo do Estado ao qual pertença a 
autoridade apontada como responsável 
pela violação alegada e transcreverá as par-
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tes pertinentes da petição ou comunicação. 
As referidas informações devem ser envia-
das dentro de um prazo razoável, fixado 
pela Comissão ao considerar as circunstân-
cias de cada caso;

b) recebidas as informações, ou transcor-
rido o prazo fixado sem que sejam elas re-
cebidas, verificará se existem ou subsistem 
os motivos da petição ou comunicação. No 
caso de não existirem ou não subsistirem, 
mandará arquivar o expediente;

c) poderá também declarar a inadmissi-
bilidade ou a improcedência da petição ou 
comunicação, com base em informação ou 
prova supervenientes;

d) se o expediente não houver sido arqui-
vado, e com o fim de comprovar os fatos, 
a Comissão procederá, com conhecimento 
das partes, a um exame do assunto exposto 
na petição ou comunicação. Se for necessá-
rio e conveniente, a Comissão procederá a 
uma investigação para cuja eficaz realização 
solicitará, e os Estados interessados lhe pro-
porcionarão, todas as facilidades necessá-
rias;

e) poderá pedir aos Estados interessados 
qualquer informação pertinente e receberá, 
se isso for solicitado, as exposições verbais 
ou escritas que apresentarem os interessa-
dos; e

f) pôr-se-á à disposição das partes interes-
sadas, a fim de chegar a uma solução amis-
tosa do assunto, fundada no respeito aos 
direitos reconhecidos nesta Convenção.

2. Entretanto, em casos graves e urgentes, 
pode ser realizada uma investigação, me-
diante prévio consentimento do Estado em 
cujo território se alegue houver sido come-
tida a violação, tão somente com a apresen-
tação de uma petição ou comunicação que 
reúna todos os requisitos formais de admis-
sibilidade.

Artigo 49. Se se houver chegado a uma solução 
amistosa de acordo com as disposições do inci-

so 1, "f", do artigo 48, a Comissão redigirá um 
relatório que será encaminhado ao peticionário 
e aos Estados-partes nesta Convenção e poste-
riormente transmitido, para sua publicação, ao 
Secretário Geral da Organização dos Estados 
Americanos. O referido relatório conterá uma 
breve exposição dos fatos e da solução alcança-
da. Se qualquer das partes no caso o solicitar, 
ser-lhe-á proporcionada a mais ampla informa-
ção possível.

Artigo 50.

1. Se não se chegar a uma solução, e den-
tro do prazo que for fixado pelo Estatuto 
da Comissão, esta redigirá um relatório no 
qual exporá os fatos e suas conclusões. Se 
o relatório não representar, no todo ou em 
parte, o acordo unânime dos membros da 
Comissão, qualquer deles poderá agregar 
ao referido relatório seu voto em separado. 
Também se agregarão ao relatório as ex-
posições verbais ou escritas que houverem 
sido feitas pelos interessados em virtude do 
inciso 1, "e", do artigo 48.

2. O relatório será encaminhado aos Esta-
dos interessados, aos quais não será facul-
tado publicá-lo.

3. Ao encaminhar o relatório, a Comissão 
pode formular as proposições e recomen-
dações que julgar adequadas.

Artigo 51.

1. Se no prazo de três meses, a partir da re-
messa aos Estados interessados do relatório 
da Comissão, o assunto não houver sido so-
lucionado ou submetido à decisão da Corte 
pela Comissão ou pelo Estado interessado, 
aceitando sua competência, a Comissão po-
derá emitir, pelo voto da maioria absoluta 
dos seus membros, sua opinião e conclu-
sões sobre a questão submetida à sua con-
sideração.

2. A Comissão fará as recomendações per-
tinentes e fixará um prazo dentro do qual o 
Estado deve tomar as medidas que lhe com-
petir para remediar a situação examinada.
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3. Transcorrido o prazo fixado, a Comissão 
decidirá, pelo voto da maioria absoluta dos 
seus membros, se o Estado tomou ou não 
as medidas adequadas e se publica ou não 
seu relatório.

CAPÍTULO VIII
CORTE INTERAMERICANA  
DE DIREITOS HUMANOS

Seção 1
ORGANIZAÇÃO

Artigo 52.

1. A Corte compor-se-á de sete juízes, nacio-
nais dos Estados-membros da Organização, 
eleitos a título pessoal dentre juristas da 
mais alta autoridade moral, de reconhecida 
competência em matéria de direitos huma-
nos, que reúnam as condições requeridas 
para o exercício das mais elevadas funções 
judiciais, de acordo com a lei do Estado do 
qual sejam nacionais, ou do Estado que os 
propuser como candidatos.

2. Não deve haver dois juízes da mesma na-
cionalidade.

Artigo 53.

1. Os juízes da Corte serão eleitos, em vo-
tação secreta e pelo voto da maioria abso-
luta dos Estados-partes na Convenção, na 
Assembléia Geral da Organização, a partir 
de uma lista de candidatos propostos pelos 
mesmos Estados.

2. Cada um dos Estados-partes pode pro-
por até três candidatos, nacionais do Estado 
que os propuser ou de qualquer outro Es-
tado-membro da Organização dos Estados 
Americanos. Quando se propuser uma lista 
de três candidatos, pelo menos um deles 
deverá ser nacional do Estado diferente do 
proponente.

Artigo 54.

1. Os juízes da Corte serão eleitos por um 
período de seis anos e só poderão ser ree-
leitos uma vez. O mandato de três dos juízes 
designados na primeira eleição expirará ao 
cabo de três anos. Imediatamente depois 
da referida eleição, determinar-se-ão por 
sorteio, na Assembléia Geral, os nomes des-
ses três juízes.

2. O juiz eleito para substituir outro, cujo 
mandato não haja expirado, completará o 
período deste.

3. Os juízes permanecerão em suas funções 
até o término dos seus mandatos. Entretan-
to, continuarão funcionando nos casos de 
que já houverem tomado conhecimento e 
que se encontrem em fase de sentença e, 
para tais efeitos, não serão substituídos pe-
los novos juízes eleitos.

Artigo 55.

1. O juiz, que for nacional de algum dos 
Estados-partes em caso submetido à Cor-
te, conservará o seu direito de conhecer do 
mesmo.

2. Se um dos juízes chamados a conhecer 
do caso for de nacionalidade de um dos 
Estados-partes, outro Estado-parte no caso 
poderá designar uma pessoa de sua escolha 
para integrar a Corte, na qualidade de juiz 
ad hoc.

3. Se, dentre os juízes chamados a conhe-
cer do caso, nenhum for da nacionalidade 
dos Estados-partes, cada um destes poderá 
designar um juiz ad hoc.

4. O juiz ad hoc deve reunir os requisitos 
indicados no artigo 52.

5. Se vários Estados-partes na Convenção 
tiverem o mesmo interesse no caso, serão 
considerados como uma só parte, para os 
fins das disposições anteriores. Em caso de 
dúvida, a Corte decidirá.
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Artigo 56. O quorum para as deliberações da 
Corte é constituído por cinco juízes. 

Artigo 57. A Comissão comparecerá em todos 
os casos perante a Corte.

Artigo 58.

1. A Corte terá sua sede no lugar que for de-
terminado, na Assembléia Geral da Organi-
zação, pelos Estados-partes na Convenção, 
mas poderá realizar reuniões no território 
de qualquer Estado-membro da Organiza-
ção dos Estados Americanos em que con-
siderar conveniente, pela maioria dos seus 
membros e mediante prévia aquiescência 
do Estado respectivo. Os Estados-partes 
na Convenção podem, na Assembléia Ge-
ral, por dois terços dos seus votos, mudar a 
sede da Corte.

2. A Corte designará seu Secretário.

3. O Secretário residirá na sede da Corte e 
deverá assistir às reuniões que ela realizar 
fora da mesma.

Artigo 59. A Secretaria da Corte será por esta 
estabelecida e funcionará sob a direção do Se-
cretário Geral da Organização em tudo o que 
não for incompatível com a independência da 
Corte. Seus funcionários serão nomeados pelo 
Secretário Geral da Organização, em consulta 
com o Secretário da Corte.

Artigo 60. A Corte elaborará seu Estatuto e sub-
metê-lo-á à aprovação da Assembléia Geral e 
expedirá seu Regimento.

Seção 2
COMPETÊNCIA E FUNÇÕES

Artigo 61.

1. Somente os Estados-partes e a Comissão 
têm direito de submeter um caso à decisão 
da Corte.

2. Para que a Corte possa conhecer de qual-
quer caso, é necessário que sejam esgotados 
os processos previstos nos artigos 48 a 50.

Artigo 62.

1. Todo Estado-parte pode, no momento do 
depósito do seu instrumento de ratificação 
desta Convenção ou de adesão a ela, ou 
em qualquer momento posterior, declarar 
que reconhece como obrigatória, de pleno 
direito e sem convenção especial, a compe-
tência da Corte em todos os casos relativos 
à interpretação ou aplicação desta Conven-
ção.

2. A declaração pode ser feita incondicio-
nalmente, ou sob condição de reciprocida-
de, por prazo determinado ou para casos 
específicos. Deverá ser apresentada ao Se-
cretário Geral da Organização, que encami-
nhará cópias da mesma a outros Estados-
-membros da Organização e ao Secretário 
da Corte.

3. A Corte tem competência para conhecer 
de qualquer caso, relativo à interpretação e 
aplicação das disposições desta Convenção, 
que lhe seja submetido, desde que os Esta-
dos-partes no caso tenham reconhecido ou 
reconheçam a referida competência, seja 
por declaração especial, como prevêem os 
incisos anteriores, seja por convenção espe-
cial.

Artigo 63.

1. Quando decidir que houve violação de 
um direito ou liberdade protegidos nes-
ta Convenção, a Corte determinará que se 
assegure ao prejudicado o gozo do seu di-
reito ou liberdade violados. Determinará 
também, se isso for procedente, que sejam 
reparadas as consequências da medida ou 
situação que haja configurado a violação 
desses direitos, bem como o pagamento de 
indenização justa à parte lesada.

2. Em casos de extrema gravidade e urgên-
cia, e quando se fizer necessário evitar da-
nos irreparáveis às pessoas, a Corte, nos 
assuntos de que estiver conhecendo, pode-
rá tomar as medidas provisórias que consi-
derar pertinentes. Se se tratar de assuntos 
que ainda não estiverem submetidos ao seu 
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conhecimento, poderá atuar a pedido da 
Comissão.

Artigo 64.

1. Os Estados-membros da Organização po-
derão consultar a Corte sobre a interpreta-
ção desta Convenção ou de outros tratados 
concernentes à proteção dos direitos hu-
manos nos Estados americanos. Também 
poderão consultá-la, no que lhes compete, 
os órgãos enumerados no capítulo X da Car-
ta da Organização dos Estados Americanos, 
reformada pelo Protocolo de Buenos Aires.

2. A Corte, a pedido de um Estado-membro 
da Organização, poderá emitir pareceres 
sobre a compatibilidade entre qualquer de 
suas leis internas e os mencionados instru-
mentos internacionais.

Artigo 65. A Corte submeterá à consideração da 
Assembléia Geral da Organização, em cada pe-
ríodo ordinário de sessões, um relatório sobre 
as suas atividades no ano anterior. De maneira 
especial, e com as recomendações pertinentes, 
indicará os casos em que um Estado não tenha 
dado cumprimento a suas sentenças.

Seção 3
PROCESSO

Artigo 66.

1. A sentença da Corte deve ser fundamen-
tada.

2. Se a sentença não expressar no todo ou 
em parte a opinião unânime dos juízes, 
qualquer deles terá direito a que se agregue 
à sentença o seu voto dissidente ou indivi-
dual.

Artigo 67. A sentença da Corte será definitiva e 
inapelável. Em caso de divergência sobre o sen-
tido ou alcance da sentença, a Corte interpretá-
-la-á, a pedido de qualquer das partes, desde 
que o pedido seja apresentado dentro de no-
venta dias a partir da data da notificação da sen-
tença.

Artigo 68.

1. Os Estados-partes na Convenção compro-
metem-se a cumprir a decisão da Corte em 
todo caso em que forem partes.

2. A parte da sentença que determinar in-
denização compensatória poderá ser exe-
cutada no país respectivo pelo processo in-
terno vigente para a execução de sentenças 
contra o Estado.

Artigo 69. A sentença da Corte deve ser notifi-
cada às partes no caso e transmitida aos Esta-
dos-partes na Convenção.

CAPÍTULO IX
DISPOSIÇÕES COMUNS

Artigo 70.

1. Os juízes da Corte e os membros da Co-
missão gozam, desde o momento da eleição 
e enquanto durar o seu mandato, das imu-
nidades reconhecidas aos agentes diplomá-
ticos pelo Direito Internacional. Durante o 
exercício dos seus cargos gozam, além dis-
so, dos privilégios diplomáticos necessários 
para o desempenho de suas funções.

2. Não se poderá exigir responsabilidade 
em tempo algum dos juízes da Corte, nem 
dos membros da Comissão, por votos e opi-
niões emitidos no exercício de suas funções.

Artigo 71. Os cargos de juiz da Corte ou de 
membro da Comissão são incompatíveis com 
outras atividades que possam afetar sua inde-
pendência ou imparcialidade, conforme o que 
for determinado nos respectivos Estatutos.

Artigo 72. Os juízes da Corte e os membros da 
Comissão perceberão honorários e despesas de 
viagem na forma e nas condições que determi-
narem os seus Estatutos, levando em conta a 
importância e independência de suas funções. 
Tais honorários e despesas de viagem serão fi-
xados no orçamento-programa da Organização 
dos Estados Americanos, no qual devem ser in-
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cluídas, além disso, as despesas da Corte e da 
sua Secretaria. Para tais efeitos, a Corte elabo-
rará o seu próprio projeto de orçamento e sub-
metê-lo-á à aprovação da Assembléia Geral, por 
intermédio da Secretaria Geral. Esta última não 
poderá nele introduzir modificações.

Artigo 73. Somente por solicitação da Comissão 
ou da Corte, conforme o caso, cabe à Assem-
bléia Geral da Organização resolver sobre as 
sanções aplicáveis aos membros da Comissão 
ou aos juízes da Corte que incorrerem nos casos 
previstos nos respectivos Estatutos. Para expe-
dir uma resolução, será necessária maioria de 
dois terços dos votos dos Estados-membros da 
Organização, no caso dos membros da Comis-
são; e, além disso, de dois terços dos votos dos 
Estados-partes na Convenção, se se tratar dos 
juízes da Corte.

PARTE III

DISPOSIÇÕES GERAIS E 
TRANSITÓRIAS

CAPÍTULO X
ASSINATURA, RATIFICAÇÃO, 

RESERVA, EMENDA, PROTOCOLO  
E DENÚNCIA

Artigo 74.

1. Esta Convenção está aberta à assinatura e 
à ratificação de todos os Estados-membros 
da Organização dos Estados Americanos.

2. A ratificação desta Convenção ou a ade-
são a ela efetuar-se-á mediante depósito de 
um instrumento de ratificação ou adesão na 
Secretaria Geral da Organização dos Estados 
Americanos. Esta Convenção entrará em 
vigor logo que onze Estados houverem de-
positado os seus respectivos instrumentos 
de ratificação ou de adesão. Com referência 
a qualquer outro Estado que a ratificar ou 
que a ela aderir ulteriormente, a Convenção 

entrará em vigor na data do depósito do seu 
instrumento de ratificação ou adesão.

3. O Secretário Geral comunicará todos os 
Estados-membros da Organização sobre a 
entrada em vigor da Convenção.

Artigo 75. Esta Convenção só pode ser objeto 
de reservas em conformidade com as disposi-
ções da Convenção de Viena sobre o Direito dos 
Tratados, assinada em 23 de maio de 1969.

Artigo 76.

1. Qualquer Estado-parte, diretamente, e a 
Comissão e a Corte, por intermédio do Se-
cretário Geral, podem submeter à Assem-
bléia Geral, para o que julgarem convenien-
te, proposta de emendas a esta Convenção.

2. Tais emendas entrarão em vigor para os 
Estados que as ratificarem, na data em que 
houver sido depositado o respectivo instru-
mento de ratificação, por dois terços dos Es-
tados-partes nesta Convenção. Quanto aos 
outros Estados-partes, entrarão em vigor na 
data em que eles depositarem os seus res-
pectivos instrumentos de ratificação.

Artigo 77.

1. De acordo com a faculdade estabeleci-
da no artigo 31, qualquer Estado-parte e a 
Comissão podem submeter à consideração 
dos Estados-partes reunidos por ocasião da 
Assembléia Geral projetos de Protocolos 
adicionais a esta Convenção, com a finalida-
de de incluir progressivamente, no regime 
de proteção da mesma, outros direitos e li-
berdades.

2. Cada Protocolo deve estabelecer as mo-
dalidades de sua entrada em vigor e será 
aplicado somente entre os Estados-partes 
no mesmo.

Artigo 78.

1. Os Estados-partes poderão denunciar 
esta Convenção depois de expirado o prazo 
de cinco anos, a partir da data em vigor da 
mesma e mediante aviso prévio de um ano, 
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notificando o Secretário Geral da Organiza-
ção, o qual deve informar as outras partes.

2. Tal denúncia não terá o efeito de desligar 
o Estado-parte interessado das obrigações 
contidas nesta Convenção, no que diz res-
peito a qualquer ato que, podendo consti-
tuir violação dessas obrigações, houver sido 
cometido por ele anteriormente à data na 
qual a denúncia produzir efeito.

CAPÍTULO XI 
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Seção 1 
COMISSÃO INTERAMERICANA  

DE DIREITOS HUMANOS

Artigo 79. Ao entrar em vigor esta Convenção, 
o Secretário Geral pedirá por escrito a cada Es-
tado-membro da Organização que apresente, 
dentro de um prazo de noventa dias, seus can-
didatos a membro da Comissão Interamericana 
de Direitos Humanos. O Secretário Geral prepa-
rará uma lista por ordem alfabética dos candida-
tos apresentados e a encaminhará aos Estados-
-membros da Organização, pelo menos trinta 
dias antes da Assembléia Geral seguinte.

Artigo 80. A eleição dos membros da Comissão 
far-se-á dentre os candidatos que figurem na lis-
ta a que se refere o artigo 79, por votação se-
creta da Assembléia Geral, e serão declarados 
eleitos os candidatos que obtiverem maior nú-
mero de votos e a maioria absoluta dos votos 
dos representantes dos Estados-membros. Se, 
para eleger todos os membros da Comissão, for 
necessário realizar várias votações, serão elimi-
nados sucessivamente, na forma que for deter-
minada pela Assembléia Geral, os candidatos 
que receberem maior número de votos.

Seção 2 
CORTE INTERAMERICANA  
DE DIREITOS HUMANOS

Artigo 81. Ao entrar em vigor esta Convenção, 
o Secretário Geral pedirá a cada Estado-parte 
que apresente, dentro de um prazo de noventa 
dias, seus candidatos a juiz da Corte Interame-
ricana de Direitos Humanos. O Secretário Geral 
preparará uma lista por ordem alfabética dos 
candidatos apresentados e a encaminhará aos 
Estados-partes pelo menos trinta dias antes da 
Assembléia Geral seguinte.

Artigo 82. A eleição dos juízes da Corte far-se-á 
dentre os candidatos que figurem na lista a que 
se refere o artigo 81, por votação secreta dos 
Estados-partes, na Assembléia Geral, e serão 
declarados eleitos os candidatos que obtiverem 
o maior número de votos e a maioria absoluta 
dos votos dos representantes dos Estados-par-
tes. Se, para eleger todos os juízes da Corte, for 
necessário realizar várias votações, serão elimi-
nados sucessivamente, na forma que for deter-
minada pelos Estados-partes, os candidatos que 
receberem menor número de votos.

Protocolo Adicional à Convenção 
Americana sobre Direitos Humanos 
em matéria de direitos econômicos, 
sociais e culturais (1988) – Protocolo 
de San Salvador

Preâmbulo

Os Estados Partes na Convenção Americana so-
bre Direitos Humanos, “Pacto de San José da 
Costa Rica”,

Reafirmando seu propósito de consolidar neste 
Continente, dentro do quadro das instituições 
democráticas, um regime de liberdade pessoal 
e de justiça social, fundado no respeito dos di-
reitos essenciais do homem;



 

www.acasadoconcurseiro.com.br584

Reconhecendo que os direitos essenciais do ho-
mem não derivam do fato de ser ele nacional 
de determinado Estado, mas sim do fato de ter 
como fundamento os atributos da pessoa hu-
mana, razão por que justificam uma proteção 
internacional, de natureza convencional, coad-
juvante ou complementar da que oferece o di-
reito interno dos Estados americanos;

Considerando a estreita relação que existe en-
tre a vigência dos direitos econômicos, sociais 
e culturais e a dos direitos civis e políticos, 
porquanto as diferentes categorias de direito 
constituem um todo indissolúvel que encontra 
sua base no reconhecimento da dignidade da 
pessoa humana, pelo qual exigem uma tutela e 
promoção permanente, com o objetivo de con-
seguir sua vigência plena, sem que jamais possa 
justificar-se a violação de uns a pretexto da rea-
lização de outros;

Reconhecendo os benefícios decorrentes do fo-
mento e desenvolvimento da cooperação entre 
os Estados e das relações internacionais;

Recordando que, de acordo com a Declaração 
Universal dos Direitos do Homem e a Conven-
ção Americana sobre Direitos Humanos, só 
pode ser realizado o ideal do ser humano livre, 
isento de temor e da miséria, se forem criadas 
condições que permitam a cada pessoa gozar 
de seus direitos econômicos, sociais e culturais, 
bem como de seus direitos civis e políticos;

Levando em conta que, embora os direitos 
econômicos, sociais e culturais fundamentais 
tenham sido reconhecidos em instrumentos 
internacionais anteriores, tanto de âmbito uni-
versal como regional, é muito importante que 
esses direitos sejam reafirmados, desenvolvi-
dos, aperfeiçoados e protegidos, a fim de con-
solidar na América, com base no respeito pleno 
dos direitos da pessoa, o regime democrático 
representativo de governo, bem como o direito 
de seus povos ao desenvolvimento, à livre de-
terminação e a dispor livremente de suas rique-
zas e recursos naturais; e

Considerando que a Convenção Americana so-
bre Direitos Humanos estabelece que podem 

ser submetidos à consideração dos Estados Par-
tes, reunidos por ocasião da Assembléia Geral 
da Organização dos Estados Americanos, proje-
tos de protocolos adicionais a essa Convenção, 
com a finalidade de incluir progressivamente no 
regime de proteção da mesma outros direitos e 
liberdades,

Convieram no seguinte Protocolo Adicional à 
Convenção Americana sobre Direitos Humanos, 
“Protocolo de San Salvador”:

Artigo 1. Obrigação de adotar medidas

Os Estados Partes neste Protocolo Adicional à 
Convenção Americana sobre Direitos Humanos 
comprometem-se a adotar as medidas neces-
sárias, tanto de ordem interna como por meio 
da cooperação entre os Estados, especialmente 
econômica e técnica, até o máximo dos recur-
sos disponíveis e levando em conta seu grau de 
desenvolvimento, a fim de conseguir, progressi-
vamente e de acordo com a legislação interna, 
a plena efetividade dos direitos reconhecidos 
neste Protocolo.

Artigo 2. Obrigação de adotar disposições de 
direito interno

Se o exercício dos direitos estabelecidos neste 
Protocolo ainda não estiver garantido por dispo-
sições legislativas ou de outra natureza, os Esta-
dos Partes comprometem-se a adotar, de acor-
do com suas normas constitucionais e com as 
disposições deste Protocolo, as medidas legisla-
tivas ou de outra natureza que forem necessá-
rias para tornar efetivos esses direitos.

Artigo 3. Obrigação de não discriminação

Os Estados Partes neste Protocolo comprome-
tem-se a garantir o exercício dos direitos nele 
enunciados, sem discriminação alguma por mo-
tivo de raça, cor, sexo, idioma, religião, opiniões 
políticas ou de qualquer outra natureza, origem 
nacional ou social, posição econômica, nasci-
mento ou qualquer outra condição social.

Artigo 4. Não-admissão de restrições

Não se poderá restringir ou limitar qualquer 
dos direitos reconhecidos ou vigentes num Es-
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tado em virtude de sua legislação interna ou de 
convenções internacionais, sob pretexto de que 
este Protocolo não os reconhece ou os reconhe-
ce em menor grau.

Artigo 5. Alcance das restrições e limitações

Os Estados Partes só poderão estabelecer res-
trições e limitações ao gozo e exercício dos di-
reitos estabelecidos neste Protocolo mediante 
leis promulgadas com o objetivo de preservar 
o bem-estar geral dentro de uma sociedade de-
mocrática, na medida em que não contrariem o 
propósito e razão dos mesmos.

Artigo 6. Direito ao trabalho

1. Toda pessoa tem direito ao trabalho, o 
que inclui a oportunidade de obter os meios 
para levar uma vida digna e decorosa por 
meio do desempenho de uma atividade líci-
ta, livremente escolhida ou aceita.

2. Os Estados Partes comprometem-se a 
adotar medidas que garantam plena efetivi-
dade do direito ao trabalho, especialmente 
as referentes à consecução do pleno empre-
go, à orientação vocacional e ao desenvolvi-
mento de projetos de treinamento técnico 
profissional, particularmente os destinados 
aos deficientes. Os Estados Partes compro-
metem-se também a executar e a fortalecer 
programas que coadjuvem um adequado 
atendimento da família, a fim de que a mu-
lher tenha real possibilidade de exercer o 
direito ao trabalho.

Artigo 7. Condições justas, eqüitativas e satis-
fatórias de trabalho

Os Estados Partes neste Protocolo reconhecem 
que o direito ao trabalho, a que se refere o arti-
go anterior, pressupõe que toda pessoa goze do 
mesmo em condições justas, eqüitativas e satis-
fatórias, para o que esses Estados garantirão em 
suas legislações, de maneira particular:

a) Remuneração que assegure, no mínimo, 
a todos os trabalhadores condições de sub-
sistência digna e decorosa para eles e para 

suas famílias e salário eqüitativo e igual por 
trabalho igual, sem nenhuma distinção;

b) O direito de todo trabalhador de seguir 
sua vocação e de dedicar-se à atividade que 
melhor atenda a suas expectativas e a tro-
car de emprego de acordo com a respectiva 
regulamentação nacional;

c) O direito do trabalhador à promoção ou 
avanço no trabalho, para o qual serão leva-
das em conta suas qualificações, competên-
cia, probidade e tempo de serviço;

d) Estabilidade dos trabalhadores em seus 
empregos, de acordo com as características 
das indústrias e profissões e com as causas 
de justa separação. Nos casos de demissão 
injustificada, o trabalhador terá direito a 
uma indenização ou à readmissão no em-
prego ou a quaisquer outras prestações pre-
vistas pela legislação nacional;

e) Segurança e higiene no trabalho;

f) Proibição de trabalho noturno ou em 
atividades insalubres ou perigosas para os 
menores de 18 anos e, em geral, de todo 
trabalho que possa pôr em perigo sua saú-
de, segurança ou moral. Quando se tratar 
de menores de 16 anos, a jornada de traba-
lho deverá subordinar-se às disposições so-
bre ensino obrigatório e, em nenhum caso, 
poderá constituir impedimento à assistên-
cia escolar ou limitação para beneficiar-se 
da instrução recebida;

g) Limitação razoável das horas de traba-
lho, tanto diárias quanto semanais. As jor-
nadas serão de menor duração quando se 
tratar de trabalhos perigosos, insalubres ou 
noturnos;

h) Repouso, gozo do tempo livre, férias re-
muneradas, bem como remuneração nos 
feriados nacionais.

Artigo 8. Direitos sindicais

1. Os Estados Partes garantirão:
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a) O direito dos trabalhadores de organizar 
sindicatos e de filiar-se ao de sua escolha, 
para proteger e promover seus interesses. 
Como projeção desse direito, os Estados 
Partes permitirão aos sindicatos formar 
federações e confederações nacionais e 
associar-se às já existentes, bem como for-
mar organizações sindicais internacionais 
e associar-se à de sua escolha. Os Estados 
Partes também permitirão que os sindica-
tos, federações e confederações funcionem 
livremente;

b) O direito de greve.

2. O exercício dos direitos enunciados aci-
ma só pode estar sujeito às limitações e res-
trições previstas pela lei que sejam próprias 
a uma sociedade democrática e necessárias 
para salvaguardar a ordem pública e prote-
ger a saúde ou a moral pública, e os direitos 
ou liberdades dos demais. Os membros das 
forças armadas e da polícia, bem como de 
outros serviços públicos essenciais, estarão 
sujeitos às limitações e restrições impostas 
pela lei.

3. Ninguém poderá ser obrigado a perten-
cer a um sindicato.

Artigo 9. Direito à previdência social

1. Toda pessoa tem direito à previdência 
social que a proteja das conseqüências da 
velhice e da incapacitação que a impossi-
bilite, física ou mentalmente, de obter os 
meios de vida digna e decorosa. No caso de 
morte do beneficiário, as prestações da pre-
vidência social beneficiarão seus dependen-
tes.

2. Quando se tratar de pessoas em ativida-
de, o direito à previdência social abrangerá 
pelo menos o atendimento médico e o sub-
sídio ou pensão em caso de acidentes de 
trabalho ou de doença profissional e, quan-
do se tratar da mulher, licença remunerada 
para a gestante, antes e depois do parto.

Artigo 10. Direito à saúde

1. Toda pessoa tem direito à saúde, en-
tendida como o gozo do mais alto nível de 
bem-estar físico, mental e social.

2. A fim de tornar efetivo o direito à saúde, 
os Estados Partes comprometem-se a reco-
nhecer a saúde como bem público e, espe-
cialmente, a adotar as seguintes medidas 
para garantir este direito:

a) Atendimento primário de saúde, enten-
dendo-se como tal a assistência médica es-
sencial colocada ao alcance de todas as pes-
soas e famílias da comunidade;

b) Extensão dos benefícios dos serviços de 
saúde a todas as pessoas sujeitas à jurisdi-
ção do Estado;

c) Total imunização contra as principais do-
enças infecciosas;

d) Prevenção e tratamento das doenças en-
dêmicas, profissionais e de outra natureza;

e) Educação da população sobre prevenção 
e tratamento dos problemas da saúde; e

f) Satisfação das necessidades de saúde 
dos grupos de mais alto risco e que, por sua 
situação de pobreza, sejam mais vulnerá-
veis.

Artigo 11. Direito a um meio ambiente sadio 

1. Toda pessoa tem direito a viver em meio 
ambiente sadio e a contar com os serviços 
públicos básicos.

2. Os Estados Partes promoverão a prote-
ção, preservação e melhoramento do meio 
ambiente.

Artigo 12. Direito à alimentação

1. Toda pessoa tem direito a uma nutrição 
adequada que assegure a possibilidade de 
gozar do mais alto nível de desenvolvimen-
to físico, emocional e intelectual.

2. A fim de tornar efetivo esse direito e de 
eliminar a desnutrição, os Estados Partes 
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comprometem-se a aperfeiçoar os métodos 
de produção, abastecimento e distribuição 
de alimentos, para o que se comprometem 
a promover maior cooperação internacional 
com vistas a apoiar as políticas nacionais so-
bre o tema.

Artigo 13. Direito à educação

1. Toda pessoa tem direito à educação.

2. Os Estados Partes neste Protocolo con-
vêm em que a educação deverá orientar-se 
para o pleno desenvolvimento da personali-
dade humana e do sentido de sua dignidade 
e deverá fortalecer o respeito pelos direitos 
humanos, pelo pluralismo ideológico, pe-
las liberdades fundamentais, pela justiça e 
pela paz. Convêm, também, em que a edu-
cação deve capacitar todas as pessoas para 
participar efetivamente de uma sociedade 
democrática e pluralista, conseguir uma 
subsistência digna, favorecer a compreen-
são, a tolerância e a amizade entre todas as 
nações e todos os grupos raciais, étnicos ou 
religiosos e promover as atividades em prol 
da manutenção da paz.

3. Os Estados Partes neste Protocolo re-
conhecem que, a fim de conseguir o pleno 
exercício do direito à educação:

a) O ensino de primeiro grau deve ser obri-
gatório e acessível a todos gratuitamente;

b) O ensino de segundo grau, em suas di-
ferentes formas, inclusive o ensino técnico 
e profissional de segundo grau, deve ser 
generalizado e tornar-se acessível a todos, 
pelos meios que forem apropriados e, espe-
cialmente, pela implantação progressiva do 
ensino gratuito;

c) O ensino superior deve tornar-se igual-
mente acessível a todos, de acordo com a 
capacidade de cada um, pelos meios que 
forem apropriados e, especialmente, pela 
implantação progressiva do ensino gratuito;

d) Deve-se promover ou intensificar, na 
medida do possível, o ensino básico para as 

pessoas que não tiverem recebido ou termi-
nado o ciclo completo de instrução do pri-
meiro grau;

e) Deverão ser estabelecidos programas 
de ensino diferenciado para os deficientes, 
a fim de proporcionar instrução especial e 
formação a pessoas com impedimentos físi-
cos ou deficiência mental.

4. De acordo com a legislação interna dos 
Estados Partes, os pais terão direito a esco-
lher o tipo de educação a ser dada aos seus 
filhos, desde que esteja de acordo com os 
princípios enunciados acima.

5. Nada do disposto neste Protocolo pode-
rá ser interpretado como restrição da liber-
dade dos particulares e entidades de esta-
belecer e dirigir instituições de ensino, de 
acordo com a legislação interna dos Estados 
Partes.

Artigo 14. Direito aos benefícios da cultura

1. Os Estados Partes neste Protocolo reco-
nhecem o direito de toda pessoa a:

a) Participar na vida cultural e artística da 
comunidade;

b) Gozar dos benefícios do progresso cien-
tífico e tecnológico;

c) Beneficiar-se da proteção dos interesses 
morais e materiais que lhe caibam em vir-
tude das produções científicas, literárias ou 
artísticas de que for autora.

2. Entre as medidas que os Estados Partes 
neste Protocolo deverão adotar para asse-
gurar o pleno exercício deste direito, figura-
rão as necessárias para a conservação, de-
senvolvimento e divulgação da ciência, da 
cultura e da arte.

3. Os Estados Partes neste Protocolo com-
prometem-se a respeitar a liberdade indis-
pensável para a pesquisa científica e a ativi-
dade criadora.

4. Os Estados Partes neste Protocolo re-
conhecem os benefícios que decorrem da 
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promoção e desenvolvimento da coopera-
ção e das relações internacionais em assun-
tos científicos, artísticos e culturais e, nesse 
sentido, comprometem-se a propiciar maior 
cooperação internacional nesse campo.

Artigo 15. Direito à constituição e proteção da 
família

1. A família é o elemento natural e funda-
mental da sociedade e deve ser protegida 
pelo Estado, que deverá velar pelo melhora-
mento de sua situação moral e material.

2. Toda pessoa tem direito a constituir fa-
mília, o qual exercerá de acordo com as dis-
posições da legislação interna correspon-
dente.

3. Os Estados Partes comprometem-se, me-
diante este Protocolo, a proporcionar ade-
quada proteção ao grupo familiar e, espe-
cialmente, a:

a) Dispensar atenção e assistência espe-
ciais à mãe, por um período razoável, antes 
e depois do parto;

b) Garantir às crianças alimentação ade-
quada, tanto no período de lactação quanto 
durante a idade escolar;

c) Adotar medidas especiais de proteção 
dos adolescentes, a fim de assegurar o ple-
no amadurecimento de suas capacidades 
físicas, intelectuais e morais;

d) Executar programas especiais de for-
mação familiar, a fim de contribuir para a 
criação de ambiente estável e positivo no 
qual as crianças percebam e desenvolvam 
os valores de compreensão, solidariedade, 
respeito e responsabilidade.

Artigo 16. Direito da criança

Toda criança, seja qual for sua filiação, tem di-
reito às medidas de proteção que sua condição 
de menor requer por parte da sua família, da 
sociedade e do Estado. Toda criança tem direito 
de crescer ao amparo e sob a responsabilidade 
de seus pais; salvo em circunstâncias excepcio-

nais, reconhecidas judicialmente, a criança de 
tenra idade não deve ser separada de sua mãe. 
Toda criança tem direito à educação gratuita e 
obrigatória, pelo menos no nível básico, e a con-
tinuar sua formação em níveis mais elevados do 
sistema educacional.

Artigo 17. Proteção de pessoas idosas

Toda pessoa tem direito à proteção especial na 
velhice. Nesse sentido, os Estados Partes com-
prometem-se a adotar de maneira progressiva 
as medidas necessárias a fim de pôr em prática 
este direito e, especialmente, a:

a) Proporcionar instalações adequadas, 
bem como alimentação e assistência médi-
ca especializada, às pessoas de idade avan-
çada que careçam delas e não estejam em 
condições de provê-las por seus próprios 
meios;

b) Executar programas trabalhistas espe-
cíficos destinados a dar a pessoas idosas a 
possibilidade de realizar atividade produti-
va adequada às suas capacidades, respei-
tando sua vocação ou desejos;

c) Promover a formação de organizações 
sociais destinadas a melhorar a qualidade 
de vida das pessoas idosas.

Artigo 18. Proteção de deficientes

Toda pessoa afetada por diminuição de suas ca-
pacidades físicas e mentais tem direito a rece-
ber atenção especial, a fim de alcançar o máxi-
mo desenvolvimento de sua personalidade. Os 
Estados Partes comprometem-se a adotar as 
medidas necessárias para esse fim e, especial-
mente, a:

a) Executar programas específicos destina-
dos a proporcionar aos deficientes os recur-
sos e o ambiente necessário para alcançar 
esse objetivo, inclusive programas traba-
lhistas adequados a suas possibilidades e 
que deverão ser livremente aceitos por eles 
ou, se for o caso, por seus representantes 
legais;
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b) Proporcionar formação especial às fa-
mílias dos deficientes, a fim de ajuda-los 
a resolver os problemas de convivência e 
convertê-los em elementos atuantes no de-
senvolvimento físico, mental e emocional 
destes;

c) Incluir, de maneira prioritária, em seus 
planos de desenvolvimento urbano a consi-
deração de soluções para os requisitos es-
pecíficos decorrentes das necessidades des-
te grupo;

d) Promover a formação de organizações 
sociais nas quais os deficientes possam de-
senvolver uma vida plena.

Artigo 19. Meios de proteção

1. Os Estados Partes neste Protocolo com-
prometem-se a apresentar, de acordo com 
o disposto por este artigo e pelas normas 
pertinentes que a propósito deverão ser 
elaboradas pela Assembléia Geral da Orga-
nização dos Estados Americanos, relatórios 
periódicos sobre as medidas progressivas 
que tiverem adotado para assegurar o de-
vido respeito aos direitos consagrados no 
mesmo Protocolo.

2. Todos os relatórios serão apresentados 
ao Secretário Geral da OEA, que os transmi-
tirá ao Conselho Interamericano Econômico 
e Social e ao Conselho Interamericano de 
Educação, Ciência e Cultura, a fim de que os 
examinem de acordo com o disposto neste 
artigo. O Secretário Geral enviará cópia des-
ses relatórios à Comissão Interamericana de 
Direitos Humanos.

3. O Secretário Geral da Organização dos 
Estados Americanos transmitirá também 
aos organismos especializados do Sistema 
Interamericano, dos quais sejam membros 
os Estados Partes neste Protocolo, cópias 
dos relatórios enviados ou das partes per-
tinentes deles, na medida em que tenham 
relação com matérias que sejam da compe-
tência dos referidos organismos, de acordo 
com seus instrumentos constitutivos.

4. Os organismos especializados do Siste-
ma Interamericano poderão apresentar ao 
Conselho Interamericano Econômico e So-
cial e ao Conselho Interamericano de Edu-
cação, Ciência e Cultura relatórios sobre o 
cumprimento das disposições deste Proto-
colo, no campo de suas atividades.

5. Os relatórios anuais que o Conselho In-
teramericano Econômico e Social e o Con-
selho Interamericano de Educação, Ciência 
e Cultura apresentarem à Assembléia Geral 
conterão um resumo da informação recebi-
da dos Estados Partes neste Protocolo e dos 
organismos especializados sobre as medi-
das progressivas adotadas a fim de assegu-
rar o respeito dos direitos reconhecidos no 
Protocolo e das recomendações de caráter 
geral que a respeito considerarem pertinen-
tes.

6. Caso os direitos estabelecidos na alínea 
a do artigo 8, e no artigo 13, forem viola-
dos por ação imputável diretamente a um 
Estado Parte deste Protocolo, essa situação 
poderia dar lugar, mediante participação da 
Comissão Interamericana de Direitos Hu-
manos e, quando cabível, da Corte Intera-
mericana de Direitos Humanos, à aplicação 
do sistema de petições individuais regulado 
pelos artigos 44 a 51 e 61 a 69 da Conven-
ção Americana sobre Direitos Humanos.

7. Sem prejuízo do disposto no parágrafo 
anterior, a Comissão Interamericana de Di-
reitos Humanos poderá formular as obser-
vações e recomendações que considerar 
pertinentes sobre a situação dos direitos 
econômicos, sociais e culturais estabeleci-
dos neste Protocolo em todos ou em alguns 
dos Estados Partes, as quais poderá incluir 
no Relatório Anual à Assembléia Geral ou 
num relatório especial, conforme conside-
rar mais apropriado.

8. No exercício das funções que lhes con-
fere este artigo, os Conselhos e a Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos deve-
rão levar em conta a natureza progressiva 
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da vigência dos direitos objeto da proteção 
deste Protocolo.

Artigo 20. Reservas

Os Estados Partes poderão formular reservas 
sobre uma ou mais disposições específicas des-
te Protocolo no momento de aprova-lo, assiná-
-lo, ratifica-lo ou a ele aderir, desde que não 
sejam incompatíveis com o objetivo e o fim do 
Protocolo.

Artigo 21. Assinatura, ratificação ou adesão. 
Entrada em vigor

1. Este Protocolo fica aberto à assinatura e 
à ratificação ou adesão de todo Estado Par-
te na Convenção Americana sobre Direitos 
Humanos.

2. A ratificação deste Protocolo ou a ade-
são ao mesmo será efetuada mediante de-
pósito de um instrumento de ratificação ou 
de adesão na Secretaria Geral da Organiza-
ção dos Estados Americanos.

3. O Protocolo entrará em vigor tão logo 
onze Estados tiverem depositado seus res-
pectivos instrumentos de ratificação ou de 
adesão.

4. O Secretário Geral informará a todos os 
Estados membros da Organização a entrada 
em vigor do Protocolo.

Artigo 22. Incorporação de outros direitos e 
ampliação dos reconhecidos

1. Qualquer Estado Parte e a Comissão In-
teramericana de Direitos Humanos pode-
rão submeter à consideração dos Estados 
Partes, reunidos por ocasião da Assembléia 
Geral, propostas de emendas com o fim de 
incluir o reconhecimento de outros direitos 
e liberdades, ou outras destinadas a esten-
der ou ampliar os direitos e liberdades reco-
nhecidos neste Protocolo.

2. As emendas entrarão em vigor para os 
Estados ratificantes das mesmas na data em 
que tiverem depositado o respectivo ins-
trumento de ratificação que corresponda 

a dois terços do número de Estados Partes 
neste Protocolo. Quanto aos demais Esta-
dos Partes, entrarão em vigor na data em 
que depositarem seus respectivos instru-
mentos de ratificação.

Protocolo à Convenção Americana 
sobre Direitos Humanos referentes à 
abolição da pena de morte (1990)

PREÂMBULO

OS ESTADOS MEMBROS NESTE PROTOCOLO, 
CONSIDERANDO:

Que o "artigo 4" da Convenção Americana sobre 
Direitos Humanos reconhece o direito à vida e 
restringe a aplicação da pena de morte.

Que toda pessoa tem o direito inalienável de 
que se respeite sua vida, não podendo este di-
reito ser suspenso por motivo algum.

Que a tendência dos Estados americanos é favo-
rável à abolição da pena de morte;

Que a aplicação da pena de morte produz con-
seqüências irreparáveis que impedem sanar o 
erro judicial e eliminam qualquer possibilidade 
de emenda e de reabilitação do processado.

Que a abolição da pena de morte contribui para 
assegurar proteção mais efetiva do direito à 
vida.

Que é necessário chegar a acordo internacional 
que represente um desenvolvimento progressi-
vo da Convenção Americana sobre Direitos Hu-
manos.

Que Estados Membros na Convenção Ameri-
cana sobre Direitos Humanos expressaram seu 
propósito de se comprometer mediante acordo 
internacional a fim de consolidar a prática da 
não aplicação da pena de morte no continente 
americano.

CONVIERAM,
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Em assinar o seguinte:

PROTOCOLO À CONVENÇÃO AMERI-
CANA SOBRE DIREITOS HUMANOS 
REFERENTE À ABOLIÇÃO DA PENA DE 
MORTE

Artigo 1º

Os Estados Membros neste Protocolo não apli-
carão em seu território a pena de morte a ne-
nhuma pessoa submetida a sua jurisdição.

Artigo 2º

§ 1º Não será admitida reserva alguma a 
este Protocolo. Entretanto, no momento de 
ratificação ou adesão, os Estados Membros 
neste instrumento poderão declarar que 
se reservam o direito de aplicar a pena de 
morte em tempo de guerra, de acordo com 
o Direito Internacional, por delitos suma-
mente graves de caráter militar.

§ 2º O Estado Membro que formular essa 
reserva deverá comunicar ao Secretário Ge-
ral da Organização dos Estados Americanos, 
no momento da ratificação ou adesão, as 
disposições pertinentes de sua legislação 
nacional aplicáveis em tempo de guerra a 
que se refere o parágrafo anterior.

§ 3º Esse Estado Membro notificará o Se-
cretário Geral da Organização dos Estados 
Americanos de todo início ou fim de um es-
tado de guerra aplicável ao seu território.

Artigo 3º

§ 1º Este Protocolo fica aberto à assinatu-
ra e ratificação ou adesão de todo Estado 
Membro na Convenção Americana sobre 
Direitos Humanos.

§ 2º A ratificação deste Protocolo ou a ade-
são ao mesmo será feita mediante o depósi-
to do instrumento de ratificação ou adesão 
na Secretaria Geral da Organização dos Es-
tados Americanos.

Artigo 4º

Este Protocolo entrará em vigor, para os Estados 
que o ratificarem ou a ele aderirem, a partir do 
depósito do respectivo instrumento de ratifica-
ção ou adesão, na Secretaria Geral da Organiza-
ção dos Estados Americanos.

Estatuto da Corte Interamericana de 
Direitos Humanos (1979)

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 1º Natureza e regime jurídico

A Corte Interamericana de Direitos Humanos é 
uma instituição judiciária autônoma cujo obje-
tivo é a aplicação e a interpretação da Conven-
ção Americana sobre Direitos Humanos. A Corte 
exerce suas funções em conformidade com as 
disposições da citada Convenção e deste Estatu-
to.

Artigo 2º Competência e funções

A Corte exerce função jurisdicional e consultiva.

§ 1º Sua função jurisdicional se rege pelas 
disposições dos "artigos 61, 62 e 63" da 
Convenção.

§ 2º Sua função consultiva se rege pelas dis-
posições do "artigo 64" da Convenção.

Artigo 3º Sede

§ 1º A Corte terá sua sede em San José, 
Costa Rica; poderá, entretanto, realizar reu-
niões em qualquer Estado Membro da Or-
ganização dos Estados Americanos – OEA, 
quando a maioria dos seus membros consi-
derar conveniente, e mediante aquiescên-
cia prévia do Estado respectivo.
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§ 2º A sede da corte pode ser mudada pelo 
voto de dois terços dos Estados Membros 
da Convenção na Assembléia Geral da OEA.

CAPÍTULO II 
COMPOSIÇÃO DA CORTE

Artigo 4º Composição

§ 1º A Corte é composta de sete juízes, na-
cionais dos Estados Membros da OEA, elei-
tos a título pessoal dentre juristas da mais 
alta autoridade moral, de reconhecida com-
petência em matéria de direitos humanos, 
que reúnam as condições requeridas para 
o exercício das mais elevadas funções judi-
ciais, de acordo com a lei do Estado do qual 
sejam nacionais, ou do Estado que os pro-
puser como candidatos.

§ 2º Não deve haver mais de um juiz da 
mesma nacionalidade.

Artigo 5º Mandato dos juízes

§ 1º Os juízes da Corte serão eleitos para 
um mandato de seis anos e só poderão ser 
reeleitos uma vez. O juiz eleito para substi-
tuir outro cujo mandato não haja expirado, 
completará o mandato deste.

§ 2º Os mandatos dos juízes serão contados 
a partir de 1 de janeiro do ano seguinte ao 
de sua eleição e estender-se-ão até 31 de 
dezembro do ano de sua conclusão.

§ 3º Os juízes permanecerão em exercício 
até a conclusão de seu mandato. Não obs-
tante, continuarão conhecendo dos casos a 
que se tiverem dedicado e que se encontra-
rem em fase de sentença, para cujo efeito 
não serão substituídos pelos novos juízes 
eleitos.

Artigo 6º Data de eleição dos juízes

§ 1º A eleição dos juízes far-se-á, se possí-
vel, no decorrer do período de sessões da 
Assembléia Geral da OEA, imediatamente 

anterior à expiração do mandato dos juízes 
cessantes.

§ 2º As vagas da Corte decorrentes de mor-
te, incapacidade permanente, renúncia ou 
remoção dos juízes serão preenchidas, se 
possível, no próximo período de sessões 
da Assembléia Geral da OEA. Entretanto, a 
eleição não será necessária quando a vaga 
ocorrer nos últimos seis meses do mandato 
do juiz que lhe der origem.

§ 3º Se for necessário, para preservar o 
quorum da Corte, os Estados Membros da 
Convenção, em sessão do Conselho Perma-
nente da OEA, por solicitação do Presidente 
da Corte, nomearão um ou mais juízes inte-
rinos, que servirão até que sejam substituí-
dos pelos juízes eleitos.

Artigo 7º Candidatos

§ 1º Os juizes são eleitos pelos Estados 
Membros da Convenção, na Assembléia Ge-
ral da OEA, de uma lista de candidatos pro-
postos pelos mesmos Estados.

§ 2º Cada Estado Membro pode propor até 
três candidatos, nacionais do Estado que os 
propõe ou de qualquer outro Estado Mem-
bro da OEA.

§ 3º Quando for proposta uma lista tríplice, 
pelo menos um dos candidatos deve ser na-
cional de um Estado diferente do proponen-
te.

Artigo 8º Eleição: Procedimento prévio

§ 1º Seis meses antes da realização do perí-
odo ordinário de sessões da Assembléia Ge-
ral da OEA, antes da expiração do mandato 
para o qual houverem sido eleitos os juízes 
da Corte, o Secretário Geral da OEA solici-
tará, por escrito, a cada Estado Membro da 
Convenção, que apresente seus candidatos 
dentro do prazo de noventa dias.

§ 2º O Secretário Geral da OEA preparará 
uma lista em ordem alfabética dos candida-
tos apresentados e a levará ao conhecimen-
to dos Estados Membros, se for possível, 
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pelo menos trinta dias antes do próximo 
período de sessões da Assembléia Geral da 
OEA.

§ 3º Quando se tratar de vagas da Corte, 
bem como nos casos de morte ou de inca-
pacidade permanente de um candidato, os 
prazos anteriores serão reduzidos de ma-
neira razoável a juízo do Secretário Geral da 
OEA.

Artigo 9º Votação

§ 1º A eleição dos juízes é feita por votação 
secreta e pela maioria absoluta dos Estados 
Membros da Convenção, dentre os candida-
tos a que se refere o "artigo 7" deste Esta-
tuto.

§ 2º Entre os candidatos que obtiverem a 
citada maioria absoluta, serão considerados 
eleitos os que receberem o maior número 
de votos. Se forem necessárias várias vota-
ções, serão eliminados sucessivamente os 
candidatos que receberem menor número 
de votos, segundo o determinem os Estados 
Membros.

Artigo 10º Juízes ad hoc

§ 1º O juiz que for nacional de um dos Esta-
dos Membros num caso submetido à Corte, 
conservará seu direito de conhecer do caso.

§ 2º Se um dos juízes chamados a conhe-
cer de um caso for da nacionalidade de um 
dos Estados Membros no caso, outro Estado 
Membro no mesmo caso poderá designar 
uma pessoa para fazer parte da Corte na 
qualidade de juiz ad hoc.

§ 3º Se dentre os juízes chamados a conhe-
cer do caso, nenhum for da nacionalidade 
dos Estados Membros no mesmo, cada um 
destes poderá designar um juiz ad hoc. Se 
vários Estados tiverem o mesmo interesse 
no caso, serão considerados como uma úni-
ca parte para os fins das disposições prece-
dentes. Em caso de dúvida, a Corte decidirá.

§ 4º Se o Estado com direito a designar um 
juiz ad hoc não o fizer dentro dos trinta dias 

seguintes ao convite escrito do Presidente 
da Corte, considerar-se-á que tal Estado re-
nuncia ao exercício desse direito.

§ 5º As disposições dos "artigos 4, 11, 1 5, 1 
6, 1 8, 1 9 e 20" deste Estatuto serão aplicá-
veis aos juízes ad hoc.

Artigo 11. Juramento

§ 1º Ao tomar posse de seus cargos, os ju-
ízes prestarão o seguinte juramento ou de-
claração solene: "Juro" – ou – "declaro so-
lenemente que exercerei minhas funções de 
juiz com honradez, independência e impar-
cialidade, e que guardarei segredo de todas 
as deliberações".

§ 2º O juramento será feito perante o Presi-
dente da Corte, se possível na presença de 
outros juízes.

CAPÍTULO III 
ESTRUTURA DA CORTE

Artigo 12. Presidência

§ 1º A Corte elege, dentre seus membros, o 
Presidente e Vice-Presidente, por dois anos, 
os quais poderão ser reeleitos.

§ 2º O Presidente dirige o trabalho da Cor-
te, a representa, ordena a tramitação dos 
assuntos que forem submetidos à Corte e 
preside suas sessões.

§ 3º O Vice-Presidente substitui o Presiden-
te em suas ausências temporárias e ocupa 
seu lugar em caso de vaga. Nesse último 
caso, a Corte elegerá um Vice-Presidente 
para substituir o anterior pelo resto do seu 
mandato.

§ 4º No caso de ausência do Presidente e 
do Vice-Presidente, suas funções serão de-
sempenhadas por outros juízes, na ordem 
de precedência estabelecida no "artigo 13" 
deste Estatuto.
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Artigo 13. Precedência

§ 1º Os juízes titulares terão precedência, 
depois do Presidente e do Vice-Presidente, 
de acordo com sua Antigüidade no cargo.

§ 2º Quando houver dois ou mais juízes 
com a mesma Antigüidade, a precedência 
será determinada pela maior idade.

§ 3º Os juízes ad hoc e interinos terão pre-
cedência depois dos titulares, por ordem 
de idade. Entretanto, se um juiz ad hoc ou 
interino houver servido previamente como 
juiz titular, terá precedência sobre os outros 
juízes ad hoc ou interinos.

Artigo 14. Secretaria

§ 1º A Secretaria da Corte funcionará sob a 
imediata autoridade do Secretário, de acor-
do com as normas administrativas da Secre-
taria Geral da OEA no que não for incompa-
tível com a independência da Corte.

§ 2º O Secretário será nomeado pela Corte. 
Será funcionário de confiança da Corte, com 
dedicação exclusiva, terá seu escritório na 
sede e deverá assistir às reuniões que a Cor-
te realizar fora dela.

§ 3º Haverá um Secretário Adjunto que au-
xiliará o Secretário em seus trabalhos e o 
substituirá em suas ausências temporárias.

§ 4º O pessoal da Secretaria será nomeado 
pelo Secretário Geral da OEA em consulta 
com o Secretário da Corte.

CAPÍTULO IV
DIREITOS, DEVERES E 
RESPONSABILIDADES

Artigo 15. Imunidades e privilégios

§ 1º Os juízes gozam, desde o momento de 
sua eleição e enquanto durarem os seus 
mandatos, das imunidades reconhecidas 
aos agentes diplomáticos pelo direito inter-
nacional. No exercício de suas funções go-

zam também dos privilégios diplomáticos 
necessários ao desempenho de seus cargos.

§ 2º Não se poderá exigir aos juízes respon-
sabilidades em tempo algum por votos e 
opiniões emitidos ou por atos desempenha-
dos no exercício de suas funções.

§ 3º A Corte em si e seu pessoal gozam das 
imunidades e privilégios previstos no Acor-
do sobre Privilégios e Imunidades da Orga-
nização dos Estados Americanos, de 15 de 
maio de 1949, com as equivalências respec-
tivas, tendo em conta a importância e inde-
pendência da Corte.

§ 4º As disposições dos "§ 1,§ 2 e § 3 deste 
artigo" serão aplicadas aos Estados Mem-
bros da Convenção. Serão também aplica-
das aos outros Estados Membros da OEA 
que as aceitarem expressamente, em geral 
ou para cada caso.

§ 5º O regime de imunidades e privilégios 
dos juízes da Corte e do seu pessoal poderá 
ser regulamentado ou complementado me-
diante convênios multilaterais ou bilaterais 
entre a Corte, a OEA e seus Estados Mem-
bros.

Artigo 16. Disponibilidade

§ 1º Os juízes estarão à disposição da Corte 
e deverão trasladar-se à sede desta ou ao 
lugar em que realizar suas sessões, quantas 
vezes e pelo tempo que for necessário, con-
forme o Regulamento.

§ 2º O Presidente deverá prestar perma-
nentemente seus serviços.

Artigo 17. Honorários

§ 1º Os honorários do Presidente e dos ju-
ízes da Corte serão fixados de acordo com 
as obrigações e incompatibilidades que lhes 
impõem os "artigos 16 e 18", respectiva-
mente e levando em conta a importância e 
independência de suas funções.

§ 2º Os juízes ad hoc receberão os honorá-
rios que forem estabelecidos regularmente, 
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de acordo com as disponibilidades orça-
mentárias da Corte.

§ 3º Os juízes perceberão, além disso, diá-
rias e despesas de viagem, quando for ca-
bível.

Artigo 18. lncompatibilidades

§ 1º O exercício do cargo de Juiz da Corte In-
teramericana de Direitos Humanos é incom-
patível com o exercício dos seguintes cargos 
e atividades:

a) Membros ou altos funcionários do Po-
der Executivo, com exceção dos cargos que 
não impliquem subordinação hierárquica 
ordinária, bem como agentes diplomáticos 
que não sejam Chefes de Missão junto à 
OEA ou junto a qualquer dos seus Estados 
Membros.

b) Funcionários de organismos internacio-
nais.

c) Quaisquer outros cargos ou atividades 
que impeçam os juízes de cumprir suas 
obrigações ou que afetem sua independên-
cia ou imparcialidade, ou a dignidade ou o 
prestígio do seu cargo.

§ 2º A Corte decidirá os casos de dúvida so-
bre incompatibilidade. Se a incompatibili-
dade não for eliminada serão aplicáveis as 
disposições do "artigo 73" da Convenção e 
20.2 deste Estatuto.

§ 3º As incompatibilidades unicamente cau-
sarão a cessação do cargo e das responsabi-
lidades correspondentes, mas não invalida-
rão os atos e as resoluções em que o juiz em 
questão houver interferido.

Artigo 19. Impedimentos, escusas e inabilitação

§ 1º Os juízes estarão impedidos de partici-
par em assuntos nos quais eles ou seus pa-
rentes tiverem interesse direto ou em que 
houverem intervindo anteriormente como 
agentes, conselheiros ou advogados, ou 
como membros de um tribunal nacional ou 
internacional ou de uma comissão investi-

gadora, ou em qualquer outra qualidade, a 
juízo da Corte.

§ 2º Se algum dos juízes estiver impedido 
de conhecer, ou por qualquer outro motivo 
justificado, considerar que não deve partici-
par em determinado assunto, apresentará 
sua escusa ao Presidente. Se este não a aco-
lher, a Corte decidirá.

§ 3º Se o Presidente considerar que qual-
quer dos juízes tem motivo de impedimen-
to ou por algum outro motivo justificado 
não deva participar em determinado assun-
to, assim o fará saber. Se o juiz em questão 
estiver em desacordo, a Corte decidirá.

§ 4º Quando um ou mais juízes estiverem 
inabilitados, em conformidade com este ar-
tigo, o Presidente poderá solicitar aos Esta-
dos Membros da Convenção que em sessão 
do Conselho Permanente da OEA designem 
juízes interinos para substitui-los.

Artigo 20. Responsabilidades e competência 
disciplinar

§ 1º Os juízes e o pessoal da Corte deverão 
manter, no exercício de suas funções e fora 
delas, uma conduta acorde com a investi-
dura dos que participam da função jurisdi-
cional internacional da Corte. Responde-
rão perante a Corte por essa conduta, bem 
como por qualquer falta de cumprimento, 
negligência ou omissão no exercício de suas 
funções.

§ 2º A competência disciplinar com respei-
to aos juízes caberá à Assembléia Geral da 
OEA, somente por solicitação justificada da 
Corte, constituída para esse efeito pelos de-
mais juízes.

§ 3º A competência disciplinar com respeito 
ao Secretário cabe à Corte, e com respeito 
ao resto do pessoal, ao Secretário, com a 
aprovação do Presidente.

§ 4º O regime disciplinar será regulamenta-
do pela Corte, sem prejuízo das normas ad-
ministrativas da Secretaria Geral da OEA, na 
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medida em que forem aplicáveis à Corte em 
conformidade com o "artigo 59" da Conven-
ção.

Artigo 21. Renúncia e incapacidade

§ 1º A renúncia de um juiz deverá ser apre-
sentada por escrito ao Presidente da Cor-
te. A renúncia não se tornará efetiva senão 
após sua aceitação pela Corte.

§ 2º A incapacidade de um juiz de exercer 
suas funções será determinada pela Corte.

§ 3º O Presidente da Corte notificará a acei-
tação da renúncia ou a declaração de inca-
pacidade ao Secretário Geral da OEA, para 
os devidos efeitos.

CAPÍTULO V 
FUNCIONAMENTO DA CORTE

Artigo 22. Sessões

§ 1º A Corte realizará sessões ordinárias e 
extraordinárias.

§ 2º Os períodos ordinários de sessões se-
rão determinados regularmentalmente pela 
Corte.

§ 3º Os períodos extraordinários de sessões 
serão convocados pelo Presidente ou por 
solicitação da maioria dos juízes.

Artigo 23. Quorum

§ 1º O quorum para as deliberações da Cor-
te é constituído por cinco juízes.

§ 2º As decisões da Corte serão tomadas 
pela maioria dos juízes presentes.

§ 3º Em caso de empate, o Presidente terá o 
voto de qualidade.

Artigo 24. Audiências, deliberações e decisões

§ 1º As audiências serão públicas, a menos 
que a Corte, em casos excepcionais, decidir 
de outra forma.

§ 2º A Corte deliberará em privado. Suas de-
liberações permanecerão secretas, a menos 
que a Corte decida de outra forma.

§ 3º As decisões, juízos e opiniões da Corte 
serão comunicados em sessões públicas e 
serão notificados por escrito às partes. Além 
disso, serão publicados, juntamente com os 
votos e opiniões separados dos juízes e com 
quaisquer outros dados ou antecedentes 
que a Corte considerar conveniente.

Artigo 25. Regulamentos e normas de procedi-
mento

§ 1º A Corte elaborará suas normas de pro-
cedimento.

§ 2º As normas de procedimento poderão 
delegar ao Presidente ou a comissões da 
própria Corte determinadas partes da tra-
mitação processual, com exceção das sen-
tenças definitivas e dos pareceres consulti-
vos. Os despachos ou resoluções que não 
forem de simples tramitação, exarados pelo 
Presidente ou por comissões da Corte, po-
derão sempre ser apelados ao plenário da 
Corte.

§ 3º A Corte elaborará também seu Regula-
mento.

Artigo 26. Orçamento e regime financeiro

§ 1º A Corte elaborará seu próprio projeto 
de orçamento e submetê-lo-á à aprovação 
da Assembléia Geral da OEA, por intermé-
dio da Secretaria Geral. Esta última não lhe 
poderá introduzir modificações.

§ 2º A Corte administrará seu orçamento.

CAPÍTULO VI
RELAÇÕES COM ESTADOS  

E ORGANISMOS

Artigo 27. Relações com o país sede, Estados e 
Organismos
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§ 1º As relações da Corte com o país sede 
serão regulamentadas mediante um convê-
nio de sede. A sede da Corte terá caráter In-
ternacional.

§ 2º As relações da Corte com os Estados, 
com a OEA e seus organismos, e com outros 
organismos internacionais de caráter gover-
namental relacionados com a promoção e 
defesa dos Direitos Humanos serão regula-
mentadas mediante convênios especiais.

Artigo 28. Relações com a Comissão Interame-
ricana de Direitos Humanos

A Comissão Interamericana de Direitos Huma-
nos comparecerá e será tida como parte peran-
te a Corte, em todos os casos relativos à função 
jurisdicional desta, em conformidade com o "§ 
1, artigo 2", deste Estatuto.

Artigo 29. Convênios de cooperação

§ 1º A Corte poderá celebrar convênios de 
cooperação com instituições que não te-
nham fins lucrativos, tais como faculdades 
de direito, associações e corporações de ad-
vogados, tribunais, academias e instituições 
educacionais ou de pesquisa em disciplinas 
conexas, a fim de obter sua colaboração e 
de fortalecer e promover os princípios jurí-
dicos e institucionais da Convenção em ge-
ral, e da Corte em especial.

§ 2º A Corte incluirá em seu relatório anual 
à Assembléia Geral da OEA uma relação dos 
referidos convênios, bem como de seus re-
sultados.

Artigo 30. Relatório à Assembléia Geral da OEA

A Corte submeterá à Assembléia Geral da OEA, 
em cada período ordinário de sessões, um rela-
tório sobre suas atividades no ano anterior. In-
dicará os casos em que um Estado não houver 
dado cumprimento a suas sentenças. Poderá 
submeter à Assembléia Geral da OEA proposi-
ções ou recomendações para o melhoramento 
do sistema interamericano de Direitos Huma-
nos, no que diz respeito ao trabalho da Corte.

CAPÍTULO VII 
DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 31. Reforma do Estatuto

Este Estatuto poderá ser modificado pela As-
sembléia Geral da OEA por iniciativa de qual-
quer Estado Membro ou da própria Corte.

Artigo 32. Vigência

Este Estatuto entrará em vigor em 1 de janeiro 
de 1980.

Convenção Interamericana para 
prevenir e punir a Tortura (1985)

Os Estados Americanos signatários da presente 
Convenção,

Conscientes do disposto na Convenção Ame-
ricana sobre Direitos Humanos, no sentido de 
que ninguém deve ser submetido a torturas, 
nem a penas ou tratamentos cruéis, desumanos 
ou degradantes;

Reafirmando que todo ato de tortura ou outros 
tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou 
degradantes constituem uma ofensa à dignida-
de humana e uma negação dos princípios con-
sagrados na Carta da Organização dos Estados 
Americanos e na Carta das Nações Unidas, e são 
violatórios dos direitos humanos e liberdades 
fundamentais proclamados na Declaração Ame-
ricana dos Direitos e Deveres do Homem e na 
Declaração Universal dos Direitos do Homem;

Assinalando que, para tornar efetivas as normas 
pertinentes contidas nos instrumentos univer-
sais e regionais aludidos, é necessário elaborar 
uma convenção interamericana que previna e 
puna a tortura;

Reiterando seu propósito de consolidar neste 
Continente as condições que permitam o reco-
nhecimento e o respeito da dignidade inerente 
à pessoa humana e assegurem o exercício pleno 
de suas liberdades e direitos fundamentais;
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Convieram no seguinte: 

Artigo 1º

Os Estados Partes obrigam-se a prevenir e a pu-
nir a tortura, nos termos desta Convenção. 

Artigo 2º

Para os efeitos desta Convenção, entender-se-
-á por tortura todo ato pelo qual são infligidos 
intencionalmente a uma pessoa penas ou so-
frimentos físicos ou mentais, com fins de inves-
tigação criminal, como meio de intimidação, 
como castigo pessoal, como medida preventiva, 
como pena ou qualquer outro fim. Entender-
-se-á também como tortura a aplicação, sobre 
uma pessoa, de métodos tendentes a anular a 
personalidade da vítima, ou a diminuir sua ca-
pacidade física ou mental, embora não causem 
dor física ou angústia psíquica. Não estarão 
compreendidas no conceito de tortura as penas 
ou sofrimentos físicos ou mentais que sejam 
unicamente conseqüência de medidas legais ou 
inerentes a elas, contanto que não incluam a re-
alização dos atos ou a aplicação dos métodos a 
que se refere este artigo.

Artigo 3º

Serão responsáveis pelo delito de tortura:

a) Os empregados ou funcionários públicos 
que, atuando nesse caráter, ordenem sua 
execução ou instiguem ou induzam a ela, 
cometam-no diretamente ou, podendo im-
pedi-lo, não o façam.

b) As pessoas que, por instigação dos fun-
cionários ou empregados públicos a que se 
refere a alínea a, ordenem sua execução, 
instiguem ou induzam a ela, cometam-no 
diretamente ou nele sejam cúmplices.

Artigo 4º

O fato de haver agido por ordens superiores não 
eximirá da responsabilidade penal correspon-
dente.

Artigo 5º

Não se invocará nem admitirá como justificati-
va do delito de tortura a existência de circuns-
tâncias tais como o estado de guerra, a ameaça 
de guerra, o estado de sítio ou de emergência, 
a comoção ou conflito interno, a suspensão das 
garantias constitucionais, a instabilidade políti-
ca interna, ou outras emergências ou calamida-
des públicas.

Nem a periculosidade do detido ou condenado, 
nem a insegurança do estabelecimento carcerá-
rio ou penitenciário podem justificar a tortura.

Artigo 6º

Em conformidade com o disposto no artigo 1, os 
Estados Partes tomarão medidas efetivas a fim 
de prevenir e punir a tortura no âmbito de sua 
jurisdição.

Os Estados Partes assegurar-se-ão de que to-
dos os atos de tortura e as tentativas de praticar 
atos dessa natureza sejam considerados delitos 
em seu Direito Penal, estabelecendo penas se-
veras para sua punição, que levem em conta sua 
gravidade.

Os Estados Partes obrigam-se também a tomar 
medidas efetivas para prevenir e punir outros 
tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou de-
gradantes, no âmbito de sua jurisdição.

Artigo 7º

Os Estados Partes tomarão medidas para que, 
no treinamento de agentes de polícia e de ou-
tros funcionários públicos responsáveis pela 
custódia de pessoas privadas de liberdade, pro-
visória ou definitivamente, e nos interrogató-
rios, detenções ou prisões, se ressalte de manei-
ra especial a proibição do emprego de tortura.

Os Estados Partes tomarão também medidas 
semelhantes para evitar outros tratamentos ou 
penas cruéis, desumanos ou degradantes.

Artigo 8º

Os Estados Partes assegurarão a qualquer pes-
soa que denunciar haver sido submetida a tor-
tura, no âmbito de sua jurisdição, o direito de 
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que o caso seja examinado de maneira impar-
cial.

Quando houver denúncia ou razão fundada 
para supor que haja sido cometido ato de tortu-
ra no âmbito de sua jurisdição, os Estados Par-
tes garantirão que suas autoridades procederão 
de ofício e imediatamente à realização de uma 
investigação sobre o caso e iniciarão, se for cabí-
vel, o respectivo processo penal.

Uma vez esgotado o procedimento jurídico in-
terno do Estado e os recursos que este prevê, o 
caso poderá ser submetido a instâncias interna-
cionais, cuja competência tenha sido aceita por 
esse Estado.

Artigo 9º

Os Estados Partes comprometem-se a estabele-
cer, em suas legislações nacionais, normas que 
garantam compensação adequada para as víti-
mas de delito de tortura.

Nada do disposto neste artigo afetará o direi-
to que possa ter a vítima de outras pessoas de 
receber compensação em virtude da legislação 
nacional existente.

Artigo 10.

Nenhuma declaração que se comprove haver 
sido obtida mediante tortura poderá ser ad-
mitida como prova em um processo, salvo em 
processo instaurado contra a pessoa ou pesso-
as acusadas de havê-la obtido mediante atos de 
tortura e unicamente como prova de que, o acu-
sado obteve tal declaração.

Artigo 11.

Os Estados Partes tomarão as medidas necessá-
rias para conceder a extradição de toda pessoa 
acusada de delito de tortura ou condenada por 
esse delito, de conformidade com suas legisla-
ções nacionais sobre extradição e suas obriga-
ções internacionais nessa matéria.

Artigo 12.

Todo Estado Parte tomará as medidas neces-
sárias para estabelecer sua jurisdição sobre o 

delito descrito nesta Convenção, nos seguintes 
casos:

a) quando a tortura houver sido cometida 
no âmbito de sua jurisdição;

b) quando o suspeito for nacional do Esta-
do Parte de que se trate;

c) quando a vítima for nacional do Estado 
Parte de que se trate e este o considerar 
apropriado.

Todo Estado Parte tomará também as medidas 
necessárias para estabelecer sua jurisdição so-
bre o delito descrito nesta Convenção, quando o 
suspeito se encontrar no âmbito de sua jurisdi-
ção e o Estado não o extraditar, de conformida-
de com o artigo 11.

Esta Convenção não exclui a jurisdição penal 
exercida de conformidade com o direito inter-
no. Artigo 13

O delito a que se refere o artigo 2 será conside-
rado incluído entre os delitos que são motivo de 
extradição em todo tratado de extradição cele-
brado entre Estados Partes. Os Estados Partes 
comprometem-se a incluir o delito de tortura 
como caso de extradição em todo tratado de ex-
tradição que celebrarem entre si no futuro.

Todo Estado Parte que sujeitar a extradição à 
existência de um tratado poderá, se receber de 
outro Estado Parte, com o qual não tiver trata-
do, uma solicitação de extradição, considerar 
esta Convenção como a base jurídica necessária 
para a extradição referente ao delito de tortura. 
A extradição estará sujeita às demais condições 
exigíveis pelo direito do Estado requerido.

Os Estados Partes que não sujeitarem a extradi-
ção à existência de um tratado reconhecerão es-
ses delitos como casos de extradição entre eles, 
respeitando as condições exigidas pelo direito 
do Estado requerido.

Não se concederá a extradição nem se proce-
derá à devolução da pessoa requerida quando 
houver suspeita fundada de que corre perigo 
sua vida, de que será submetida à tortura, tra-
tamento cruel, desumano ou degradante, ou de 
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que será julgada por tribunais de exceção ou ad 
hoc, no Estado requerente.

Artigo 14.

Quando um Estado Parte não conceder a ex-
tradição, submeterá o caso às suas autoridades 
competentes, como se o delito houvesse sido 
cometido no âmbito de sua jurisdição, para fins 
de investigação e, quando for cabível, de ação 
penal, de conformidade com sua legislação na-
cional. A decisão tomada por essas autoridades 
será comunicada ao Estado que houver solicita-
do a extradição.

Artigo 15.

Nada do disposto nesta Convenção poderá ser 
interpretado como limitação do direito de asilo, 
quando for cabível, nem como modificação das 
obrigações dos Estados Partes em matéria de 
extradição.

Artigo 16.

Esta Convenção deixa a salvo o disposto pela 
Convenção Americana dobre Direitos Humanos, 
por outras convenções sobre a matéria e pelo 
Estatuto da Comissão Interamericana de Direi-
tos Humanos com relação ao delito de tortura.

Artigo 17.

Os Estados Partes comprometem-se a informar 
a Comissão Interamericana de Direitos Huma-
nos sobre as medidas legislativas, judiciais, ad-
ministrativas e de outra natureza que adotarem 
em aplicação desta Convenção.

De conformidade com suas atribuições, a Co-
missão Interamericana de Direitos Humanos 
procurará analisar, em seu relatório anual, a si-
tuação prevalecente nos Estados membros da 
Organização dos Estados Americanos, no que 
diz respeito à prevenção e supressão da tortura.

Artigo 18.

Esta Convenção estará aberta à assinatura dos 
Estados membros da Organização dos Estados 
Americanos.

Artigo 19.

Esta Convenção estará sujeita à ratificação. Os 
instrumentos de ratificação serão depositados 
na Secretaria-Geral da Organização dos Estados 
Americanos.

Artigo 20.

Esta Convenção ficará aberta à adesão de qual-
quer outro Estado Americano. Os instrumentos 
de adesão serão depositados na Secretaria-Ge-
ral da Organização dos Estados Americanos.

Artigo 21.

Os Estados Partes poderão formular reservas a 
esta Convenção no momento de aprová-la, ra-
tificá-la ou de a ela aderir, contanto que não se-
jam incompatíveis com o objeto e o fim da Con-
venção e versem sobre uma ou mais disposições 
específicas.

Artigo 22.

Esta Convenção entrará em vigor no trigésimo 
dia a partir da data em que tenha sido deposi-
tado o segundo instrumento de ratificação. Para 
cada Estado que ratificar a Convenção ou a ela 
aderir depois de haver sido depositado o segun-
do instrumento de ratificação, a Convenção en-
trará em vigor no trigésimo dia a partir da data 
em que esse Estado tenha depositado seu ins-
trumento de ratificação ou adesão.

Artigo 23.

Esta Convenção vigorará indefinidamente, mas 
qualquer dos Estados Partes poderá denunciá-
-la. O instrumento de denúncia será depositado 
na Secretaria-Geral da Organização dos Estados 
Americanos. Transcorrido um ano, contado a 
partir da data de depósito do instrumento de 
denúncia, a Convenção cessará em seus efeitos 
para o Estado denunciante, ficando subsistente 
para os demais Estados Partes.

Artigo 24.

O instrumento original desta Convenção, cujos 
textos em português, espanhol, francês e inglês 
são igualmente autênticos, será depositado na 
Secretaria-Geral da Organização dos Estados 
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Americanos, que enviará cópia autenticada do 
seu texto para registro e publicação à Secreta-
ria das Nações Unidas, de conformidade com 
o artigo 102 da Carta das Nações Unidas. A Se-
cretaria-Geral da Organização dos Estados Ame-
ricanos comunicará aos Estados membros da 
referida Organização e aos Estados que tenham 
aderido à Convenção as assinaturas e os depósi-
tos de instrumentos de ratificação, adesão e de-
núncia, bem como as reservas que houver.

Convenção Interamericana para 
prevenir, punir e erradicar a violência 
contra a Mulher (1994) – Convenção 
de Belém do Pará

OS ESTADOS PARTES NESTA CONVENÇÃO,

RECONHECENDO que o respeito irrestrito aos 
direitos humanos foi consagrado na Declaração 
Americana dos Direitos e Deveres do Homem e 
na Declaração Universal dos Direitos Humanos e 
reafirmado em outros instrumentos internacio-
nais e regionais;

AFIRMANDO que a violência contra a mulher 
constitui violação dos direitos humanos e liber-
dades fundamentais e limita total ou parcial-
mente a observância, gozo e exercício de tais 
direitos e liberdades;

PREOCUPADOS por que a violência contra a mu-
lher constitui ofensa contra a dignidade humana 
e é manifestação das relações de poder histori-
camente desiguais entre mulheres e homens;

RECORDANDO a Declaração para a Erradicação 
da Violência contra a Mulher, aprovada na Vigé-
sima Quinta Assembléia de Delegadas da Comis-
são Interamericana de Mulheres, e afirmando 
que a violência contra a mulher permeia todos 
os setores da sociedade, independentemente 
de classe, raça ou grupo étnico, renda, cultura, 
nível educacional, idade ou religião, e afeta ne-
gativamente suas próprias bases;

CONVENCIDOS de que a eliminação da violência 
contra a mulher é condição indispensável para 
seu desenvolvimento individual e social e sua 
plena e igualitária participação em todas as es-
feras de vida; e

CONVENCIDOS de que a adoção de uma con-
venção para prevenir, punir e erradicar todas as 
formas de violência contra a mulher, no âmbito 
da Organização dos Estados Americanos, consti-
tui positiva contribuição no sentido de proteger 
os direitos da mulher e eliminar as situações de 
violência contra ela,

CONVIERAM no seguinte:

CAPÍTULO I
DEFINIÇÃO E ÂMBITO DE APLICAÇÃO

Artigo 1º

Para os efeitos desta Convenção, entender-se-á 
por violência contra a mulher qualquer ato ou 
conduta baseada no gênero, que cause morte, 
dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico 
à mulher, tanto na esfera pública como na esfe-
ra privada.

Artigo 2º

Entende-se que a violência contra a mulher 
abrange a violência física, sexual e psicológica:

a) ocorrida no âmbito da família ou unida-
de doméstica ou em qualquer relação inter-
pessoal, quer o agressor compartilhe, tenha 
compartilhado ou não a sua residência, in-
cluindo-se, entre outras formas, o estupro, 
maus-tratos e abuso sexual;

b) ocorrida na comunidade e cometida por 
qualquer pessoa, incluindo, entre outras 
formas, o estupro, abuso sexual, tortura, 
tráfico de mulheres, prostituição forçada, 
seqüestro e assédio sexual no local de tra-
balho, bem como em instituições educacio-
nais, serviços de saúde ou qualquer outro 
local; e
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c) perpetrada ou tolerada pelo Estado ou 
seus agentes, onde quer que ocorra.

CAPÍTULO II
DIREITOS PROTEGIDOS

Artigo 3º

Toda mulher tem direito a ser livre de violência, 
tanto na esfera pública como na esfera privada.

Artigo 4º

Toda mulher tem direito ao reconhecimento, 
desfrute, exercício e proteção de todos os direi-
tos humanos e liberdades consagrados em to-
dos os instrumentos regionais e internacionais 
relativos aos direitos humanos. Estes direitos 
abrangem, entre outros:

a) direito a que se respeite sua vida;

b) direito a que se respeite sua integridade 
física, mental e moral;

c) direito à liberdade e à segurança pesso-
ais;

d) direito a não ser submetida a tortura;

e) direito a que se respeite a dignidade ine-
rente à sua pessoa e a que se proteja sua 
família;

f) direito a igual proteção perante a lei e da 
lei;

g) direito a recurso simples e rápido peran-
te tribunal competente que a proteja contra 
atos que violem seus direitos;

h) direito de livre associação;

i) direito à liberdade de professar a pró-
pria religião e as próprias crenças, de acor-
do com a lei; e

j) direito a ter igualdade de acesso às fun-
ções públicas de seu país e a participar nos 
assuntos públicos, inclusive na tomada de 
decisões.

Artigo 5º

Toda mulher poderá exercer livre e plenamen-
te seus direitos civis, políticos, econômicos, so-
ciais e culturais e contará com a total proteção 
desses direitos consagrados nos instrumentos 
regionais e internacionais sobre direitos huma-
nos. Os Estados Partes reconhecem que a vio-
lência contra a mulher impede e anula o exercí-
cio desses direitos.

Artigo 6º

O direito de toda mulher a ser livre de violência 
abrange, entre outros:

a) o direito da mulher a ser livre de todas 
as formas de discriminação; e

b) o direito da mulher a ser valorizada e 
educada livre de padrões estereotipados de 
comportamento e costumes sociais e cultu-
rais baseados em conceitos de inferioridade 
ou subordinação.

CAPÍTULO III
DEVERES DOS ESTADOS

Artigo 7º

Os Estados Partes condenam todas as formas de 
violência contra a mulher e convêm em adotar, 
por todos os meios apropriados e sem demora, 
políticas destinadas a prevenir, punir e erradicar 
tal violência e a empenhar-se em:

a) abster-se de qualquer ato ou prática de 
violência contra a mulher e velar por que as 
autoridades, seus funcionários e pessoal, 
bem como agentes e instituições públicos 
ajam de conformidade com essa obrigação;

b) agir com o devido zelo para prevenir, in-
vestigar e punir a violência contra a mulher;

c) incorporar na sua legislação interna nor-
mas penais, civis, administrativas e de outra 
natureza, que sejam necessárias para pre-
venir, punir e erradicar a violência contra a 
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mulher, bem como adotar as medidas admi-
nistrativas adequadas que forem aplicáveis;

d) adotar medidas jurídicas que exijam do 
agressor que se abstenha de perseguir, in-
timidar e ameaçar a mulher ou de fazer uso 
de qualquer método que danifique ou po-
nha em perigo sua vida ou integridade ou 
danifique sua propriedade;

e) tomar todas as medidas adequadas, in-
clusive legislativas, para modificar ou abolir 
leis e regulamentos vigentes ou modificar 
práticas jurídicas ou consuetudinárias que 
respaldem a persistência e a tolerância da 
violência contra a mulher;

f) estabelecer procedimentos jurídicos jus-
tos e eficazes para a mulher sujeitada a vio-
lência, inclusive, entre outros, medidas de 
proteção, juízo oportuno e efetivo acesso a 
tais processos;

g) estabelecer mecanismos judiciais e ad-
ministrativos necessários para assegurar 
que a mulher sujeitada a violência tenha 
efetivo acesso a restituição, reparação do 
dano e outros meios de compensação jus-
tos e eficazes;

h) adotar as medidas legislativas ou de ou-
tra natureza necessárias à vigência desta 
Convenção.

Artigo 8º

Os Estados Partes convêm em adotar, progressi-
vamente, medidas específicas, inclusive progra-
mas destinados a:

a) promover o conhecimento e a observân-
cia do direito da mulher a uma vida livre de 
violência e o direito da mulher a que se res-
peitem e protejam seus direitos humanos;

b) modificar os padrões sociais e culturais 
de conduta de homens e mulheres, inclu-
sive a formulação de programas formais e 
não formais adequados a todos os níveis do 
processo educacional, a fim de combater 
preconceitos e costumes e todas as outras 
práticas baseadas na premissa da inferiori-

dade ou superioridade de qualquer dos gê-
neros ou nos papéis estereotipados para o 
homem e a mulher, que legitimem ou exa-
cerbem a violência contra a mulher;

c) promover a educação e treinamento de 
todo o pessoal judiciário e policial e demais 
funcionários responsáveis pela aplicação da 
lei, bem como do pessoal encarregado da 
implementação de políticas de prevenção, 
punição e erradicação da violência contra a 
mulher;

d) prestar serviços especializados apro-
priados à mulher sujeitada a violência, por 
intermédio de entidades dos setores públi-
co e privado, inclusive abrigos, serviços de 
orientação familiar, quando for o caso, e 
atendimento e custódia dos menores afeta-
dos;

e) promover e apoiar programas de educa-
ção governamentais e privados, destinados 
a conscientizar o público para os problemas 
da violência contra a mulher, recursos jurí-
dicos e reparação relacionados com essa 
violência;

f) proporcionar à mulher sujeitada a vio-
lência acesso a programas eficazes de rea-
bilitação e treinamento que lhe permitam 
participar plenamente da vida pública, pri-
vada e social;

g) incentivar os meios de comunicação a 
que formulem diretrizes adequadas de di-
vulgação, que contribuam para a erradica-
ção da violência contra a mulher em todas 
as suas formas e enalteçam o respeito pela 
dignidade da mulher;

h) assegurar a pesquisa e coleta de estatís-
ticas e outras informações relevantes con-
cernentes às causas, conseqüências e fre-
qüência da violência contra a mulher, a fim 
de avaliar a eficiência das medidas tomadas 
para prevenir, punir e erradicar a violência 
contra a mulher, bem como formular e im-
plementar as mudanças necessárias; e
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i) promover a cooperação internacional 
para o intercâmbio de idéias e experiências, 
bem como a execução de programas desti-
nados à proteção da mulher sujeitada a vio-
lência.

Artigo 9º

Para a adoção das medidas a que se refere este 
capítulo, os Estados Partes levarão especialmen-
te em conta a situação da mulher vulnerável a 
violência por sua raça, origem étnica ou condi-
ção de migrante, de refugiada ou de deslocada, 
entre outros motivos. Também será considera-
da sujeitada a violência a gestante, deficiente, 
menor, idosa ou em situação sócio-econômica 
desfavorável, afetada por situações de conflito 
armado ou de privação da liberdade.

CAPÍTULO IV
MECANISMOS INTERAMERICANOS 

DE PROTEÇÃO

Artigo 10.

A fim de proteger o direito de toda mulher a 
uma vida livre de violência, os Estados Partes 
deverão incluir nos relatórios nacionais à Comis-
são Interamericana de Mulheres informações 
sobre as medidas adotadas para prevenir e er-
radicar a violência contra a mulher, para prestar 
assistência à mulher afetada pela violência, bem 
como sobre as dificuldades que observarem na 
aplicação das mesmas e os fatores que contri-
buam para a violência contra a mulher.

Artigo 11.

Os Estados Partes nesta Convenção e a Comis-
são Interamericana de Mulheres poderão solici-
tar à Corte Interamericana de Direitos Humanos 
parecer sobre a interpretação desta Convenção.

Artigo 12.

Qualquer pessoa ou grupo de pessoas, ou 
qualquer entidade não-governamental juridi-
camente reconhecida em um ou mais Estados 
membros da Organização, poderá apresentar à 

Comissão Interamericana de Direitos Humanos 
petições referentes a denúncias ou queixas de 
violação do artigo 7 desta Convenção por um 
Estado Parte, devendo a Comissão considerar 
tais petições de acordo com as normas e pro-
cedimentos estabelecidos na Convenção Ame-
ricana sobre Direitos Humanos e no Estatuto e 
Regulamento da Comissão Interamericana de 
Direitos Humanos, para a apresentação e consi-
deração de petições.

CAPÍTULO V 
DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 13.

Nenhuma das disposições desta Convenção po-
derá ser interpretada no sentido de restringir 
ou limitar a legislação interna dos Estados Par-
tes que ofereça proteções e garantias iguais ou 
maiores para os direitos da mulher, bem como 
salvaguardas para prevenir e erradicar a violên-
cia contra a mulher.

Artigo 14.

Nenhuma das disposições desta Convenção po-
derá ser interpretada no sentido de restringir 
ou limitar as da Convenção Americana sobre Di-
reitos Humanos ou de qualquer outra conven-
ção internacional que ofereça proteção igual ou 
maior nesta matéria.

Artigo 15.

Esta Convenção fica aberta à assinatura de to-
dos os Estados membros da Organização dos Es-
tados Americanos.

Artigo 16.

Esta Convenção está sujeita a ratificação. Os 
instrumentos de ratificação serão depositados 
na Secretaria-Geral da Organização dos Estados 
Americanos.

Artigo 17.

Esta Convenção fica aberta à adesão de qual-
quer outro Estado. Os instrumentos de adesão 
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serão depositados na Secretaria-Geral da Orga-
nização dos Estados Americanos.

Artigo 18.

Os Estados poderão formular reservas a esta 
Convenção no momento de aprová-la, assiná-la, 
ratificá-la ou a ela aderir, desde que tais reser-
vas:

a) não sejam incompatíveis com o objetivo 
e propósito da Convenção;

b) não sejam de caráter geral e se refiram 
especificamente a uma ou mais de suas dis-
posições.

Artigo 19.

Qualquer Estado Parte poderá apresentar à As-
sembléia Geral, por intermédio da Comissão In-
teramericana de Mulheres, propostas de emen-
da a esta Convenção.

As emendas entrarão em vigor para os Estados 
ratificantes das mesmas na data em que dois 
terços dos Estados Partes tenham depositado 
seus respectivos instrumentos de ratificação. 
Para os demais Estados Partes, entrarão em vi-
gor na data em que depositarem seus respecti-
vos instrumentos de ratificação.

Artigo 20.

Os Estados Partes que tenham duas ou mais uni-
dades territoriais em que vigorem sistemas jurí-
dicos diferentes relacionados com as questões 
de que trata esta Convenção poderão declarar, 
no momento de assiná-la, de ratificá-la ou de a 
ela aderir, que a Convenção se aplicará a todas 
as suas unidades territoriais ou somente a uma 
ou mais delas.

Tal declaração poderá ser modificada, em qual-
quer momento, mediante declarações ulterio-
res, que indicarão expressamente a unidade ou 
as unidades territoriais a que se aplicará esta 
Convenção. Essas declarações ulteriores serão 
transmitidas à Secretaria-Geral da Organização 
dos Estados Americanos e entrarão em vigor 
trinta dias depois de recebidas.

Artigo 21.

Esta Convenção entrará em vigor no trigésimo 
dia a partir da data em que for depositado o 
segundo instrumento de ratificação. Para cada 
Estado que ratificar a Convenção ou a ela aderir 
após haver sido depositado o segundo instru-
mento de ratificação, entrará em vigor no tri-
gésimo dia a partir da data em que esse Estado 
houver depositado seu instrumento de ratifica-
ção ou adesão.

Artigo 22.

O Secretário-Geral informará a todos os Estados 
membros da Organização dos Estados America-
nos a entrada em vigor da Convenção.

Artigo 23.

O Secretário-Geral da Organização dos Esta-
dos Americanos apresentará um relatório anu-
al aos Estados membros da Organização sobre 
a situação desta Convenção, inclusive sobre as 
assinaturas e depósitos de instrumentos de ra-
tificação, adesão e declaração, bem como sobre 
as reservas que os Estados Partes tiverem apre-
sentado e, conforme o caso, um relatório sobre 
as mesmas.

Artigo 24.

Esta Convenção vigorará por prazo indefinido, 
mas qualquer Estado Parte poderá denunciá-
-la mediante o depósito na Secretaria-Geral da 
Organização dos Estados Americanos de instru-
mento que tenha essa finalidade. Um ano após 
a data do depósito do instrumento de denúncia, 
cessarão os efeitos da Convenção para o Estado 
denunciante, mas subsistirão para os demais Es-
tados Partes.

Artigo 25.

O instrumento original desta Convenção, cujos 
textos em português, espanhol, francês e inglês 
são igualmente autênticos, será depositado na 
Secretaria-Geral da Organização dos Estados 
Americanos, que enviará cópia autenticada de 
seu texto ao Secretariado das Nações Unidas 
para registro e publicação, de acordo com o arti-
go 102 da Carta das Nações Unidas.
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EM FÉ DO QUE os plenipotenciários infra-assi-
nados, devidamente autorizados por seus res-
pectivos governos, assinam esta Convenção, 
que se denominará Convenção Interamericana 
para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência con-
tra a Mulher, “Convenção de Belém do Pará”.

EXPEDIDA NA CIDADE DE BELÉM DO PARÁ, BRA-
SIL, no dia nove de junho de mil novecentos e 
noventa e quatro.

Convenção Interamericana sobre 
Tráfico Internacional de Menores 
(1994)

Os Estados Partes nesta Convenção,

Considerando a importância de assegurar pro-
teção integral e efetiva ao menor, mediante a 
implementação de mecanismos adequados que 
garantam o respeito aos seus direitos;

Conscientes de que o tráfico internacional de 
menores constitui uma preocupação universal;

Levando em conta o direito convencional em 
matéria de proteção internacional do menor e, 
em especial, o disposto nos Artigos 11 e 35 da 
Convenção sobre os Direitos do Menor, adotada 
pela Assembléia Geral da Nações Unidas em 20 
de novembro de 1989;

Convencidos da necessidade de regular os as-
pectos civis e penais do tráfico internacional de 
menores; e

Reafirmando a importância da cooperação in-
ternacional no sentido de proteger eficazmente 
os interesses superiores do menor,

Convêm no seguinte:

CAPÍTULO PRIMEIRO
DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 1º

O objeto desta Convenção, com vistas à prote-
ção dos direitos fundamentais e dos interesses 
superiores do menor, é a prevenção e sanção do 
tráfico internacional de menores, bem como a 
regulamentação de seus aspectos civis e penais.

Neste sentido, os Estados Partes obrigam-se a:

a) garantir a proteção do menor, levando 
em consideração os seus interesses supe-
riores;

b) instituir entre os Estados Partes um sis-
tema de cooperação jurídica que consagre 
a prevenção e a sanção do tráfico interna-
cional de menores, bem como a adoção das 
disposições jurídicas e administrativas so-
bre a referida matéria com essa finalidade;

c) assegurar a pronta restituição do menor 
vítima do tráfico internacional ao Estado 
onde tem residência habitual, levando em 
conta os interesses superiores do menor.

Artigo 2º

Esta Convenção aplicar-se-á a qualquer menor 
que resida habitualmente em um Estado Parte 
ou nele se encontre no momento em que ocor-
ra um ato de tráfico internacional de menores 
que o afete.

Para os efeitos desta Convenção, entende-se:

a) por “menor”, todo ser humano menor 
de 18 anos de idade;

b) por “tráfico internacional de menores”, 
a subtração, a transferência ou retenção, ou 
a tentativa de subtração, transferência ou 
retenção de um menor, com propósitos ou 
por meios ilícitos;

c) por “propósitos ilícitos”, entre outros, 
prostituição, exploração sexual, servidão ou 
qualquer outro propósito ilícito, seja no Es-
tado em que o menor resida habitualmen-
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te, ou no Estado Parte em que este se en-
contre; e

d) por “meios ilícitos”, entre outros, o se-
qüestro, o consentimento mediante coação 
ou fraude, a entrega ou o recebimento de 
pagamentos ou benefícios ilícitos com vis-
tas a obter o consentimento dos pais, das 
pessoas ou da instituição responsáveis pelo 
menor, ou qualquer outro meio ilícito utili-
zado seja no Estado de residência habitual 
do menor ou no Estado Parte em que este 
se encontre.

Artigo 3º

Esta Convenção também abrangerá os aspectos 
civis não previstos da subtração, transferência e 
retenção ilícitas de menores no âmbito interna-
cional, não previstos em outras convenções in-
ternacionais sobre a matéria.

Artigo 4º

Os Estados Partes cooperarão com os Estados 
não Partes, na medida do possível, na preven-
ção e sanção do tráfico internacional de meno-
res e na proteção e cuidado dos menores víti-
mas do fato ilícito.

Nesse sentido, as autoridades competentes dos 
Estados Partes deverão notificar as autoridades 
competentes de um Estado não Parte, nos casos 
em que se encontrar em seu território um me-
nor que tenha sido vítima do tráfico internacio-
nal de menores.

Artigo 5º

Para os efeitos desta Convenção, cada Estado 
Parte designará uma Autoridade Central e co-
municará essa designação à Secretaria-Geral da 
Organização dos Estados Americanos.

Um Estado federal, um Estado em que vigorem 
diferentes sistemas jurídicos ou um Estado com 
unidades territoriais autônomas pode designar 
mais de uma Autoridade Central e especificar a 
extensão jurídica ou territorial de suas funções. 
O Estado que fizer uso dessa faculdade designa-
rá a Autoridade Central a que possam ser dirigi-
das todas as comunicações.

O Estado Parte que designar mais de uma Au-
toridade Central enviará a pertinente comunica-
ção à Secretaria-Geral da organização dos Esta-
dos Americanos.

Artigo 6º

Os Estados Partes cuidarão do interesse do me-
nor, mantendo os procedimentos de aplicação 
desta Convenção sempre confidenciais.

CAPÍTULO II
ASPECTOS PENAIS

Artigo 7º

Os Estados Partes comprometem-se a adotar, 
em conformidade com seu direito interno, me-
didas eficazes para prevenir e sancionar severa-
mente a ocorrência de tráfico internacional de 
menores definido nesta Convenção.

Artigo 8º

Os Estados Partes comprometem-se a:

a) prestar, por meio de suas autoridades 
centrais e observados os limites da lei inter-
na de cada Estado Parte e os tratados inter-
nacionais aplicáveis, pronta e expedita as-
sistência mútua para as diligências judiciais 
e administrativas, obtenção de provas e de-
mais atos processuais necessários ao cum-
primento dos objetivos desta Convenção;

b) estabelecer, por meio de sua autorida-
des centrais, mecanismos de intercâmbio 
de informação sobre legislação nacional, ju-
risprudência, práticas administrativas, esta-
tísticas e modalidades que tenha assumido 
o tráfico internacional de menores em seus 
territórios; e

c) dispor sobre as medidas necessárias 
para a remoção dos obstáculos capazes de 
afetar a aplicação desta Convenção em seus 
respectivos Estados.
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Artigo 9º

Serão competentes para conhecer de delitos re-
lativos ao tráfico internacional de menores:

a) o Estado Parte em que tenha ocorrido a 
conduta ilícita;

b) o Estado Parte em que o menor resida 
habitualmente;

c) o Estado Parte em que se encontre o su-
posto delinqüente, no caso de não ter sido 
extraditado; e

d) o Estado Parte em que se encontre o 
menor vítima de tráfico.

Para os efeitos do parágrafo anterior, ficará pre-
vento o Estado Parte que haja sido o primeiro a 
conhecer do fato ilícito.

Artigo 10.

O Estado Parte que, ao condicionar a extradição 
à existência de tratado, receber pedido de ex-
tradição de outro Estado Parte com a qual não 
mantenha tratado de extradição ou, se o man-
tiver, este não inclua o tráfico internacional de 
menores como delito que possibilite a extradi-
ção, poderá considerar esta Convenção como 
a base jurídica necessária para concedê-la no 
caso de tráfico internacional de menores.

Além disso, os Estados Partes que não condi-
cionam a extradição à existência de tratado re-
conhecerão, entre si, o tráfico internacional de 
menores como causa de extradição.

Na inexistência de tratado de extradição, esta fi-
cará sujeita às demais condições exigíveis pelo 
direito interno do Estado requerido.

Artigo 11.

As ações instauradas em conformidade com o 
disposto neste Capítulo não impedem que as 
autoridades competentes do Estado Parte em 
que encontre o menor determinem, a qualquer 
momento, em consideração aos seus interesses 
superiores, sua imediata restituição ao Estado 
em que resida habitualmente.

CAPÍTULO III
ASPECTOS CIVIS

Artigo 12.

A solicitação de localização e restituição do me-
nor decorrente desta Convenção será promovi-
da pelos titulares determinados pelo direito do 
Estado de residência habitual do mesmo.

Artigo 13.

São competentes para conhecer da solicitação 
de localização e de restituição, por opção dos 
reclamantes, as autoridades judiciais ou admi-
nistrativas do Estado Parte de residência habitu-
al do menor ou as do Estado Parte onde se en-
contrar ou se presuma encontrar-se retido.

Quando, a juízo dos reclamantes, existirem mo-
tivos de urgência, a solicitação também poderá 
ser submetida às autoridades judiciais ou admi-
nistrativos do local onde tenha ocorrido o ato 
ilícito.

Artigo 14.

A solicitação de localização e de restituição 
será tramitada por intermédio das Autoridades 
Centrais ou diretamente perante as autorida-
des competentes indicadas no Artigo 13 desta 
Convenção. As autoridades requeridas estabe-
lecerão os procedimentos mais expedidos para 
torná-la efetiva.

Recebida a respectiva solicitação, a autoridade 
requerida estipulará as medidas que, de acordo 
com seu direito interno, sejam necessárias para 
iniciar, facilitar e coadjuvar os procedimentos 
judiciais e administrativos referentes à localiza-
ção e restituição do menor. Adotar-se-ão, ade-
mais, as medidas para providenciar a imediata 
restituição do menor e, conforme o caso, asse-
gurar sua proteção, custódia ou guarda provisó-
ria, de acordo com as circunstâncias, bem como 
as medidas preventivas para impedir que o me-
nor seja indevidamente transferido para outro 
Estado.

As solicitações de localização e de restituição, 
devidamente fundamentadas, será formulada 
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dentro dos 120 dias de conhecida a subtração, 
transferência ou retenção ilícitas do menor. 
Quando a solicitação de localização e de resti-
tuição partir de um Estado Parte, este disporá 
do prazo de 180 dias para sua apresentação.

Havendo necessidade prévia de localizar o me-
nor, o prazo anterior será contado a partir do dia 
em que o titular da ação tiver tomado conheci-
mento da respectiva localização.

Não obstante o disposto nos parágrafos ante-
riores, as autoridades do Estado Parte em que 
o menor tenha sido retido poderão, a qualquer 
momento, determinar sua restituição, atenden-
do aos interesses superiores do mesmo.

Artigo 15.

Os pedidos de cooperação previstos nesta Con-
venção, formulados por via consular ou diplo-
mática ou por intermédio das Autoridades Cen-
trais, dispensarão o requisito de legalização ou 
outras formalidades semelhantes. Os pedidos 
de cooperação formulados diretamente entre 
tribunais das áreas fronteiriças dos Estados Par-
tes também dispensarão legalização. Ademais, 
estarão isentos de legalização, para efeitos de 
validade jurídica no Estado solicitante, os docu-
mentos pertinentes que sejam devolvidos por 
essas mesmas vias.

Os pedidos deverão estar traduzidos, em cada 
caso, para o idioma oficial ou idiomas oficiais do 
Estado Parte ao qual esteja dirigido. Com rela-
ção aos anexos, é suficiente a tradução de um 
sumário, contendo os dados essenciais.

Artigo 16.

As autoridades competentes de um Estado Par-
te que constatem, no território sujeito à sua 
jurisdição, a presença de um menor vítima de 
tráfico internacional deverão adotar as medidas 
imediatas necessárias para sua proteção, inclu-
sive as que tenham caráter preventivo e impe-
çam a transferência indevida do menor para ou-
tro Estado.

Estas medidas serão comunicadas por inter-
médio das Autoridades Centrais às autoridades 

competentes do Estado onde o menor tenha 
tido, anteriormente, sua residência habitual. As 
autoridades intervenientes adotarão todas as 
providências necessárias para comunicar as me-
didas adotadas aos titulares das ações de locali-
zação e restituição do menor.

Artigo 17.

Em conformidade com os objetivos desta Con-
venção, as Autoridades Centrais dos Estados 
Partes intercambiarão informação e colabora-
rão com suas competentes autoridades judiciais 
e administrativas em tudo o que se refira ao 
controle de saída de menores de seu território e 
de sua entrada no mesmo.

Artigo 18.

As adoções internacionais e outros institutos 
afins, constituídos em um Estado Parte, serão 
passíveis de anulação quando tiveram como ori-
gem ou objetivo o tráfico internacional de me-
nores.

Na respectiva ação de anulação, levar-se-ão 
sempre em conta os interesses superiores do 
menor.

A anulação será submetida à lei e às autorida-
des do Estado de constituição da adoção ou do 
instituto de que se trate.

Artigo 19.

A guarda ou custódia será passível de revogação 
quando sua origem ou objetivo for o tráfico in-
ternacional de menores, nas mesmas condições 
previstas no artigo anterior.

Artigo 20.

A solicitação de localização e de restituição do 
menor poderá ser apresentada sem prejuízo da 
ação de anulação e revogação previstas nos Ar-
tigos 18 e 19.

Artigo 21.

Em qualquer procedimento previsto neste Capí-
tulo, a autoridade competente poderá determi-
nar que a pessoa física ou jurídica responsável 
pelo tráfico internacional de menores pague os 
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gastos e as despesas de localização e restitui-
ção, contanto que essa pessoa física ou jurídica 
tenha sido parte desse procedimento.

Os titulares da ação ou, se for o caso, qualquer 
autoridade competente, poderão propor ação 
civil para ressarcir-se das despesas, nestas in-
cluídas os honorários advocatícios e os gastos 
de localização e restituição do menor, a não ser 
que estas tenham sido fixadas em ação penal ou 
em processo de restituição, nos termos desta 
Convenção.

A autoridade competente ou qualquer parte 
prejudicada poderá propor ação civil objetivan-
do perdas e danos contra as pessoas físicas ou 
jurídicas responsáveis pelo tráfico internacional 
do menor.

Artigo 22.

Os Estados Partes adotarão as medidas neces-
sárias para possibilitar gratuidade aos procedi-
mentos de restituição do menor, nos termos de 
seu direito interno, e informarão aos legítimos 
interessados na respectiva restituição os bene-
fícios decorrentes de pobreza e quando possam 
ter direito à assistência gratuita, em conformi-
dade com as suas leis e regulamentos.

CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 23.

Os Estados Partes poderão declarar, seja no 
momento da assinatura e da ratificação desta 
Convenção ou da adesão à mesma, ou poste-
riormente, que reconhecerão e executarão as 
sentenças penais proferidas em outro Estado 
Parte no que se refere à indenização por perdas 
e danos decorrentes do tráfico internacional de 
menores.

Artigo 24.

Com relação a um Estado que, relativamente a 
questões tratadas nesta Convenção, tenha dois 

ou mais sistemas jurídicos aplicáveis em unida-
des territoriais diferentes:

a) toda referência à lei do Estado será in-
terpretada com referência à lei correspon-
dente à respectiva unidade territorial;

b) toda referência à residência habitual no 
referido Estado será interpretada como à 
residência habitual em uma unidade terri-
torial do estado mencionado;

c) toda referência às autoridades compe-
tentes do referido Estado será entendida 
em relação às autoridades competentes 
para agir na respectiva unidade territorial.

Artigo 25.

Os Estados que tenham duas ou mais unidades 
territoriais onde se apliquem sistemas jurídicos 
diferentes a questões tratadas nesta Convenção 
poderão declarar, no momento da assinatura, 
ratificação ou adesão, que a Convenção se apli-
cará a todas as suas unidades territoriais ou so-
mente a uma ou mais.

Tais declarações podem ser modificadas me-
diante declarações posteriores, que especifica-
rão expressamente a unidade territorial ou as 
unidades territoriais a que se aplicará esta Con-
venção. Essas declarações posteriores serão en-
caminhadas à Secretaria-Geral da Organização 
dos Estados Americanos e produzirão efeito no-
venta dias a partir da data do recebimento.

Artigo 26.

Os Estados Partes poderão declarar, no momen-
to da assinatura e ratificação desta Convenção 
ou de adesão à mesma, ou posteriormente, que 
não se poderá opor em juízo civil deste Estado 
Parte exceção ou defesa alguma que tenda a de-
monstrar a inexistência do delito ou eximir de 
responsabilidade uma pessoa quando houver 
sentença condenatória proferida por outro Es-
tado Parte em conexão com este delito e já tran-
sitada em julgado.
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Artigo 27.

As autoridades competentes das zonas frontei-
riças dos Estados Partes poderão acordar, dire-
tamente e a qualquer momento, com relação a 
procedimentos de localização e restituição mais 
expeditos que os previstos nesta Convenção e 
sem prejuízo desta.

O disposto nesta Convenção não será interpre-
tado no sentido de restringir as práticas mais 
favoráveis que as autoridades competentes dos 
Estados Partes puderem observar entre si, para 
os propósitos desta Convenção.

Artigo 28.

Esta Convenção está aberta à assinatura de to-
dos os Estados membros da Organização dos Es-
tados Americanos.

Artigo 29.

Esta Convenção está sujeita à ratificação. Os 
instrumentos de ratificação serão depositados 
na Secretaria-Geral da Organização dos Estados 
Americanos.

Artigo 30.

Esta Convenção ficará aberta à adesão de qual-
quer outro Estado, uma vez que entre em vigor. 
Os instrumentos de adesão serão depositados 
na Secretaria-Geral da Organização dos Estados 
Americanos.

Artigo 31.

Cada Estado poderá formular reservas a esta 
Convenção, no momento de assiná-la, ratificá-la 
ou de a ela aderir, desde que a reserva se refi-
ra a uma ou mais disposições específicas e que 
não seja incompatível com o objetivo e fins des-
ta Convenção.

Artigo 32.

Nenhuma cláusula desta Convenção será inter-
pretada de modo a restringir outros tratados bi-
laterais ou multilaterais ou outros acordos subs-
critos pelas partes.

Artigo 33.

Para os Estados ratificantes, esta Convenção en-
trará em vigor no trigésimo dia a partir da data 
em que haja sido depositado o segundo instru-
mento de ratificação.

Para cada Estado que ratificar esta Convenção 
ou a ela aderir depois de haver sido deposita-
do o segundo instrumento de ratificação, a Con-
venção entrará em vigor no trigésimo dia a par-
tir da data em que tal Estado haja depositado 
seu instrumento de ratificação ou de adesão.

Artigo 34.

Esta Convenção vigorará por prazo indetermi-
nado, mas qualquer dos Estados Partes poderá 
denunciá-la. O instrumento de denúncia será 
depositado na Secretaria-Geral da Organização 
dos Estados Americanos. Transcorrido um ano 
da data do depósito do instrumento de denún-
cia, os efeitos da Convenção cessarão para o Es-
tado denunciante.

Artigo 35.

O instrumento original desta Convenção, cujos 
textos em português, espanhol, francês e inglês 
são igualmente autênticos, será depositado na 
Secretaria-Geral da Organização dos Estados 
Americanos, que enviará cópia autenticada do 
seu texto à Secretaria das Nações Unidas para 
seu registro e publicação, de conformidade com 
o Artigo 102 da sua Carta constitutiva. A Secre-
taria-Geral da Organização dos Estados Ameri-
canos notificará aos Estados membros da refe-
rida Organização e aos Estados que houverem 
aderido à Convenção, as assinaturas e os depó-
sitos de instrumentos de ratificação, adesão e 
denúncia, bem como as reservas existentes e a 
retirada destas.

Em fé do que os plenipotenciários infra-assina-
dos, devidamente autorizados por seus respec-
tivos Governos, assinam esta Convenção.
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Convenção Interamericana para a 
Eliminação de todas as formas de 
discriminação contra as pessoas 
portadoras de deficiência (1999)

OS ESTADOS PARTES NESTA CONVENÇÃO,

REAFIRMANDO que as pessoas portadoras de 
deficiência têm os mesmos direitos humanos e 
liberdades fundamentais que outras pessoas e 
que estes direitos, inclusive o direito de não ser 
submetidas a discriminação com base na defici-
ência, emanam da dignidade e da igualdade que 
são inerentes a todo ser humano;

CONSIDERANDO que a Carta da Organização 
dos Estados Americanos, em seu artigo 3, j, es-
tabelece como princípio que "a justiça e a segu-
rança sociais são bases de uma paz duradoura";

PREOCUPADOS com a discriminação de que são 
objeto as pessoas em razão de suas deficiências;

TENDO PRESENTE o Convênio sobre a Readap-
tação Profissional e o Emprego de Pessoas In-
válidas da Organização Internacional do Traba-
lho (Convênio 159); a Declaração dos Direitos 
do Retardado Mental (AG.26/2856, de 20 de 
dezembro de 1971); a Declaração das Nações 
Unidas dos Direitos das Pessoas Portadoras de 
Deficiência (Resolução N° 3447, de 9 de dezem-
bro de 1975); o Programa de Ação Mundial para 
as Pessoas Portadoras de Deficiência, aprovado 
pela Assembléia Geral das Nações Unidas (Reso-
lução 37/52, de 3 de dezembro de 1982); o Pro-
tocolo Adicional à Convenção Americana sobre 
Direitos Humanos em Matéria de Direitos Eco-
nômicos, Sociais e Culturais, "Protocolo de San 
Salvador" (1988); os Princípios para a Proteção 
dos Doentes Mentais e para a Melhoria do Aten-
dimento de Saúde Mental (AG.46/119, de 17 de 
dezembro de 1991); a Declaração de Caracas da 
Organização Pan-Americana da Saúde; a resolu-
ção sobre a situação das pessoas portadoras de 
deficiência no Continente Americano [AG/RÉS. 
1249 (XXIII-0/93)]; as Normas Uniformes sobre 
Igualdade de Oportunidades para as Pessoas 
Portadoras de Deficiência (AG.48/96, de 20 de 
dezembro de 1993); a Declaração de Manágua, 

de 20 de dezembro de 1993; a Declaração de 
Viena e Programa de Ação aprovados pela Con-
ferência Mundial sobre Direitos Humanos, das 
Nações Unidas (157/93); a resolução sobre a 
situação das pessoas portadoras de deficiência 
no Hemisfério Americano [AG/RÉS. 1356 (XXV-
0/95)] e o Compromisso do Panamá com as Pes-
soas Portadoras de Deficiência no Continente 
Americano [AG/RÉS. 1369 (XXVI-0/96)]; e

COMPROMETIDOS a eliminar a discriminação, 
em todas suas formas e manifestações, contra 
as pessoas portadoras de deficiência,

CONVIERAM no seguinte:

ARTIGO I

Para os efeitos desta Convenção, entende-se 
por:

1. Deficiência

O termo "deficiência" significa uma restrição 
física, mental ou sensorial, de natureza perma-
nente ou transitória, que limita a capacidade de 
exercer uma ou mais atividades essenciais da 
vida diária, causada ou agravada pelo ambiente 
econômico e social.

2. Discriminação contra as pessoas porta-
doras de deficiência

a) O termo "discriminação contra as pesso-
as portadoras de deficiência" significa toda 
diferenciação, exclusão ou restrição base-
ada em deficiência, antecedente de defici-
ência, conseqüência de deficiência anterior 
ou percepção de deficiência presente ou 
passada, que tenha o efeito ou propósito de 
impedir ou anular o reconhecimento, gozo 
ou exercício por parte das pessoas portado-
ras de deficiência de seus direitos humanos 
e suas liberdades fundamentais.

b) Não constitui discriminação a diferen-
ciação ou preferência adotada pelo Estado 
Parte para promover a integração social ou 
o desenvolvimento pessoal dos portado-
res de deficiência, desde que a diferencia-
ção ou preferência não limite em si mesma 
o direito à igualdade dessas pessoas e que 
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elas não sejam obrigadas a aceitar tal dife-
renciação ou preferência. Nos casos em que 
a legislação interna preveja a declaração de 
interdição, quando for necessária e apro-
priada para o seu bem-estar, esta não cons-
tituirá discriminação.

ARTIGO II

Esta Convenção tem por objetivo prevenir e eli-
minar todas as formas de discriminação contra 
as pessoas portadoras de deficiência e propiciar 
a sua plena integração à sociedade.

ARTIGO III

Para alcançar os objetivos desta Convenção, os 
Estados Partes comprometem-se a:

1. Tomar as medidas de caráter legislativo, 
social, educacional, trabalhista, ou de qual-
quer outra natureza, que sejam necessárias 
para eliminar a discriminação contra as pes-
soas portadoras de deficiência e proporcio-
nar a sua plena integração à sociedade, en-
tre as quais as medidas abaixo enumeradas, 
que não devem ser consideradas exclusivas:

a) medidas das autoridades governamen-
tais e/ou entidades privadas para eliminar 
progressivamente a discriminação e pro-
mover a integração na prestação ou forne-
cimento de bens, serviços, instalações, pro-
gramas e atividades, tais como o emprego, 
o transporte, as comunicações, a habitação, 
o lazer, a educação, o esporte, o acesso à 
justiça e aos serviços policiais e as ativida-
des políticas e de administração;

b) medidas para que os edifícios, os veícu-
los e as instalações que venham a ser cons-
truídos ou fabricados em seus respectivos 
territórios facilitem o transporte, a comuni-
cação e o acesso das pessoas portadoras de 
deficiência;

c) medidas para eliminar, na medida do 
possível, os obstáculos arquitetônicos, de 
transporte e comunicações que existam, 
com a finalidade de facilitar o acesso e uso 

por parte das pessoas portadoras de defici-
ência; e

d) medidas para assegurar que as pessoas 
encarregadas de aplicar esta Convenção e a 
legislação interna sobre esta matéria este-
jam capacitadas a fazê-lo.

2. Trabalhar prioritariamente nas seguintes 
áreas:

a) prevenção de todas as formas de defici-
ência preveníeis;

b) detecção e intervenção precoce, trata-
mento, reabilitação, educação, formação 
ocupacional e prestação de serviços com-
pletos para garantir o melhor nível de inde-
pendência e qualidade de vida para as pes-
soas portadoras de deficiência; e

c) sensibilização da população, por meio 
de campanhas de educação, destinadas a 
eliminar preconceitos, estereótipos e ou-
tras atitudes que atentam contra o direito 
das pessoas a serem iguais, permitindo des-
ta forma o respeito e a convivência com as 
pessoas portadoras de deficiência.

ARTIGO IV

Para alcançar os objetivos desta Convenção, os 
Estados Partes comprometem-se a:

1. Cooperar entre si a fim de contribuir 
para a prevenção e eliminação da discrimi-
nação contra as pessoas portadoras de defi-
ciência.

2. Colaborar de forma efetiva no seguinte:

a) pesquisa científica e tecnológica relacio-
nada com a prevenção das deficiências, o 
tratamento, a reabilitação e a integração na 
sociedade de pessoas portadoras de defici-
ência; e

b) desenvolvimento de meios e recursos 
destinados a facilitar ou promover a vida 
independente, a autossuficiência e a inte-
gração total, em condições de igualdade, à 
sociedade das pessoas portadoras de defici-
ência.
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ARTIGO V

1. Os Estados Partes promoverão, na me-
dida em que isto for coerente com as suas 
respectivas legislações nacionais, a partici-
pação de representantes de organizações 
de pessoas portadoras de deficiência, de or-
ganizações não-governamentais que traba-
lham nessa área ou, se essas organizações 
não existirem, de pessoas portadoras de de-
ficiência, na elaboração, execução e avalia-
ção de medidas e políticas para aplicar esta 
Convenção.

2. Os Estados Partes criarão canais de co-
municação eficazes que permitam difundir 
entre as organizações públicas e privadas 
que trabalham com pessoas portadoras de 
deficiência os avanços normativos e jurídi-
cos ocorridos para a eliminação da discrimi-
nação contra as pessoas portadoras de defi-
ciência.

ARTIGO VI

1. Para dar acompanhamento aos compro-
missos assumidos nesta Convenção, será es-
tabelecida uma Comissão para a Eliminação 
de Todas as Formas de Discriminação contra 
as Pessoas Portadoras de Deficiência, cons-
tituída por um representante designado por 
cada Estado Parte.

2. A Comissão realizará a sua primeira reu-
nião dentro dos 90 dias seguintes ac de-
pósito do décimo primeiro instrumento de 
ratificação. Essa reunião será convocada 
pela Secretaria-Geral da Organização dos 
Estados Americanos e será realizada na sua 
sede, salve se um Estado Parte oferecer 
sede.

3. Os Estados Partes comprometem-se, na 
primeira reunião, a apresentar um relató-
rio ao Secretário-Geral da Organização para 
que o envie à Comissão para análise e estu-
do. No futuro, os relatórios serão apresen-
tados a cada quatro anos.

4. Os relatórios preparados em virtude do 
parágrafo anterior deverão incluir as medi-

das que os Estados membros tiverem ado-
tado na aplicação desta Convenção e qual-
quer progresso alcançado na eliminação de 
todas as formas de discriminação contra as 
pessoas portadoras de deficiência. Os rela-
tórios também conterão toda circunstância 
ou dificuldade que afete o grau de cumpri-
mento decorrente desta Convenção.

5. A Comissão será o foro encarregado de 
examinar o progresso registrado na aplica-
ção da Convenção e de intercambiar experi-
ências entre os Estados Partes. Os relatórios 
que a Comissão elaborará refletirão o deba-
te havido e incluirão informação sobre as 
medidas que os Estados Partes tenham ado-
tado em aplicação desta Convenção, o pro-
gresso alcançado na eliminação de todas as 
formas de discriminação contra as pessoas 
portadoras de deficiência, as circunstâncias 
ou dificuldades que tenham tido na imple-
mentação da Convenção, bem como as con-
clusões, observações e sugestões gerais da 
Comissão para o cumprimento progressivo 
da mesma.

6. A Comissão elaborará o seu regulamen-
to interno e o aprovará por maioria absolu-
ta.

7. O Secretário-Geral prestará à Comissão 
o apoio necessário para o cumprimento de 
suas funções.

ARTIGO VII

Nenhuma disposição desta Convenção será in-
terpretada no sentido de restringir ou permitir 
que os Estados Partes limitem o gozo dos direi-
tos das pessoas portadoras de deficiência re-
conhecidos pelo Direito Internacional consue-
tudinário ou pelos instrumentos internacionais 
vinculantes para um determinado Estado Parte.

ARTIGO VIII

1. Esta Convenção estará aberta a todos os 
Estados membros para sua assinatura, na 
cidade da Guatemala, Guatemala, em 8 de 
junho de 1999 e, a partir dessa data, perma-
necerá aberta à assinatura de todos os Es-
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tados na sede da Organização dos Estados 
Americanos até sua entrada em vigor.

2. Esta Convenção está sujeita a ratifica-
ção.

3. Esta Convenção entrará em vigor para os 
Estados ratificantes no trigésimo dia a par-
tir da data em que tenha sido depositado o 
sexto instrumento de ratificação de um Es-
tado membro da Organização dos Estados 
Americanos.

ARTIGO IX

Depois de entrar em vigor, esta Convenção esta-
rá aberta à adesão de todos os Estados que não 
a tenham assinado.

ARTIGO X

1. Os instrumentos de ratificação e adesão 
serão depositados na Secretaria-Geral da 
Organização dos Estados Americanos.

2. Para cada Estado que ratificar a Con-
venção ou aderir a ela depois do depósito 
do sexto instrumento de ratificação, a Con-
venção entrará em vigor no trigésimo dia a 
partir da data em que esse Estado tenha de-
positado seu instrumento de ratificação ou 
adesão.

ARTIGO XI

1. Qualquer Estado Parte poderá formular 
propostas de emenda a esta Convenção. As 
referidas propostas serão apresentadas à 
Secretaria-Geral da OEA para distribuição 
aos Estados Partes.

2. As emendas entrarão em vigor para os 
Estados ratificantes das mesmas na data em 
que dois terços dos Estados Partes tenham 
depositado o respectivo instrumento de ra-
tificação. No que se refere ao restante dos 
Estados Partes, entrarão em vigor na data 
em que depositarem seus respectivos ins-
trumentos de ratificação.

ARTIGO XII

Os Estados poderão formular reservas a esta 
Convenção no momento de ratificá-la ou a ela 
aderir, desde que essas reservas não sejam in-
compatíveis com o objetivo e propósito da Con-
venção e versem sobre uma ou mais disposições 
específicas.

ARTIGO XIII

Esta Convenção vigorará indefinidamente, mas 
qualquer Estado Parte poderá denunciá-la. 
O instrumento de denúncia será depositado 
na Secretaria-Geral da Organização dos Esta-
dos Americanos. Decorrido um ano a partir da 
data de depósito do instrumento de denúncia, 
a Convenção cessará seus efeitos para o Estado 
denunciante, permanecendo em vigor para os 
demais Estados Partes. A denúncia não eximi-
rá o Estado Parte das obrigações que lhe impõe 
esta Convenção com respeito a qualquer ação 
ou omissão ocorrida antes da data em que a de-
núncia tiver produzido seus efeitos.

ARTIGO XIV

1. O instrumento original desta Convenção, 
cujos textos em espanhol, francês, inglês e 
português são igualmente autênticos, será 
depositado na Secretaria-Geral da Organi-
zação dos Estados Americanos, que enviará 
cópia autenticada de seu texto, para regis-
tro e publicação, ao Secretariado das Na-
ções Unidas, em conformidade com o artigo 
102 da Carta das Nações Unidas.

2. A Secretaria-Geral da Organização dos 
Estados Americanos notificará os Estados 
membros dessa Organização e os Estados 
que tiverem aderido à Convenção sobre as 
assinaturas, os depósitos dos instrumentos 
de ratificação, adesão ou denúncia, bem 
como sobre as eventuais reservas.
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PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS NO MERCOSUL

PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 
NO MERCOSUL

DECRETO Nº 7.225, DE 1º DE JULHO DE 2010.

Promulga o Protocolo de Assunção sobre 
Compromisso com a Promoção e a Proteção dos 
Direitos Humanos do Mercosul, assinado em 
Assunção, em 20 de junho de 2005. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da 
atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da 
Constituição, e

Considerando que o Congresso Nacional 
aprovou, por meio do Decreto Legislativo no 
592, de 27 de agosto de 2009, o Protocolo de 
Assunção sobre Compromisso com a Promoção 
e a Proteção dos Direitos Humanos do Mercosul, 
assinado em Assunção, em 20 de junho de 2005;

Considerando que o Governo brasileiro 
depositou o instrumento de ratificação do 
referido Protocolo junto ao Governo do 
Paraguai, depositário do referido ato, em 4 de 
março de 2010;

Considerando que o Acordo entrou em vigor 
para o Brasil, no plano jurídico externo, em 3 de 
abril de 2010, 

DECRETA: 

Art. 1º O Protocolo de Assunção sobre 
Compromisso com a Promoção e a Proteção 
dos Direitos Humanos do Mercosul, apenso 
por cópia ao presente Decreto, será executado 
e cumprido tão inteiramente como nele se 
contém. 

Art. 2º São sujeitos à aprovação do Congresso 
Nacional quaisquer atos que possam resultar 
em revisão do referido Acordo, bem como 
quaisquer ajustes complementares que, nos 

termos do inciso I do art. 49 da Constituição, 
acarretem encargos ou compromissos gravosos 
ao patrimônio nacional. 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Brasília, 1º de julho de 2010; 189º da 
Independência e 122º da República. 

MERCOSUL/CMC/DEC. N° 17/05 

PROTOCOLO DE ASSUNÇÃO SOBRE 
COMPROMISSO COM A PROMOÇÃO 

E PROTEÇÃO DOS DIREITOS 
HUMANOS DO MERCOSUL  

TENDO EM VISTA: O Tratado de Assunção, o 
Protocolo de Ouro Preto e as Decisões N° 40/04 
do Conselho do Mercado Comum.

CONSIDERANDO: 

Que é fundamental assegurar a proteção, 
promoção e garantia dos Direitos Humanos e as 
liberdades fundamentais de todos as pessoas. 

Que o gozo efetivo dos direitos fundamentais é 
condição indispensável para a consolidação do 
processo de integração. 

O CONSELHO DO MERCADO COMUM

DECIDE: 

Art. 1º Aprovar a assinatura do Protocolo de 
Assunção sobre Compromisso com a Promoção 
e Proteção dos Direitos Humanos do MERCOSUL, 
que consta como Anexo da presente Decisão. 

Art. 2º Esta Decisão não necessita ser 
incorporada ao ordenamento jurídico dos 
Estados Partes, por regulamentar aspectos 
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da organização ou do funcionamento do 
MERCOSUL. 

XXVIII CMC  –  Assunção, 19/VI/05

PROTOCOLO DE ASSUNÇÃO SOBRE 
COMPROMISSO COM A PROMOÇÃO 

E PROTEÇÃO DOS DIREITOS 
HUMANOS DO MERCOSUL 

A República Argentina, a República Federativa 
do Brasil, a República do Paraguai e a República 
Oriental do Uruguai, Estados Partes do 
MERCOSUL, doravante as Partes, 

REAFIRMANDO os princípios e objetivos do 
Tratado de Assunção e do Protocolo de Ouro 
Preto;  

TENDO PRESENTE a Decisão CMC Nº 40/04 
que cria a Reunião de Altas Autoridades sobre 
Direitos Humanos do MERCOSUL; 

REITERANDO o expressado na Declaração 
Presidencial de Las Leñas de 27 de junho 
de 1992 no sentido de que a plena vigência 
das instituições democráticas é condição 
indispensável para a existência e o 
desenvolvimento do MERCOSUL; 

REAFIRMANDO o expressado na Declaração 
Presidencial sobre Compromisso Democrático 
no MERCOSUL; 

RATIFICANDO a plena vigência do Protocolo de 
Ushuaia sobre Compromisso Democrático no 
MERCOSUL a República da Bolívia e a República 
do Chile; 

REAFIRMANDO os princípios e normas contidos 
na Declaração Americana de Direitos e deveres 
do Homem, na Convenção Americana sobre 
Direitos Humanos e outros instrumentos 
regionais de direitos humanos, assim como na 
Carta Democrática Interamericana; 

RESSALTANDO o expressado na Declaração e no 
Programa de Ação da Conferência Mundial de 

Direitos Humanos de 1993, que a democracia, 
o desenvolvimento e o respeito aos direitos 
humanos e liberdades fundamentais são 
conceitos interdependentes que se reforçam 
mutuamente; 

SUBLINHANDO o expressado em distintas 
resoluções da Assembléia Geral e da Comissão 
de Direitos Humanos das Nações Unidas, que o 
respeito aos direitos humanos e das liberdades 
fundamentais são elementos essenciais da 
democracia;

RECONHECENDO a universalidade, a 
indivisibilidade, a interdependência e inter-
relação de todos os direitos humanos, sejam 
direitos econômicos, sociais, culturais, civis ou 
políticos; 

REITERANDO a Declaração Presidencial de 
Porto Iguaçu de 8 de julho de 2004 na qual os 
Presidentes dos Estados Partes do MERCOSUL 
destacaram a alta prioridade atribuída à 
proteção, promoção e garantia dos direitos 
humanos e as liberdades fundamentais de todas 
as pessoas que habitam o MERCOSUL; 

REAFIRMANDO que a vigência da ordem 
democrática constitui uma garantia 
indispensável para o exercício efetivo dos 
direitos humanos e liberdades fundamentais, 
e que toda ruptura ou ameaça ao normal 
desenvolvimento do processo democrático em 
uma das Partes põe em risco o gozo efetivo dos 
direitos humanos; 

ACORDAM O SEGUINTE: 

Artigo 1º 

A plena vigência das instituições democráticas e 
o respeito dos direitos humanos e das liberdades 
fundamentais são condições essenciais para a 
vigência e evolução do processo de integração 
entre as Partes. 

Artigo 2º 

As Partes cooperarão mutuamente para a 
promoção e proteção efetiva dos direitos 
humanos e liberdades fundamentais através 
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dos mecanismos institucionais estabelecidos no 
MERCOSUL. 

Artigo 3º 

O presente Protocolo se aplicará em caso 
de que se registrem graves e sistemáticas 
violações dos direitos humanos e liberdades 
fundamentais em uma das Partes em situações 
de crise institucional ou durante a vigência de 
estados de exceção previstos nos ordenamentos 
constitucionais respectivos. A tal efeito, 
as demais Partes promoverão as consultas 
pertinentes entre si e com a Parte afetada.

Artigo 4º

Quando as consultas mencionadas no artigo 
anterior resultarem ineficazes, as demais 
Partes considerarão a natureza e o alcance das 
medidas a aplicar, tendo em vista a gravidade da 
situação existente.  

Tais medidas abarcarão desde a suspensão do 
direito a participar deste processo de integração 
até a suspensão dos direitos e obrigações 
emergentes do mesmo. 

Artigo 5º 

As medidas previstas no artigo 4 serão adotadas 
por consenso pelas Partes e comunicadas 
à Parte afetada, a qual não participará no 
processo decisório pertinente.  Essas medidas 
entrarão em vigência na data em que se realize 
a comunicação respectiva à Parte afetada. 

Artigo 6º 

As medidas a que se refere o artigo 4 aplicadas 
à Parte afetada, cessarão a partir da data da 
comunicação a dita Parte de que as causas que 
as motivaram foram sanadas. Tal comunicação 
será transmitida pelas Partes que adotaram tais 
medidas.  

Artigo 7º 

O presente Protocolo se encontra aberto à 
adesão dos Estados Associados ao MERCOSUL.  

Artigo 8º 

O presente Protocolo entrará em vigor trinta 
(30) dias depois do depósito do instrumento 
de ratificação pelo quarto Estado Parte do 
MERCOSUL.  

Artigo 9º 

A República do Paraguai será depositária 
do presente Protocolo e dos respectivos 
instrumentos de ratificação, devendo notificar às 
Partes a data dos depósitos desses instrumentos 
e da entrada em vigor do Protocolo, assim como 
enviar-lhes cópia devidamente autenticada do 
mesmo. 

FEITO na cidade de Assunção, República do 
Paraguai, aos dezenove dias do mês de junho 
de dois mil e cinco, em um original, nos idiomas 
espanhol e português, sendo ambos os textos 
igualmente autênticos.
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O PREÂMBULO DA CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

“Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional Constituinte 
para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e 
individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça 
como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada 
na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica 
das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República 
Federativa do Brasil.”

PREÂMBULO CONSTITUCIONAL 

Relativamente à força jurídica do preâmbulo constitucional, o Plenário do Supremo Tribunal 
Federal, no julgamento da ADI 2.076/AC (Rel. Min. CARLOS VELLOSO), reconheceu que o 
preâmbulo da Constituição não tem valor normativo, apresentando- se desvestido de força 
cogente. 

O STF, no julgamento plenário em questão, entendeu que:

A) O preâmbulo é parte integrante da Constituição, com todas as suas consequências. Dela 
não se distingue nem pela origem, nem pelo sentido, nem pelo instrumento em que se 
contém. Distingue- se (ou pode distinguir-se) apenas pela sua eficácia ou pelo papel que 
desempenha.

B) Os preâmbulos não podem se assimilar às declarações de direitos.

C) O preâmbulo não pode ser invocado enquanto tal, isoladamente, nem cria direitos ou 
deveres. Não há inconstitucionalidade por violação do preâmbulo como texto; só há 
inconstitucionalidade por violação dos princípios consignados na Constituição.

Além disso, orienta Ingo W. Sarlet que o STF, em julgamento de 2009 (HC 94.163), entendeu 
que no âmbito de interpretação e aplicação do direito, os valores e objetivos consignados no 
preâmbulo da Constituição podem ser invocados como reforço argumentativo, de forma a 
justificar uma decisão, desde que em conjunção com demais preceitos normativos do texto 
principal da Constituição.
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DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

Os princípios fundamentais servem como valores de ordem jurídica.

E são importantíssimos para:

 • Garantir a unidade da Constituição;

 • Orientar a ação do intérprete, balizando a tomada de decisões, tanto de particulares, tanto 
dos poderes constituídos;

 • Preservar o Estado Democrático de Direito.

CONSTITUIÇÃO FEDERAL – Art. 1º (PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS)

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e 
do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos: 

I – a soberania; 

II – a cidadania; 

III – a dignidade da pessoa humana; 

IV – os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 

V – o pluralismo político. 

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

A República é a nossa forma de governo, caso não fossemos uma república, poderíamos ter 
como forma de governo uma monarquia.

A República, que surgiu no texto constitucional de 1891 como cláusula pétrea (art. 60, § 4º, da 
CF), foi mantida em todas as constituições. Porém, na CF/88, a República não é cláusula pétrea, 
na constituição vigente a República foi tratada como princípio sensível, disposto no art. 34, VII, 
“a”, da CF/88.

No entanto, apesar de não ser cláusula pétrea, o povo confirmou a forma republicana de 
governo através de um plebiscito (art. 2º, ADCT), desse modo, não poderá a forma republicana 
de governo do Brasil ser alterada por meio de EC, sob pena de se violar a soberania popular, 
somente um novo plebiscito poderia alterar a forma de governo no atual ordenamento 
constitucional. 

A nossa forma de Estado é a FEDERAÇÃO, que se configura cláusula pétrea, por força do 
disposto no art. 60, § 4º, I, da CF.
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A CF/88 consagrou a indissolubilidade do vínculo federativo, ou seja, no Brasil, não existe o 
direito de secessão. Há inclusive na CF instrumento para estabilizar eventual crise, conforme 
dispõe o art. 34, I (A UF intervindo para manter a integridade Nacional).

Assim, por força do art. 1º, “caput” c/c art. 18, ambos da CF, a federação brasileira é formada 
pela união indissolúvel de 4 entes federativos: União Federal, dos Estados-membros, do Distrito 
Federal e dos Municípios.

A CF estabeleceu de modo expresso o Princípio Democrático, no “caput” e no parágrafo único 
do art. 1º.

Assim, temos no país, segundo a CF, uma Democracia semidireta ou mista ou participativa, 
ou seja, um sistema híbrido que tem como base uma democracia representativa, com 
peculiaridades e instrumentos de democracia direta.

O exercício da democracia direta, através da participação popular se, dá no Brasil por meio do 
Plebiscito, Referendo e Iniciativa popular (art. 14, III, da CF).

O sistema de governo é o Presidencialismo (art. 84 da CF).

OS FUNDAMENTOS DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SO-CI-DI-VA-PLU

SO – SOBERANIA
CI – CIDADANIA
DI – DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
VA – VALORES SOC. DO TRAB. E DA LIVRE INICIATIVA
PLU – PLURALISMO POLÍTICO

O FUNK DOS FUNDAMENTOS

UH, UH,
É O SOCIDIVAPLU

UH, UH
É O SOCIDIVAPLU

SOBERANIA: é o conjunto formado pelos entes federativos, que formam uma unidade, que dão 
à nação a qualidade que caracteriza o poder supremo de um Estado (independência, autoridade 
dentro e fora do seu território);

CIDADANIA: materializa-se na ideia da capacidade eleitoral ativa (ser eleitor) e passiva (ser 
eleito), porém não se restringe aos direitos políticos, pois engloba também o acesso e o respeito 
aos direitos e deveres fundamentais (ser sujeito);

Segundo o MPF, na “Cartilha do direito dos cidadãos”: Ser cidadão é ter direito à vida, à 
liberdade, à propriedade, à igualdade perante a lei: ter direitos civis. É também participar 
no destino da sociedade, votar, ser votado, ter direitos políticos. Os direitos civis e políticos 
não asseguram a democracia sem os direitos sociais, aqueles que garantem a participação do 
indivíduo na riqueza coletiva: o direito à educação, ao trabalho justo, à saúde, a uma velhice 
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tranquila. Exercer a cidadania plena é ter direitos civis, políticos e sociais. É a qualidade do 
cidadão de poder exercer o conjunto de direitos e liberdades políticas, socio-econômicas de seu 
país, estando sujeito a deveres que lhe são impostos. Relaciona-se, portanto, com a participação 
consciente e responsável do indivíduo na sociedade, zelando para que seus direitos não sejam 
violados.

Formas constitucionais de cidadania:

 • Cidadania – eleição: eleitor, votar e ser votado;

 • Cidadania – fiscalização: ação popular, noticiar irregularidades ao MP/TCU/CNJ/CNMP;

 • Cidadania – propositiva: propor projeto de lei, ou seja, iniciar projeto de lei de iniciativa 
popular (art. 61, § 2º, CF);

 • Cidadania – mediação social: permite ao cidadão ser eleito juiz de paz (art. 98, II da CF).

DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA: regra matriz dos direitos fundamentais, é o núcleo essencial 
do nosso constitucionalismo, serve também para orientar a solução de conflitos interpretativos.

Segundo o MPF na “Cartilha do direito dos cidadãos”: Dignidade é o sentimento e a consciência 
que cada pessoa tem sobre seu próprio valor. É, também, o respeito que a comunidade tem 
pelas pessoas que nela vivem, o reconhecimento do valor individual de cada um. A dignidade 
é fundamental para o reconhecimento do direito à liberdade, à justiça, à intimidade, à saúde, 
à educação, ao lazer, entre outros, e é reconhecida como fundamento da República pela 
Constituição.

VALORES SOCIAIS DO TRABALHO E DA LIVRE-INICIATIVA: busca assegurar a todos uma 
existência digna conforme os ditames da justiça social e, de modo claro, privilegia dentro do 
ordenamento constitucional o modelo capitalista;

PLURALISMO POLÍTICO: busca enaltecer uma sociedade plural, consagrando o respeito a todas 
as matizes e ideais políticos, tutelando a pessoa humana e a sua liberdade de pensamento.

Pluralismo é a concepção política que se opõe à concentração do poder do Estado ou de 
qualquer indivíduo/grupo, permitindo a participação política de diferentes grupos, em 
especial das minorias, de sorte a poder influenciar decisões políticas sobre as questões que 
lhes interessam. O pluralismo político se configura nas liberdades de expressão, manifestação, 
reunião, associação, criação cultural e artística, comunicação, informação e discussão, sendo 
um dos fundamentos do Estado democrático de direito (inciso V, do art. 1º da Constituição 
Federal).

PRINCÍPIO DA REPARTIÇÃO DOS PODERES

Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o 
Judiciário.
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OS OBJETIVOS FUNDAMENTAIS DA REPÚBLICA

Após se estruturar a república, temos os objetivos fundamentais como meta a ser atingida, 
orientando as políticas governamentais.

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

I – construir uma sociedade livre, justa e solidária; 

II – garantir o desenvolvimento nacional; 

III – erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais;

IV – promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 
outras formas de discriminação. 

Os 4 verbos que iniciam cada inciso dos objetivos fundamentais da República estão todos no 
infinitivo: I – Construir; II – Garantir; III – Erradicar; IV – Promover.

Os objetivos fundamentais são reveladores de uma axiologia, uma antevisão de um projeto de 
sociedade mais justa esposado pelo constituinte.

Os enunciados que aparecem como ações verbais, implicam a necessidade de um 
comportamento ativo pelos que se acham obrigados à sua realização (governantes e agentes 
políticos).

Atenção, pois além de outras normas constitucionais, encontramos vários instrumentos e 
disposições para efetivação dos objetivos nos títulos que tratam da ordem econômica e da 
ordem social.

CON – GA – ERRA – PRO

CON – CONSTRUIR UMA SOC. LIVRE...
GA – GARANTIR O DESENVOLVIMENTO...
ERRA – ERRADICAR A POBREZA...
PRO – PROMOVER O BEM DE TODOS...

E AÍ CHAMA A GRETCHEN

CONGA LA CONGA

CON GA ERRA PRO

CONGA LA CONGA

COM GA ERRA PRO
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OS PRINCÍPIOS DAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS DA REPÚBLICA:

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

I – independência nacional; 

II – prevalência dos direitos humanos; 

III – autodeterminação dos povos; 

IV – não-intervenção; 

V – igualdade entre os Estados; 

VI – defesa da paz; 

VII – solução pacífica dos conflitos; 

VIII – repúdio ao terrorismo e ao racismo; 

IX – cooperação entre os povos para o pro-
gresso da humanidade; 

X – concessão de asilo político. 

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

TÍTULO II

Dos Direitos e Garantias 
Fundamentais

Capítulo I – Dos Direitos e Deveres Individu-
ais e Coletivos (art. 5º);

Capítulo II – Dos Direitos Sociais (arts. 6º a 
11);

Capítulo III – Da Nacionalidade (arts. 12 e 
13);

Capítulo IV – Dos Direitos Políticos (arts. 14 
a 16);

Capítulo V – Dos Partidos Políticos (art. 17).

CAPÍTULO I
DOS DIREITOS E DEVERES 
INDIVIDUAIS E COLETIVOS

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem dis-
tinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País 
a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, 
à igualdade, à segurança e à propriedade, nos 
termos seguintes: 

I – homens e mulheres são iguais em direi-
tos e obrigações, nos termos desta Consti-
tuição; 

II – ninguém será obrigado a fazer ou deixar 
de fazer alguma coisa senão em virtude de 
lei; 

III – ninguém será submetido a tortura nem 
a tratamento desumano ou degradante; 

IV – é livre a manifestação do pensamento, 
sendo vedado o anonimato; 

V – é assegurado o direito de resposta, pro-
porcional ao agravo, além da indenização 
por dano material, moral ou à imagem; 

VI – é inviolável a liberdade de consciência e 
de crença, sendo assegurado o livre exercí-
cio dos cultos religiosos e garantida, na for-
ma da lei, a proteção aos locais de culto e a 
suas liturgias; 

VII – é assegurada, nos termos da lei, a pres-
tação de assistência religiosa nas entidades 
civis e militares de internação coletiva; 

VIII – ninguém será privado de direitos por 
motivo de crença religiosa ou de convicção 
filosófica ou política, salvo se as invocar 
para eximir-se de obrigação legal a todos 
imposta e recusar-se a cumprir prestação 
alternativa, fixada em lei; 

IX – é livre a expressão da atividade intelec-
tual, artística, científica e de comunicação, 
independentemente de censura ou licença; 
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X – são invioláveis a intimidade, a vida pri-
vada, a honra e a imagem das pessoas, as-
segurado o direito a indenização pelo dano 
material ou moral decorrente de sua viola-
ção; 

XI – a casa é asilo inviolável do indivíduo, 
ninguém nela podendo penetrar sem con-
sentimento do morador, salvo em caso de 
flagrante delito ou desastre, ou para prestar 
socorro, ou, durante o dia, por determina-
ção judicial; 

XII – é inviolável o sigilo da correspondência 
e das comunicações telegráficas, de dados e 
das comunicações telefônicas, salvo, no úl-
timo caso, por ordem judicial, nas hipóteses 
e na forma que a lei estabelecer para fins de 
investigação criminal ou instrução proces-
sual penal; 

XIII – é livre o exercício de qualquer traba-
lho, ofício ou profissão, atendidas as quali-
ficações profissionais que a lei estabelecer; 

XIV – é assegurado a todos o acesso à in-
formação e resguardado o sigilo da fonte, 
quando necessário ao exercício profissional; 

XV – é livre a locomoção no território na-
cional em tempo de paz, podendo qualquer 
pessoa, nos termos da lei, nele entrar, per-
manecer ou dele sair com seus bens; 

XVI – todos podem reunir-se pacificamente, 
sem armas, em locais abertos ao público, 
independentemente de autorização, desde 
que não frustrem outra reunião anterior-
mente convocada para o mesmo local, sen-
do apenas exigido prévio aviso à autoridade 
competente; 

XVII – é plena a liberdade de associação 
para fins lícitos, vedada a de caráter para-
militar; 

XVIII – a criação de associações e, na forma 
da lei, a de cooperativas independem de au-
torização, sendo vedada a interferência es-
tatal em seu funcionamento; 

XIX – as associações só poderão ser com-
pulsoriamente dissolvidas ou ter suas ati-
vidades suspensas por decisão judicial, 
exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em 
julgado; 

XX – ninguém poderá ser compelido a asso-
ciar-se ou a permanecer associado; 

XXI – as entidades associativas, quando ex-
pressamente autorizadas, têm legitimidade 
para representar seus filiados judicial ou ex-
trajudicialmente; 

XXII – é garantido o direito de propriedade; 

XXIII – a propriedade atenderá a sua função 
social; 

XXIV – a lei estabelecerá o procedimento 
para desapropriação por necessidade ou 
utilidade pública, ou por interesse social, 
mediante justa e prévia indenização em di-
nheiro, ressalvados os casos previstos nesta 
Constituição; 

XXV – no caso de iminente perigo público, a 
autoridade competente poderá usar de pro-
priedade particular, assegurada ao proprie-
tário indenização ulterior, se houver dano; 

XXVI – a pequena propriedade rural, assim 
definida em lei, desde que trabalhada pela 
família, não será objeto de penhora para 
pagamento de débitos decorrentes de sua 
atividade produtiva, dispondo a lei sobre os 
meios de financiar o seu desenvolvimento; 

XXVII – aos autores pertence o direito ex-
clusivo de utilização, publicação ou repro-
dução de suas obras, transmissível aos her-
deiros pelo tempo que a lei fixar; 

XXVIII – são assegurados, nos termos da lei: 

a) a proteção às participações individuais 
em obras coletivas e à reprodução da ima-
gem e voz humanas, inclusive nas ativida-
des desportivas; 

b) o direito de fiscalização do aproveita-
mento econômico das obras que criarem 
ou de que participarem aos criadores, aos 
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intérpretes e às respectivas representações 
sindicais e associativas; 

XXIX – a lei assegurará aos autores de in-
ventos industriais privilégio temporário 
para sua utilização, bem como proteção às 
criações industriais, à propriedade das mar-
cas, aos nomes de empresas e a outros sig-
nos distintivos, tendo em vista o interesse 
social e o desenvolvimento tecnológico e 
econômico do País; 

XXX – é garantido o direito de herança; 

XXXI – a sucessão de bens de estrangeiros 
situados no País será regulada pela lei brasi-
leira em benefício do cônjuge ou dos filhos 
brasileiros, sempre que não lhes seja mais 
favorável a lei pessoal do de cujus;

XXXII – o Estado promoverá, na forma da 
lei, a defesa do consumidor; 

XXXIII – todos têm direito a receber dos 
órgãos públicos informações de seu inte-
resse particular, ou de interesse coletivo ou 
geral, que serão prestadas no prazo da lei, 
sob pena de responsabilidade, ressalvadas 
aquelas cujo sigilo seja imprescindível à se-
gurança da sociedade e do Estado; 

XXXIV – são a todos assegurados, indepen-
dentemente do pagamento de taxas: 

a) o direito de petição aos poderes públicos 
em defesa de direitos ou contra ilegalidade 
ou abuso de poder; 

b) a obtenção de certidões em repartições 
públicas, para defesa de direitos e esclare-
cimento de situações de interesse pessoal; 

XXXV – a lei não excluirá da apreciação do 
Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; 

XXXVI – a lei não prejudicará o direito ad-
quirido, o ato jurídico perfeito e a coisa jul-
gada; 

XXXVII – não haverá juízo ou tribunal de ex-
ceção; 

XXXVIII – é reconhecida a instituição do júri, 
com a organização que lhe der a lei, assegu-
rados: 

a) a plenitude de defesa; 

b) o sigilo das votações; 

c) a soberania dos veredictos; 

d) a competência para o julgamento dos cri-
mes dolosos contra a vida; 

XXXIX – não há crime sem lei anterior que 
o defina, nem pena sem prévia cominação 
legal; 

XL – a lei penal não retroagirá, salvo para 
beneficiar o réu; 

XLI – a lei punirá qualquer discriminação 
atentatória dos direitos e liberdades funda-
mentais; 

XLII – a prática do racismo constitui crime 
inafiançável e imprescritível, sujeito à pena 
de reclusão, nos termos da lei; 

XLIII – a lei considerará crimes inafiançáveis 
e insuscetíveis de graça ou anistia a prática 
da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes 
e drogas afins, o terrorismo e os definidos 
como crimes hediondos, por eles respon-
dendo os mandantes, os executores e os 
que, podendo evitá-los, se omitirem; 

XLIV – constitui crime inafiançável e impres-
critível a ação de grupos armados, civis ou 
militares, contra a ordem constitucional e o 
Estado democrático; 

XLV – nenhuma pena passará da pessoa do 
condenado, podendo a obrigação de repa-
rar o dano e a decretação do perdimento de 
bens ser, nos termos da lei, estendidas aos 
sucessores e contra eles executadas, até o 
limite do valor do patrimônio transferido; 

XLVI – a lei regulará a individualização da 
pena e adotará, entre outras, as seguintes: 

a) privação ou restrição da liberdade; 

b) perda de bens; 
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c) multa; 

d) prestação social alternativa; 

e) suspensão ou interdição de direitos; 

XLVII – não haverá penas: 

a) de morte, salvo em caso de guerra decla-
rada, nos termos do art. 84, XIX; 

b) de caráter perpétuo; 

c) de trabalhos forçados; 

d) de banimento; 

e) cruéis; 

XLVIII – a pena será cumprida em estabele-
cimentos distintos, de acordo com a nature-
za do delito, a idade e o sexo do apenado; 

XLIX – é assegurado aos presos o respeito à 
integridade física e moral; 

L – às presidiárias serão asseguradas con-
dições para que possam permanecer com 
seus filhos durante o período de amamen-
tação; 

LI – nenhum brasileiro será extraditado, 
salvo o naturalizado, em caso de crime co-
mum, praticado antes da naturalização, ou 
de comprovado envolvimento em tráfico 
ilícito de entorpecentes e drogas afins, na 
forma da lei; 

LII – não será concedida extradição de es-
trangeiro por crime político ou de opinião; 

LIII – ninguém será processado nem senten-
ciado senão pela autoridade competente; 

LIV – ninguém será privado da liberdade ou 
de seus bens sem o devido processo legal; 

LV – aos litigantes, em processo judicial ou 
administrativo, e aos acusados em geral são 
assegurados o contraditório e a ampla defe-
sa, com os meios e recursos a ela inerentes; 

LVI – são inadmissíveis, no processo, as pro-
vas obtidas por meios ilícitos; 

LVII – ninguém será considerado culpado 
até o trânsito em julgado de sentença penal 
condenatória; 

LVIII – o civilmente identificado não será 
submetido a identificação criminal, salvo 
nas hipóteses previstas em lei; 

LIX – será admitida ação privada nos crimes 
de ação pública, se esta não for intentada 
no prazo legal; 

LX – a lei só poderá restringir a publicidade 
dos atos processuais quando a defesa da in-
timidade ou o interesse social o exigirem; 

LXI – ninguém será preso senão em flagran-
te delito ou por ordem escrita e fundamen-
tada de autoridade judiciária competente, 
salvo nos casos de transgressão militar ou 
crime propriamente militar, definidos em 
lei; 

LXII – a prisão de qualquer pessoa e o local 
onde se encontre serão comunicados ime-
diatamente ao juiz competente e à família 
do preso ou à pessoa por ele indicada; 

LXIII – o preso será informado de seus direi-
tos, entre os quais o de permanecer calado, 
sendo-lhe assegurada a assistência da famí-
lia e de advogado; 

LXIV – o preso tem direito à identificação 
dos responsáveis por sua prisão ou por seu 
interrogatório policial; 

LXV – a prisão ilegal será imediatamente re-
laxada pela autoridade judiciária; 

LXVI – ninguém será levado à prisão ou nela 
mantido quando a lei admitir a liberdade 
provisória, com ou sem fiança; 

LXVII – não haverá prisão civil por dívida, 
salvo a do responsável pelo inadimplemen-
to voluntário e inescusável de obrigação ali-
mentícia e a do depositário infiel; 

LXVIII – conceder-se-á habeas corpus sem-
pre que alguém sofrer ou se achar amea-
çado de sofrer violência ou coação em sua 
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liberdade de locomoção, por ilegalidade ou 
abuso de poder; 

LXIX – conceder-se-á mandado de seguran-
ça para proteger direito líquido e certo, não 
amparado por habeas corpus ou habeas 
data , quando o responsável pela ilegalida-
de ou abuso de poder for autoridade públi-
ca ou agente de pessoa jurídica no exercício 
de atribuições do poder público; 

LXX – o mandado de segurança coletivo 
pode ser impetrado por: 

a) partido político com representação no 
Congresso Nacional; 

b) organização sindical, entidade de classe 
ou associação legalmente constituída e em 
funcionamento há pelo menos um ano, em 
defesa dos interesses de seus membros ou 
associados; 

LXXI – conceder-se-á mandado de injunção 
sempre que a falta de norma regulamenta-
dora torne inviável o exercício dos direitos e 
liberdades constitucionais e das prerrogati-
vas inerentes à nacionalidade, à soberania e 
à cidadania; 

LXXII – conceder-se-á habeas data :

a) para assegurar o conhecimento de infor-
mações relativas à pessoa do impetrante, 
constantes de registros ou bancos de dados 
de entidades governamentais ou de caráter 
público; 

b) para a retificação de dados, quando não 
se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judi-
cial ou administrativo; 

LXXIII – qualquer cidadão é parte legítima 
para propor ação popular que vise a anu-
lar ato lesivo ao patrimônio público ou de 
entidade de que o Estado participe, à mo-
ralidade administrativa, ao meio ambiente 
e ao patrimônio histórico e cultural, ficando 
o autor, salvo comprovada má-fé, isento de 
custas judiciais e do ônus da sucumbência; 

LXXIV – o Estado prestará assistência jurídi-
ca integral e gratuita aos que comprovarem 
insuficiência de recursos; 

LXXV – o Estado indenizará o condenado 
por erro judiciário, assim como o que ficar 
preso além do tempo fixado na sentença; 

LXXVI – são gratuitos para os reconhecida-
mente pobres, na forma da lei: 

a) o registro civil de nascimento; 

b) a certidão de óbito; 

LXXVII – são gratuitas as ações de habeas 
corpus e habeas data , e, na forma da lei, os 
atos necessários ao exercício da cidadania; 

LXXVIII – a todos, no âmbito judicial e admi-
nistrativo, são assegurados a razoável dura-
ção do processo e os meios que garantam a 
celeridade de sua tramitação. (Inciso acres-
cido pela Emenda Constitucional nº 45, de 
2004)

§ 1º As normas definidoras dos direitos e 
garantias fundamentais têm aplicação ime-
diata. 

§ 2º Os direitos e garantias expressos nesta 
Constituição não excluem outros decorren-
tes do regime e dos princípios por ela ado-
tados, ou dos tratados internacionais em 
que a República Federativa do Brasil seja 
parte. 

§ 3º Os tratados e convenções internacio-
nais sobre direitos humanos que forem 
aprovados, em cada Casa do Congresso Na-
cional, em dois turnos, por três quintos dos 
votos dos respectivos membros, serão equi-
valentes às emendas constitucionais. (Pará-
grafo acrescido pela Emenda Constitucional 
nº 45, de 2004)

§ 4º O Brasil se submete à jurisdição de Tri-
bunal Penal Internacional a cuja criação te-
nha manifestado adesão. (Parágrafo acres-
cido pela Emenda Constitucional nº 45, de 
2004)
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CAPÍTULO II
DOS DIREITOS SOCIAIS

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, 
a alimentação, o trabalho, a moradia, o trans-
porte, o lazer, a segurança, a previdência social, 
a proteção à maternidade e à infância, a assis-
tência aos desamparados, na forma desta Cons-
tituição. (Artigo com redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 90, de 2015)

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e 
rurais, além de outros que visem à melhoria de 
sua condição social: 

I – relação de emprego protegida contra 
despedida arbitrária ou sem justa causa, 
nos termos de lei complementar, que pre-
verá indenização compensatória, dentre ou-
tros direitos; 

II – seguro-desemprego, em caso de desem-
prego involuntário; 

III – fundo de garantia do tempo de serviço; 

IV – salário mínimo, fixado em lei, nacional-
mente unificado, capaz de atender às suas 
necessidades vitais básicas e às de sua fa-
mília com moradia, alimentação, educação, 
saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte 
e previdência social, com reajustes periódi-
cos que lhe preservem o poder aquisitivo, 
sendo vedada sua vinculação para qualquer 
fim; 

V – piso salarial proporcional à extensão e à 
complexidade do trabalho; 

VI – irredutibilidade do salário, salvo o dis-
posto em convenção ou acordo coletivo; 

VII – garantia de salário, nunca inferior ao 
mínimo, para os que percebem remunera-
ção variável; 

VIII – décimo terceiro salário com base na 
remuneração integral ou no valor da apo-
sentadoria; 

IX – remuneração do trabalho noturno su-
perior à do diurno; 

X – proteção do salário na forma da lei, 
constituindo crime sua retenção dolosa; 

XI – participação nos lucros, ou resultados, 
desvinculada da remuneração, e, excepcio-
nalmente, participação na gestão da empre-
sa, conforme definido em lei; 

XII – salário-família pago em razão do de-
pendente do trabalhador de baixa renda 
nos termos da lei; (Inciso com redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

XIII – duração do trabalho normal não su-
perior a oito horas diárias e quarenta e qua-
tro semanais, facultada a compensação de 
horários e a redução da jornada, mediante 
acordo ou convenção coletiva de trabalho; 

XIV – jornada de seis horas para o trabalho 
realizado em turnos ininterruptos de reve-
zamento, salvo negociação coletiva; 

XV – repouso semanal remunerado, prefe-
rencialmente aos domingos; 

XVI – remuneração do serviço extraordiná-
rio superior, no mínimo, em cinqüenta por 
cento à do normal; 

XVII – gozo de férias anuais remuneradas 
com, pelo menos, um terço a mais do que o 
salário normal; 

XVIII – licença à gestante, sem prejuízo do 
emprego e do salário, com a duração de 
cento e vinte dias; 

XIX – licença-paternidade, nos termos fixa-
dos em lei; 

XX – proteção do mercado de trabalho da 
mulher, mediante incentivos específicos, 
nos termos da lei; 

XXI – aviso prévio proporcional ao tempo 
de serviço, sendo no mínimo de trinta dias, 
nos termos da lei; 

XXII – redução dos riscos inerentes ao tra-
balho, por meio de normas de saúde, higie-
ne e segurança; 
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XXIII – adicional de remuneração para as 
atividades penosas, insalubres ou perigo-
sas, na forma da lei; 

XXIV – aposentadoria; 

XXV – assistência gratuita aos filhos e de-
pendentes desde o nascimento até 5 (cinco) 
anos de idade em creches e pré-escolas; (In-
ciso com redação dada pela Emenda Consti-
tucional nº 53, de 2006)

XXVI – reconhecimento das convenções e 
acordos coletivos de trabalho; 

XXVII – proteção em face da automação, na 
forma da lei; 

XXVIII – seguro contra acidentes de traba-
lho, a cargo do empregador, sem excluir a 
indenização a que este está obrigado, quan-
do incorrer em dolo ou culpa; 

XXIX – ação, quanto aos créditos resultantes 
das relações de trabalho, com prazo prescri-
cional de cinco anos para os trabalhadores 
urbanos e rurais, até o limite de dois anos 
após a extinção do contrato de trabalho; 
(Inciso com redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 28, de 2000) 

a) (Alínea revogada pela Emenda Constitu-
cional nº 28, de 2000)

b) (Alínea revogada pela Emenda Constitu-
cional nº 28, de 2000)

XXX – proibição de diferença de salários, de 
exercício de funções e de critério de admis-
são por motivo de sexo, idade, cor ou esta-
do civil; 

XXXI – proibição de qualquer discriminação 
no tocante a salário e critérios de admissão 
do trabalhador portador de deficiência; 

XXXII – proibição de distinção entre traba-
lho manual, técnico e intelectual ou entre 
os profissionais respectivos; 

XXXIII – proibição de trabalho noturno, pe-
rigoso ou insalubre a menores de dezoito e 
de qualquer trabalho a menores de dezes-

seis anos, salvo na condição de aprendiz, a 
partir de quatorze anos; (Inciso com reda-
ção dada pela Emenda Constitucional nº 20, 
de 1998)

XXXIV – igualdade de direitos entre o tra-
balhador com vínculo empregatício perma-
nente e o trabalhador avulso. 

Parágrafo único. São assegurados à catego-
ria dos trabalhadores domésticos os direi-
tos previstos nos incisos IV, VI, VII, VIII, X, 
XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIV, 
XXVI, XXX, XXXI e XXXIII e, atendidas as con-
dições estabelecidas em lei e observada 
a simplificação do cumprimento das obri-
gações tributárias, principais e acessórias, 
decorrentes da relação de trabalho e suas 
peculiaridades, os previstos nos incisos I, 
II, III, IX, XII, XXV e XXVIII, bem como a sua 
integração à previdência social. (Parágrafo 
único com redação dada pela Emenda Cons-
titucional nº 72, de 2013) 

Art. 8º É livre a associação profissional ou sindi-
cal, observado o seguinte: 

I – a lei não poderá exigir autorização do 
Estado para a fundação de sindicato, ressal-
vado o registro no órgão competente, ve-
dadas ao poder público a interferência e a 
intervenção na organização sindical; 

II – é vedada a criação de mais de uma or-
ganização sindical, em qualquer grau, re-
presentativa de categoria profissional ou 
econômica, na mesma base territorial, que 
será definida pelos trabalhadores ou em-
pregadores interessados, não podendo ser 
inferior à área de um Município; 

III – ao sindicato cabe a defesa dos direitos 
e interesses coletivos ou individuais da ca-
tegoria, inclusive em questões judiciais ou 
administrativas; 

IV – a assembléia geral fixará a contribuição 
que, em se tratando de categoria profissio-
nal, será descontada em folha, para custeio 
do sistema confederativo da representação 
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sindical respectiva, independentemente da 
contribuição prevista em lei; 

V – ninguém será obrigado a filiar-se ou a 
manter-se filiado a sindicato; 

VI – é obrigatória a participação dos sindi-
catos nas negociações coletivas de trabalho; 

VII – o aposentado filiado tem direito a vo-
tar e ser votado nas organizações sindicais; 

VIII – é vedada a dispensa do empregado 
sindicalizado a partir do registro da candi-
datura a cargo de direção ou representação 
sindical e, se eleito, ainda que suplente, até 
um ano após o final do mandato, salvo se 
cometer falta grave nos termos da lei. 

Parágrafo único. As disposições deste artigo 
aplicam-se à organização de sindicatos ru-
rais e de colônias de pescadores, atendidas 
as condições que a lei estabelecer. 

Art. 9º É assegurado o direito de greve, compe-
tindo aos trabalhadores decidir sobre a oportu-
nidade de exercê-lo e sobre os interesses que 
devam por meio dele defender. 

§ 1º A lei definirá os serviços ou atividades 
essenciais e disporá sobre o atendimento 
das necessidades inadiáveis da comunida-
de. 

§ 2º Os abusos cometidos sujeitam os res-
ponsáveis às penas da lei. 

Art. 10. É assegurada a participação dos traba-
lhadores e empregadores nos colegiados dos 
órgãos públicos em que seus interesses profis-
sionais ou previdenciários sejam objeto de dis-
cussão e deliberação. 

Art. 11. Nas empresas de mais de duzentos em-
pregados, é assegurada a eleição de um repre-
sentante destes com a finalidade exclusiva de 
promover-lhes o entendimento direto com os 
empregadores. 

CAPÍTULO III
DA NACIONALIDADE

Art. 12. São brasileiros: 

I – natos: 

a) os nascidos na República Federativa do 
Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde 
que estes não estejam a serviço de seu país; 

b) os nascidos no estrangeiro, de pai brasi-
leiro ou de mãe brasileira, desde que qual-
quer deles esteja a serviço da República Fe-
derativa do Brasil; 

c) os nascidos no estrangeiro de pai brasi-
leiro ou de mãe brasileira, desde que sejam 
registrados em repartição brasileira com-
petente ou venham a residir na República 
Federativa do Brasil e optem, em qualquer 
tempo, depois de atingida a maioridade, 
pela nacionalidade brasileira; (Alínea com 
redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 54, de 2007)

II – naturalizados: 

a) os que, na forma da lei, adquiram a na-
cionalidade brasileira, exigidas aos originá-
rios de países de língua portuguesa apenas 
residência por um ano ininterrupto e ido-
neidade moral; 

b) os estrangeiros de qualquer nacionalida-
de residentes na República Federativa do 
Brasil há mais de quinze anos ininterruptos 
e sem condenação penal, desde que requei-
ram a nacionalidade brasileira. (Alínea com 
redação dada pela Emenda Constitucional 
de Revisão nº 3, de 1994)

§ 1º Aos portugueses com residência per-
manente no País, se houver reciprocidade 
em favor dos brasileiros, serão atribuídos os 
direitos inerentes ao brasileiro, salvo os ca-
sos previstos nesta Constituição. (Parágrafo 
com redação dada pela Emenda Constitu-
cional de Revisão nº 3, de 1994)
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§ 2º A lei não poderá estabelecer distinção 
entre brasileiros natos e naturalizados, sal-
vo nos casos previstos nesta Constituição. 

§ 3º São privativos de brasileiro nato os car-
gos: 

I – de Presidente e Vice-Presidente da Re-
pública; 

II – de Presidente da Câmara dos Deputa-
dos; 

III – de Presidente do Senado Federal; 

IV – de Ministro do Supremo Tribunal Fede-
ral; 

V – da carreira diplomática; 

VI – de oficial das Forças Armadas;

VII – de Ministro de Estado da Defesa. (Inci-
so acrescido pela Emenda Constitucional nº 
23, de 1999) 

§ 4º Será declarada a perda da nacionalida-
de do brasileiro que: 

I – tiver cancelada sua naturalização, por 
sentença judicial, em virtude de atividade 
nociva ao interesse nacional; 

II – adquirir outra nacionalidade, salvo nos 
casos: (Inciso com redação dada pela Emen-
da Constitucional de Revisão nº 3, de 1994)

a) de reconhecimento de nacionalidade ori-
ginária pela lei estrangeira; (Alínea acresci-
da pela Emenda Constitucional de Revisão 
nº 3, de 1994)

b) de imposição de naturalização, pela nor-
ma estrangeira, ao brasileiro residente em 
Estado estrangeiro, como condição para 
permanência em seu território ou para o 
exercício de direitos civis; (Alínea acrescida 
pela Emenda Constitucional de Revisão nº 
3, de 1994)

Art. 13. A língua portuguesa é o idioma oficial 
da República Federativa do Brasil. 

§ 1º São símbolos da República Federativa 
do Brasil a bandeira, o hino, as armas e o 
selo nacionais. 

§ 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Mu-
nicípios poderão ter símbolos próprios. 

CAPÍTULO IV
DOS DIREITOS POLÍTICOS

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo 
sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, 
com valor igual para todos, e, nos termos da lei, 
mediante: 

I – plebiscito; 

II – referendo; 

III – iniciativa popular. 

§ 1º O alistamento eleitoral e o voto são: 

I – obrigatórios para os maiores de dezoito 
anos; 

II – facultativos para: 

a) os analfabetos; 

b) os maiores de setenta anos; 

c) os maiores de dezesseis e menores de de-
zoito anos. 

§ 2º Não podem alistar-se como eleitores os 
estrangeiros e, durante o período do serviço 
militar obrigatório, os conscritos. 

§ 3º São condições de elegibilidade, na for-
ma da lei: 

I – a nacionalidade brasileira; 

II – o pleno exercício dos direitos políticos; 

III – o alistamento eleitoral; 

IV – o domicílio eleitoral na circunscrição; 

V – a filiação partidária; 

VI – a idade mínima de: 
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a) trinta e cinco anos para Presidente e Vi-
ce-Presidente da República e Senador; 

b) trinta anos para Governador e Vice-Go-
vernador de Estado e do Distrito Federal; 

c) vinte e um anos para Deputado Federal, 
Deputado Estadual ou Distrital, Prefeito, Vi-
ce-Prefeito e juiz de paz; 

d) dezoito anos para Vereador. 

§ 4º São inelegíveis os inalistáveis e os anal-
fabetos. 

§ 5º O Presidente da República, os Gover-
nadores de Estado e do Distrito Federal, os 
Prefeitos e quem os houver sucedido ou 
substituído no curso dos mandatos poderão 
ser reeleitos para um único período subse-
qüente. (Parágrafo com redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 16, de 1997)

§ 6º Para concorrerem a outros cargos, o 
Presidente da República, os Governadores 
de Estado e do Distrito Federal e os Prefei-
tos devem renunciar aos respectivos man-
datos até seis meses antes do pleito. 

§ 7º São inelegíveis, no território de jurisdi-
ção do titular, o cônjuge e os parentes con-
sangüíneos ou afins, até o segundo grau ou 
por adoção, do Presidente da República, 
de Governador de Estado ou Território, do 
Distrito Federal, de Prefeito ou de quem os 
haja substituído dentro dos seis meses an-
teriores ao pleito, salvo se já titular de man-
dato eletivo e candidato à reeleição. 

§ 8º O militar alistável é elegível, atendidas 
as seguintes condições: 

I – se contar menos de dez anos de serviço, 
deverá afastar-se da atividade; 

II – se contar mais de dez anos de serviço, 
será agregado pela autoridade superior e, 
se eleito, passará automaticamente, no ato 
da diplomação, para a inatividade. 

§ 9º Lei complementar estabelecerá outros 
casos de inelegibilidade e os prazos de sua 
cessação, a fim de proteger a probidade ad-

ministrativa, a moralidade para o exercício 
do mandato, considerada a vida pregressa 
do candidato, e a normalidade e legitimida-
de das eleições contra a influência do po-
der econômico ou o abuso do exercício de 
função, cargo ou emprego na administração 
direta ou indireta. (Parágrafo com redação 
dada pela Emenda Constitucional de Revi-
são nº 4, de 1994)

§ 10. O mandato eletivo poderá ser impug-
nado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 
quinze dias contados da diplomação, instru-
ída a ação com provas de abuso do poder 
econômico, corrupção ou fraude. 

§ 11. A ação de impugnação de mandato 
tramitará em segredo de justiça, respon-
dendo o autor, na forma da lei, se temerária 
ou de manifesta má-fé. 

Art. 15. É vedada a cassação de direitos políti-
cos, cuja perda ou suspensão só se dará nos ca-
sos de: 

I – cancelamento da naturalização por sen-
tença transitada em julgado; 

II – incapacidade civil absoluta; 

III – condenação criminal transitada em jul-
gado, enquanto durarem seus efeitos; 

IV – recusa de cumprir obrigação a todos 
imposta ou prestação alternativa, nos ter-
mos do art. 5º, VIII; 

V – improbidade administrativa, nos termos 
do art. 37, § 4º. 

Art. 16. A lei que alterar o processo eleitoral en-
trará em vigor na data de sua publicação, não se 
aplicando à eleição que ocorra até um ano da 
data de sua vigência. (Artigo com redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 4, de 1993)
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CAPÍTULO V
DOS PARTIDOS POLÍTICOS

Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação 
e extinção de partidos políticos, resguardados 
a soberania nacional, o regime democrático, o 
pluripartidarismo, os direitos fundamentais da 
pessoa humana e observados os seguintes pre-
ceitos: 

I – caráter nacional; 

II – proibição de recebimento de recursos 
financeiros de entidade ou governo estran-
geiros ou de subordinação a estes; 

III – prestação de contas à Justiça Eleitoral; 

IV – funcionamento parlamentar de acordo 
com a lei. 

§ 1º É assegurada aos partidos políticos au-
tonomia para definir sua estrutura interna, 
organização e funcionamento e para adotar 
os critérios de escolha e o regime de suas 
coligações eleitorais, sem obrigatorieda-
de de vinculação entre as candidaturas em 
âmbito nacional, estadual, distrital ou mu-
nicipal, devendo seus estatutos estabelecer 
normas de disciplina e fidelidade partidária. 
(Parágrafo com redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 52, de 2006)

§ 2º Os partidos políticos, após adquirirem 
personalidade jurídica, na forma da lei civil, 
registrarão seus estatutos no Tribunal Supe-
rior Eleitoral. 

§ 3º Os partidos políticos têm direito a re-
cursos do fundo partidário e acesso gratuito 
ao rádio e à televisão, na forma da lei. 

§ 4º É vedada a utilização pelos partidos po-
líticos de organização paramilitar. 

TÍTULO IV

Da Organização dos Poderes

CAPÍTULO I
DO PODER LEGISLATIVO

Seção I
DO CONGRESSO NACIONAL

Art. 44. O Poder Legislativo é exercido pelo Con-
gresso Nacional, que se compõe da Câmara dos 
Deputados e do Senado Federal. 

Parágrafo único. Cada legislatura terá a du-
ração de quatro anos. 

PROCESSO LEGISLATIVO

Art. 47. Salvo disposição constitucional em con-
trário, as deliberações de cada Casa e de suas 
comissões serão tomadas por maioria dos vo-
tos, presente a maioria absoluta de seus mem-
bros. 

Seção II
DAS ATRIBUIÇÕES DO  

CONGRESSO NACIONAL

Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a 
sanção do Presidente da República, não exigida 
esta para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, 
dispor sobre todas as matérias de competência 
da União, especialmente sobre: 

(...)

VIII – concessão de anistia; 

(...)

Art. 49. É da competência exclusiva do Congres-
so Nacional: 

I – resolver definitivamente sobre tratados, 
acordos ou atos internacionais que acarre-
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tem encargos ou compromissos gravosos ao 
patrimônio nacional; 

II – autorizar o Presidente da República a 
declarar guerra, a celebrar a paz, a permitir 
que forças estrangeiras transitem pelo terri-
tório nacional ou nele permaneçam tempo-
rariamente, ressalvados os casos previstos 
em lei complementar. 

Seção VIII
DO PROCESSO LEGISLATIVO

Subseção I
DISPOSIÇÃO GERAL

Art. 59. O processo legislativo compreende a 
elaboração de: 

I – emendas à Constituição; 

II – leis complementares; 

III – leis ordinárias; 

IV – leis delegadas; 

V – medidas provisórias; 

VI – decretos legislativos; 

VII – resoluções. 

Parágrafo único. Lei complementar dispo-
rá sobre a elaboração, redação, alteração e 
consolidação das leis. 

Subseção II
DA EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada 
mediante proposta: 

I – de um terço, no mínimo, dos membros 
da Câmara dos Deputados ou do Senado Fe-
deral; 

II – do Presidente da República; 

III – de mais da metade das Assembléias Le-
gislativas das unidades da Federação, mani-
festando-se, cada uma delas, pela maioria 
relativa de seus membros. 

§ 1º A Constituição não poderá ser emen-
dada na vigência de intervenção federal, de 
estado de defesa ou de estado de sítio. 

§ 2º A proposta será discutida e votada em 
cada Casa do Congresso Nacional, em dois 
turnos, considerando-se aprovada se obti-
ver, em ambos, três quintos dos votos dos 
respectivos membros. 

§ 3º A emenda à Constituição será promul-
gada pelas Mesas da Câmara dos Deputa-
dos e do Senado Federal, com o respectivo 
número de ordem. 

§ 4º Não será objeto de deliberação a pro-
posta de emenda tendente a abolir: 

I – a forma federativa de Estado; 

II – o voto direto, secreto, universal e peri-
ódico; 

III – a separação dos Poderes; 

IV – os direitos e garantias individuais. 

§ 5º A matéria constante de proposta de 
emenda rejeitada ou havida por prejudica-
da não pode ser objeto de nova proposta na 
mesma sessão legislativa. 

CAPÍTULO II
DO PODER EXECUTIVO

Seção I
DO PRESIDENTE E DO VICE-
PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Art. 76. O Poder Executivo é exercido pelo Pre-
sidente da República, auxiliado pelos Ministros 
de Estado. 

Seção II
DAS ATRIBUIÇÕES DO  

PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente 
da República: 
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I – nomear e exonerar os Ministros de Esta-
do; 

II – exercer, com o auxílio dos Ministros de 
Estado, a direção superior da administração 
federal; 

VII – manter relações com Estados estran-
geiros e acreditar seus representantes di-
plomáticos; 

VIII – celebrar tratados, convenções e atos 
internacionais, sujeitos a referendo do Con-
gresso Nacional; 

(...)

XIX – declarar guerra, no caso de agressão 
estrangeira, autorizado pelo Congresso 
Nacional ou referendado por ele, quando 
ocorrida no intervalo das sessões legislati-
vas, e, nas mesmas condições, decretar, to-
tal ou parcialmente, a mobilização nacional; 

XX – celebrar a paz, autorizado ou com o re-
ferendo do Congresso Nacional; 

(...)

CAPÍTULO III
DO PODER JUDICIÁRIO

Seção I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 92. São órgãos do Poder Judiciário: 

I – o Supremo Tribunal Federal; 

I-A – o Conselho Nacional de Justiça; (Inci-
so acrescido pela Emenda Constitucional nº 
45, de 2004)

II – o Superior Tribunal de Justiça; 

III – os Tribunais Regionais Federais e Juízes 
Federais; 

IV – os Tribunais e Juízes do Trabalho; 

V – os Tribunais e Juízes Eleitorais; 

VI – os Tribunais e Juízes Militares; 

VII – os Tribunais e Juízes dos Estados e do 
Distrito Federal e Territórios. 

§ 1º O Supremo Tribunal Federal, o Conse-
lho Nacional de Justiça e os Tribunais Supe-
riores têm sede na Capital Federal. (Pará-
grafo acrescido pela Emenda Constitucional 
45, de 2004)

§ 2º O Supremo Tribunal Federal e os Tri-
bunais Superiores têm jurisdição em todo 
o território nacional. (Parágrafo acrescido 
pela Emenda Constitucional 45, de 2004)

(...)

Art. 109. Aos juízes federais compete processar 
e julgar: 

I – as causas em que a União, entidade au-
tárquica ou empresa pública federal forem 
interessadas na condição de autoras, rés, 
assistentes ou oponentes, exceto as de fa-
lência, as de acidentes de trabalho e as su-
jeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Traba-
lho; 

II – as causas entre Estado estrangeiro ou 
organismo internacional e Município ou 
pessoa domiciliada ou residente no País; 

III – as causas fundadas em tratado ou con-
trato da União com Estado estrangeiro ou 
organismo internacional; 

(...)

V – os crimes previstos em tratado ou con-
venção internacional, quando, iniciada a 
execução no País, o resultado tenha ou de-
vesse ter ocorrido no estrangeiro, ou reci-
procamente; 

V-A – as causas relativas a direitos humanos 
a que se refere o § 5º deste artigo; (Inciso 
acrescido pela Emenda Constitucional nº 
45, de 2004)

(...)
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X – os crimes de ingresso ou permanência 
irregular de estrangeiro, a execução de car-
ta rogatória, após o exequatur, e de senten-
ça estrangeira, após a homologação, as cau-
sas referentes à nacionalidade, inclusive a 
respectiva opção, e à naturalização; 

XI – a disputa sobre direitos indígenas. 

§ 1º As causas em que a União for autora 
serão aforadas na seção judiciária onde ti-
ver. 

(...)

DO INCIDENTE DE DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA

§ 5º Nas hipóteses de grave violação de 
direitos humanos, o Procurador-Geral da 
República, com a finalidade de assegurar o 
cumprimento de obrigações decorrentes de 
tratados internacionais de direitos humanos 
dos quais o Brasil seja parte, poderá susci-
tar, perante o Superior Tribunal de Justiça, 
em qualquer fase do inquérito ou processo, 
incidente de deslocamento de competência 
para a Justiça Federal. (Parágrafo acrescido 
pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

CAPÍTULO IV
DAS FUNÇÕES ESSENCIAIS À JUSTIÇA

Seção I
DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Art. 127. O Ministério Público é instituição per-
manente, essencial à função jurisdicional do 
Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem ju-
rídica, do regime democrático e dos interesses 
sociais e individuais indisponíveis. 

(...)

Art. 129. São funções institucionais do Ministé-
rio Público: 

I – promover, privativamente, a ação penal 
pública, na forma da lei; 

II – zelar pelo efetivo respeito dos poderes 
públicos e dos serviços de relevância públi-
ca aos direitos assegurados nesta Constitui-

ção, promovendo as medidas necessárias a 
sua garantia; 

III – promover o inquérito civil e a ação civil 
pública, para a proteção do patrimônio pú-
blico e social, do meio ambiente e de outros 
interesses difusos e coletivos; 

(...)

V – defender judicialmente os direitos e in-
teresses das populações indígenas; 

(...)

VII – exercer o controle externo da ativida-
de policial, na forma da lei complementar 
mencionada no artigo anterior; 

(...)

Seção IV
DA DEFENSORIA PÚBLICA

(Seção acrescida pela Emenda  
Constitucional nº 80, de 2014)

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição per-
manente, essencial à função jurisdicional do 
Estado, incumbindo-lhe, como expressão e ins-
trumento do regime democrático, fundamen-
talmente, a orientação jurídica, a promoção dos 
direitos humanos e a defesa, em todos os graus, 
judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e 
coletivos, de forma integral e gratuita, aos ne-
cessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º 
desta Constituição Federal. (“Caput” do artigo 
com redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 80, de 2014)
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TÍTULO V

Da Defesa do Estado e das 
Instituições Democráticas

CAPÍTULO III
DA SEGURANÇA PÚBLICA

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, 
direito e responsabilidade de todos, é exercida 
para a preservação da ordem pública e da inco-
lumidade das pessoas e do patrimônio, através 
dos seguintes órgãos: 

I – polícia federal; 

II – polícia rodoviária federal; 

III – polícia ferroviária federal; 

IV – polícias civis; 

V – polícias militares e corpos de bombeiros 
militares.

§ 1º A polícia federal, instituída por lei como 
órgão permanente, organizado e mantido 
pela União e estruturado em carreira, desti-
na-se a: (“Caput” do parágrafo com redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 
1998)

I – apurar infrações penais contra a ordem 
política e social ou em detrimento de bens, 
serviços e interesses da União ou de suas 
entidades autárquicas e empresas públicas, 
assim como outras infrações cuja prática te-
nha repercussão interestadual ou interna-
cional e exija repressão uniforme, segundo 
se dispuser em lei; 

II – prevenir e reprimir o tráfico ilícito de 
entorpecentes e drogas afins, o contraban-
do e o descaminho, sem prejuízo da ação 
fazendária e de outros órgãos públicos nas 
respectivas áreas de competência; 

III – exercer as funções de polícia marítima, 
aeroportuária e de fronteiras; (Inciso com 

redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 19, de 1998)

IV – exercer, com exclusividade, as funções 
de polícia judiciária da União. 

§ 2º A polícia rodoviária federal, órgão per-
manente, organizado e mantido pela União 
e estruturado em carreira, destina-se, na 
forma da lei, ao patrulhamento ostensivo 
das rodovias federais. (Parágrafo com reda-
ção dada pela Emenda Constitucional nº 19, 
de 1998)

§ 3º A polícia ferroviária federal, órgão per-
manente, organizado e mantido pela União 
e estruturado em carreira, destina-se, na 
forma da lei, ao patrulhamento ostensivo 
das ferrovias federais. (Parágrafo com reda-
ção dada pela Emenda Constitucional nº 19, 
de 1998)

§ 4º Às polícias civis, dirigidas por delegados 
de polícia de carreira, incumbem, ressalva-
da a competência da União, as funções de 
polícia judiciária e a apuração de infrações 
penais, exceto as militares. 

§ 5º Às polícias militares cabem a polícia os-
tensiva e a preservação da ordem pública; 
aos corpos de bombeiros militares, além 
das atribuições definidas em lei, incumbe a 
execução de atividades de defesa civil. 

§ 6º As polícias militares e corpos de bom-
beiros militares, forças auxiliares e reserva 
do Exército, subordinam-se, juntamente 
com as polícias civis, aos Governadores dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Territó-
rios. 

§ 7º A lei disciplinará a organização e o fun-
cionamento dos órgãos responsáveis pela 
segurança pública, de maneira a garantir a 
eficiência de suas atividades. 

§ 8º Os Municípios poderão constituir guar-
das municipais destinadas à proteção de 
seus bens, serviços e instalações, conforme 
dispuser a lei. 
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§ 9º A remuneração dos servidores policiais 
integrantes dos órgãos relacionados neste 
artigo será fixada na forma do § 4º do art. 
39. (Parágrafo acrescido pela Emenda Cons-
titucional nº 19, de 1998)

§ 10. A segurança viária, exercida para a 
preservação da ordem pública e da incolu-
midade das pessoas e do seu patrimônio 
nas vias públicas:

I – compreende a educação, engenharia e 
fiscalização de trânsito, além de outras ati-

vidades previstas em lei, que assegurem ao 
cidadão o direito à mobilidade urbana efi-
ciente; e

II – compete, no âmbito dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, aos res-
pectivos órgãos ou entidades executivos e 
seus agentes de trânsito, estruturados em 
Carreira, na forma da lei. (Parágrafo acres-
cido pela Emenda Constitucional nº 82, de 
2014)

(...)

DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS CONSTANTES NA ORDEM SOCIAL DA 
CONSTITUIÇÃO

Título VIII – Da Ordem Social

Capítulo I – Disposição Geral (art. 193)

Capítulo II – Da Seguridade Social

Seção I – Disposições Gerais (arts. 194 e 
195)

Seção II – Da Saúde (arts. 196 a 200)

Seção III – Da Previdência Social (arts. 201 
e 202)

Seção IV – Da Assistência Social (arts. 203 e 
204)

Capítulo III – Da Educação, da Cultura e do 
Desporto

Seção I – Da Educação (arts. 205 a 214)

Seção II – Da Cultura (arts. 215 a 216-A)

Seção III – Do Desporto (art. 217)

Capítulo IV – Da Ciência, Tecnologia e Inova-
ção (arts. 218 a 219-B)

Capítulo V – Da Comunicação Social (arts. 
220 a 224)

Capítulo VI – Do Meio Ambiente (art. 225)

Capítulo VII – Da Família, da Criança, do 
Adolescente, do Jovem e do Idoso (arts. 226 
a 230)

Capítulo VIII – Dos Índios (arts. 231 e 232)

TÍTULO VIII

Da Ordem Social

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÃO GERAL

Art. 193. A ordem social tem como base o pri-
mado do trabalho, e como objetivo o bem-estar 
e a justiça sociais. 

CAPÍTULO II
DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 194. A seguridade social compreende um 
conjunto integrado de ações de iniciativa dos 
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poderes públicos e da sociedade, destinadas a 
assegurar os direitos relativos à saúde, à previ-
dência e à assistência social. 

Parágrafo único. Compete ao poder públi-
co, nos termos da lei, organizar a segurida-
de social, com base nos seguintes objetivos: 

I – universalidade da cobertura e do atendi-
mento; 

II – uniformidade e equivalência dos bene-
fícios e serviços às populações urbanas e 
rurais; 

III – seletividade e distributividade na pres-
tação dos benefícios e serviços; 

IV – irredutibilidade do valor dos benefícios; 

V – eqüidade na forma de participação no 
custeio; 

VI – diversidade da base de financiamento; 

VII – caráter democrático e descentralizado 
da administração, mediante gestão quadri-
partite, com participação dos trabalhado-
res, dos empregadores, dos aposentados e 
do Governo nos órgãos colegiados. (Inciso 
com redação dada pela Emenda Constitu-
cional nº 20, de 1998)

Art. 195. A seguridade social será financiada por 
toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos 
termos da lei, mediante recursos provenientes 
dos orçamentos da União, dos Estados, do Dis-
trito Federal e dos Municípios, e das seguintes 
contribuições sociais: 

I – do empregador, da empresa e da enti-
dade a ela equiparada na forma da lei, inci-
dentes sobre: 

a) a folha de salários e demais rendimentos 
do trabalho pagos ou creditados, a qualquer 
título, à pessoa física que lhe preste serviço, 
mesmo sem vínculo empregatício; 

b) a receita ou o faturamento; 

c) o lucro; (Inciso com redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

II – do trabalhador e dos demais segurados 
da previdência social, não incidindo contri-
buição sobre aposentadoria e pensão con-
cedidas pelo regime geral de previdência 
social de que trata o art. 201; (Inciso com 
redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 20, de 1998)

III – sobre a receita de concursos de prog-
nósticos;

IV – do importador de bens ou serviços do 
exterior, ou de quem a lei a ele equiparar. 
(Inciso acrescido pela Emenda Constitucio-
nal nº 42, de 2003)

§ 1º As receitas dos Estados, do Distrito Fe-
deral e dos Municípios destinadas à segu-
ridade social constarão dos respectivos or-
çamentos, não integrando o orçamento da 
União. 

§ 2º A proposta de orçamento da segurida-
de social será elaborada de forma integrada 
pelos órgãos responsáveis pela saúde, pre-
vidência social e assistência social, tendo 
em vista as metas e prioridades estabeleci-
das na lei de diretrizes orçamentárias, asse-
gurada a cada área a gestão de seus recur-
sos. 

§ 3º A pessoa jurídica em débito com o sis-
tema da seguridade social, como estabele-
cido em lei, não poderá contratar com o po-
der público nem dele receber benefícios ou 
incentivos fiscais ou creditícios. 

§ 4º A lei poderá instituir outras fontes des-
tinadas a garantir a manutenção ou expan-
são da seguridade social, obedecido o dis-
posto no art. 154, I. 

§ 5º Nenhum benefício ou serviço da segu-
ridade social poderá ser criado, majorado 
ou estendido sem a correspondente fonte 
de custeio total. 

§ 6º As contribuições sociais de que trata 
este artigo só poderão ser exigidas após de-
corridos noventa dias da data da publicação 
da lei que as houver instituído ou modifica-



MTE - Auditor Fiscal do Trabalho – Direitos Humanos – Prof. Mateus Silveira

www.acasadoconcurseiro.com.br 641

do, não se lhes aplicando o disposto no art. 
150, III, b .

§ 7º São isentas de contribuição para a se-
guridade social as entidades beneficentes 
de assistência social que atendam às exi-
gências estabelecidas em lei. 

§ 8º O produtor, o parceiro, o meeiro e o 
arrendatário rurais e o pescador artesanal, 
bem como os respectivos cônjuges, que 
exerçam suas atividades em regime de eco-
nomia familiar, sem empregados permanen-
tes, contribuirão para a seguridade social 
mediante a aplicação de uma alíquota sobre 
o resultado da comercialização da produção 
e farão jus aos benefícios nos termos da lei. 
(Parágrafo com redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 20, de 1998)

§ 9º As contribuições sociais previstas no 
inciso I do caput deste artigo poderão ter 
alíquotas ou bases de cálculo diferenciadas, 
em razão da atividade econômica, da utili-
zação intensiva de mão-de-obra, do porte 
da empresa ou da condição estrutural do 
mercado de trabalho. (Parágrafo acrescido 
pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998 
e com nova redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 47 de 2005)

§ 10. A lei definirá os critérios de transfe-
rência de recursos para o sistema único de 
saúde e ações de assistência social da União 
para os Estados, o Distrito Federal e os Mu-
nicípios, e dos Estados para os Municípios, 
observada a respectiva contrapartida de re-
cursos. (Parágrafo acrescido pela Emenda 
Constitucional nº 20, de 1998)

§ 11. É vedada a concessão de remissão 
ou anistia das contribuições sociais de que 
tratam os incisos I, a, e II deste artigo, para 
débitos em montante superior ao fixado em 
lei complementar. (Parágrafo acrescido pela 
Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

§ 12. A lei definirá os setores de atividade 
econômica para os quais as contribuições 
incidentes na forma dos incisos I, b; e IV do 
caput, serão não-cumulativas. (Parágrafo 

acrescido pela Emenda Constitucional nº 
42, de 2003)

§ 13. Aplica-se o disposto no § 12 inclusi-
ve na hipótese de substituição gradual, to-
tal ou parcial, da contribuição incidente na 
forma do inciso I, a, pela incidente sobre a 
receita ou o faturamento. (Parágrafo acres-
cido pela Emenda Constitucional nº 42, de 
2003)

Seção II
DA SAÚDE

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do 
Estado, garantido mediante políticas sociais e 
econômicas que visem à redução do risco de 
doença e de outros agravos e ao acesso univer-
sal e igualitário às ações e serviços para sua pro-
moção, proteção e recuperação. 

Art. 197. São de relevância pública as ações e 
serviços de saúde, cabendo ao poder público 
dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamen-
tação, fiscalização e controle, devendo sua exe-
cução ser feita diretamente ou através de ter-
ceiros e, também, por pessoa física ou jurídica 
de direito privado. 

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde 
integram uma rede regionalizada e hierarquiza-
da e constituem um sistema único, organizado 
de acordo com as seguintes diretrizes: 

I – descentralização, com direção única em 
cada esfera de governo; 

II – atendimento integral, com prioridade 
para as atividades preventivas, sem prejuízo 
dos serviços assistenciais; 

III – participação da comunidade. 

§ 1º O sistema único de saúde será financia-
do, nos termos do art. 195, com recursos do 
orçamento da seguridade social, da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Mu-
nicípios, além de outras fontes. (Parágrafo 
único transformado em § 1º pela Emenda 
Constitucional nº 29, de 2000)
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§ 2º A União, os Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios aplicarão, anualmente, em 
ações e serviços públicos de saúde recursos 
mínimos derivados da aplicação de percen-
tuais calculados sobre: (Parágrafo acrescido 
pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000)

I – no caso da União, a receita corrente lí-
quida do respectivo exercício financeiro, 
não podendo ser inferior a 15% (quinze por 
cento); (Inciso acrescido pela Emenda Cons-
titucional nº 29, de 2000, com redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 86, de 2015, 
publicada no DOU de 18/3/2015, em vigor 
na data de publicação, produzindo efeitos a 
partir da execução orçamentária do exercí-
cio de 2014) (Vide art. 2º da Emenda Consti-
tucional nº 86, de 2015)

II – no caso dos Estados e do Distrito Fede-
ral, o produto da arrecadação dos impostos 
a que se refere o art. 155 e dos recursos de 
que tratam os arts. 157 e 159, inciso I, alí-
nea a, e inciso II, deduzidas as parcelas que 
forem transferidas aos respectivos Municí-
pios; (Inciso acrescido pela Emenda Consti-
tucional nº 29, de 2000)

III – no caso dos Municípios e do Distrito Fe-
deral, o produto da arrecadação dos impos-
tos a que se refere o art. 156 e dos recursos 
de que tratam os arts. 158 e 159, inciso I, 
alínea b e § 3º. (Inciso acrescido pela Emen-
da Constitucional nº 29, de 2000)

§ 3º Lei complementar, que será reavaliada 
pelo menos a cada cinco anos, estabelece-
rá: (Parágrafo acrescido pela Emenda Cons-
titucional nº 29, de 2000)

I – os percentuais de que tratam os incisos II 
e III do § 2º; (Inciso acrescido pela Emenda 
Constitucional nº 29, de 2000, com redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 86, de 
2015, publicada no DOU de 18/3/2015, em 
vigor na data de publicação, produzindo 
efeitos a partir da execução orçamentária 
do exercício de 2014)

II – os critérios de rateio dos recursos da 
União vinculados à saúde destinados aos Es-

tados, ao Distrito Federal e aos Municípios, 
e dos Estados destinados a seus respecti-
vos Municípios, objetivando a progressiva 
redução das disparidades regionais; (Inciso 
acrescido pela Emenda Constitucional nº 
29, de 2000)

III – as normas de fiscalização, avaliação e 
controle das despesas com saúde nas esfe-
ras federal, estadual, distrital e municipal; 
(Inciso acrescido pela Emenda Constitucio-
nal nº 29, de 2000)

IV – (Inciso acrescido pela Emenda Cons-
titucional nº 29, de 2000, e revogado pela 
Emenda Constitucional nº 86, de 2015)

§ 4º Os gestores locais do sistema único 
de saúde poderão admitir agentes comu-
nitários de saúde e agentes de combate às 
endemias por meio de processo seletivo 
público, de acordo com a natureza e com-
plexidade de suas atribuições e requisitos 
específicos para sua atuação. (Parágrafo 
acrescido pela Emenda Constitucional nº 
51, de 2006)

§ 5º Lei federal disporá sobre o regime jurí-
dico, o piso salarial profissional nacional, as 
diretrizes para os Planos de Carreira e a re-
gulamentação das atividades de agente co-
munitário de saúde e agente de combate às 
endemias, competindo à União, nos termos 
da lei, prestar assistência financeira com-
plementar aos Estados, ao Distrito Federal 
e aos Municípios, para o cumprimento do 
referido piso salarial. (Parágrafo acrescido 
pela Emenda Constitucional nº 51, de 2006) 
e (Parágrafo com nova redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 63, de 2010)

§ 6º Além das hipóteses previstas no § 1º 
do art. 41 e no § 4º do art. 169 da Consti-
tuição Federal, o servidor que exerça fun-
ções equivalentes às de agente comunitário 
de saúde ou de agente de combate às en-
demias poderá perder o cargo em caso de 
descumprimento dos requisitos específicos, 
fixados em lei, para o seu exercício. (Pará-
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grafo acrescido pela Emenda Constitucional 
nº 51, de 2006)

Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa 
privada. 

§ 1º As instituições privadas poderão par-
ticipar de forma complementar do sistema 
único de saúde, segundo diretrizes deste, 
mediante contrato de direito público ou 
convênio, tendo preferência as entidades fi-
lantrópicas e as sem fins lucrativos. 

§ 2º É vedada a destinação de recursos pú-
blicos para auxílios ou subvenções às insti-
tuições privadas com fins lucrativos. 

§ 3º É vedada a participação direta ou indi-
reta de empresas ou capitais estrangeiros 
na assistência à saúde no País, salvo nos ca-
sos previstos em lei. 

§ 4º A lei disporá sobre as condições e os re-
quisitos que facilitem a remoção de órgãos, 
tecidos e substâncias humanas para fins de 
transplante, pesquisa e tratamento, bem 
como a coleta, processamento e transfusão 
de sangue e seus derivados, sendo vedado 
todo tipo de comercialização. 

Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, 
além de outras atribuições, nos termos da lei: 

I – controlar e fiscalizar procedimentos, 
produtos e substâncias de interesse para a 
saúde e participar da produção de medica-
mentos, equipamentos, imunobiológicos, 
hemoderivados e outros insumos; 

II – executar as ações de vigilância sanitária 
e epidemiológica, bem como as de saúde 
do trabalhador; 

III – ordenar a formação de recursos huma-
nos na área de saúde; 

IV – participar da formulação da política e 
da execução das ações de saneamento bá-
sico; 

V – incrementar, em sua área de atuação, o 
desenvolvimento científico e tecnológico e 
a inovação; (Inciso com redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 85, de 2015, re-
publicada no DOU de 3/3/2015)

VI – fiscalizar e inspecionar alimentos, com-
preendido o controle de seu teor nutricio-
nal, bem como bebidas e águas para consu-
mo humano; 

VII – participar do controle e fiscalização da 
produção, transporte, guarda e utilização 
de substâncias e produtos psicoativos, tóxi-
cos e radioativos; 

VIII – colaborar na proteção do meio am-
biente, nele compreendido o do trabalho. 

Seção III
DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Art. 201. A previdência social será organizada 
sob a forma de regime geral, de caráter con-
tributivo e de filiação obrigatória, observados 
critérios que preservem o equilíbrio financeiro 
e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a: (“Ca-
put” do artigo com redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 20, de 1998)

I – cobertura dos eventos de doença, inva-
lidez, morte e idade avançada; (Inciso com 
redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 20, de 1998)

II – proteção à maternidade, especialmente 
à gestante; (Inciso com redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

III – proteção ao trabalhador em situação 
de desemprego involuntário; (Inciso com 
redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 20, de 1998)

IV – salário-família e auxílio-reclusão para 
os dependentes dos segurados de baixa ren-
da; (Inciso com redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 20, de 1998)

V – pensão por morte do segurado, homem 
ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e 
dependentes, observado o disposto no § 
2º. (Inciso com redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 20, de 1998)
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§ 1º É vedada a adoção de requisitos e cri-
térios diferenciados para a concessão de 
aposentadoria aos beneficiários do regime 
geral de previdência social, ressalvados os 
casos de atividades exercidas sob condições 
especiais que prejudiquem a saúde ou a in-
tegridade física e quando se tratar de segu-
rados portadores de deficiência, nos termos 
definidos em lei complementar. (Parágrafo 
com redação dada pela Emenda Constitu-
cional nº 47, de 2005)

§ 2º Nenhum benefício que substitua o sa-
lário de contribuição ou o rendimento do 
trabalho do segurado terá valor mensal in-
ferior ao salário mínimo. (Parágrafo com re-
dação dada pela Emenda Constitucional nº 
20, de 1998)

§ 3º Todos os salários de contribuição con-
siderados para o cálculo de benefício serão 
devidamente atualizados, na forma da lei. 
(Parágrafo com redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 20, de 1998)

§ 4º É assegurado o reajustamento dos be-
nefícios para preservar-lhes, em caráter 
permanente, o valor real, conforme crité-
rios definidos em lei. (Parágrafo com reda-
ção dada pela Emenda Constitucional nº 20, 
de 1998)

§ 5º É vedada a filiação ao regime geral de 
previdência social, na qualidade de segu-
rado facultativo, de pessoa participante de 
regime próprio de previdência. (Parágrafo 
com redação dada pela Emenda Constitu-
cional nº 20, de 1998)

§ 6º A gratificação natalina dos aposentados 
e pensionistas terá por base o valor dos pro-
ventos do mês de dezembro de cada ano. 
(Parágrafo com redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 20, de 1998)

§ 7º É assegurada aposentadoria no regi-
me geral de previdência social, nos termos 
da lei, obedecidas as seguintes condições: 
(“Caput” do parágrafo com redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

I – trinta e cinco anos de contribuição, se 
homem, e trinta anos de contribuição, se 
mulher; (Inciso acrescido pela Emenda 
Constitucional nº 20, de 1998)

II – sessenta e cinco anos de idade, se ho-
mem, e sessenta anos de idade, se mulher, 
reduzido em cinco anos o limite para os tra-
balhadores rurais de ambos os sexos e para 
os que exerçam suas atividades em regime 
de economia familiar, nestes incluídos o 
produtor rural, o garimpeiro e o pescador 
artesanal. (Inciso acrescido pela Emenda 
Constitucional nº 20, de 1998)

§ 8º Os requisitos a que se refere o inciso 
I do parágrafo anterior serão reduzidos em 
cinco anos, para o professor que comprove 
exclusivamente tempo de efetivo exercí-
cio das funções de magistério na educação 
infantil e no ensino fundamental e médio. 
(Parágrafo com redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 20, de 1998)

§ 9º Para efeito de aposentadoria, é asse-
gurada a contagem recíproca do tempo de 
contribuição na administração pública e na 
atividade privada, rural e urbana, hipótese 
em que os diversos regimes de previdência 
social se compensarão financeiramente, se-
gundo critérios estabelecidos em lei. (Pará-
grafo acrescido pela Emenda Constitucional 
nº 20, de 1998)

§ 10. Lei disciplinará a cobertura do risco de 
acidente do trabalho, a ser atendida concor-
rentemente pelo regime geral de previdên-
cia social e pelo setor privado. (Parágrafo 
acrescido pela Emenda Constitucional nº 
20, de 1998)

§ 11. Os ganhos habituais do empregado, a 
qualquer título, serão incorporados ao salá-
rio para efeito de contribuição previdenciá-
ria e conseqüente repercussão em benefí-
cios, nos casos e na forma da lei. (Parágrafo 
acrescido pela Emenda Constitucional nº 
20, de 1998)

§ 12. Lei disporá sobre sistema especial de 
inclusão previdenciária para atender a tra-
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balhadores de baixa renda e àqueles sem 
renda própria que se dediquem exclusiva-
mente ao trabalho doméstico no âmbito 
de sua residência, desde que pertencentes 
a famílias de baixa renda, garantindo-lhes 
acesso a benefícios de valor igual a um 
salário-mínimo. (Parágrafo acrescido pela 
Emenda Constitucional nº 41, de 2003 e 
com nova redação dada pela Emenda Cons-
titucional nº 47, de 2005)

§ 13. O sistema especial de inclusão previ-
denciária de que trata o § 12 deste artigo 
terá alíquotas e carências inferiores às vi-
gentes para os demais segurados do regi-
me geral de previdência social. (Parágrafo 
acrescido pela Emenda Constitucional nº 
47, de 2005)

Art. 202. O regime de previdência privada, de 
caráter complementar e organizado de forma 
autônoma em relação ao regime geral de pre-
vidência social, será facultativo, baseado na 
constituição de reservas que garantam o bene-
fício contratado, e regulado por lei complemen-
tar. (“Caput” do artigo com redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

§ 1º A lei complementar de que trata este 
artigo assegurará ao participante de planos 
de benefícios de entidades de previdência 
privada o pleno acesso às informações re-
lativas à gestão de seus respectivos planos. 
(Parágrafo com redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 20, de 1998)

§ 2º As contribuições do empregador, os be-
nefícios e as condições contratuais previstas 
nos estatutos, regulamentos e planos de 
benefícios das entidades de previdência pri-
vada não integram o contrato de trabalho 
dos participantes, assim como, à exceção 
dos benefícios concedidos, não integram a 
remuneração dos participantes, nos termos 
da lei. (Parágrafo com redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

§ 3º É vedado o aporte de recursos a enti-
dade de previdência privada pela União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios, suas 

autarquias, fundações, empresas públicas, 
sociedades de economia mista e outras 
entidades públicas, salvo na qualidade de 
patrocinador, situação na qual, em hipóte-
se alguma, sua contribuição normal poderá 
exceder a do segurado. (Parágrafo acrescido 
pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

§ 4º Lei complementar disciplinará a rela-
ção entre a União, Estados, Distrito Federal 
ou Municípios, inclusive suas autarquias, 
fundações, sociedades de economia mista 
e empresas controladas direta ou indireta-
mente, enquanto patrocinadoras de enti-
dades fechadas de previdência privada, e 
suas respectivas entidades fechadas de pre-
vidência privada. (Parágrafo acrescido pela 
Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

§ 5º A lei complementar de que trata o pa-
rágrafo anterior aplicar-se-á, no que couber, 
às empresas privadas permissionárias ou 
concessionárias de prestação de serviços 
públicos, quando patrocinadoras de entida-
des fechadas de previdência privada. (Pará-
grafo acrescido pela Emenda Constitucional 
nº 20, de 1998)

§ 6º A lei complementar a que se refere o 
§ 4° deste artigo estabelecerá os requisitos 
para a designação dos membros das direto-
rias das entidades fechadas de previdência 
privada e disciplinará a inserção dos partici-
pantes nos colegiados e instâncias de deci-
são em que seus interesses sejam objeto de 
discussão e deliberação. (Parágrafo acres-
cido pela Emenda Constitucional nº 20, de 
1998)

Seção IV
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Art. 203. A assistência social será prestada a 
quem dela necessitar, independentemente de 
contribuição à seguridade social, e tem por ob-
jetivos: 

I – a proteção à família, à maternidade, à in-
fância, à adolescência e à velhice; 
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II – o amparo às crianças e adolescentes ca-
rentes; 

III – a promoção da integração ao mercado 
de trabalho; 

IV – a habilitação e reabilitação das pessoas 
portadoras de deficiência e a promoção de 
sua integração à vida comunitária; 

V – a garantia de um salário mínimo de be-
nefício mensal à pessoa portadora de defi-
ciência e ao idoso que comprovem não pos-
suir meios de prover à própria manutenção 
ou de tê-la provida por sua família, confor-
me dispuser a lei. 

Art. 204. As ações governamentais na área da 
assistência social serão realizadas com recursos 
do orçamento da seguridade social, previstos no 
art. 195, além de outras fontes, e organizadas 
com base nas seguintes diretrizes: 

I – descentralização político-administrativa, 
cabendo a coordenação e as normas gerais 
à esfera federal e a coordenação e a execu-
ção dos respectivos programas às esferas 
estadual e municipal, bem como a entida-
des beneficentes e de assistência social; 

II – participação da população, por meio de 
organizações representativas, na formula-
ção das políticas e no controle das ações em 
todos os níveis. 

Parágrafo único. É facultado aos Estados e 
ao Distrito Federal vincular a programa de 
apoio à inclusão e promoção social até cin-
co décimos por cento de sua receita tributá-
ria líquida, vedada a aplicação desses recur-
sos no pagamento de: 

I – despesas com pessoal e encargos sociais; 

II – serviço da dívida; 

III – qualquer outra despesa corrente não 
vinculada diretamente aos investimentos 
ou ações apoiados. (Parágrafo único acres-
cido pela Emenda Constitucional nº 42, de 
2003)

CAPÍTULO III
DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA  

E DO DESPORTO

Seção I
DA EDUCAÇÃO

Art. 205. A educação, direito de todos e dever 
do Estado e da família, será promovida e incen-
tivada com a colaboração da sociedade, visando 
ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu pre-
paro para o exercício da cidadania e sua qualifi-
cação para o trabalho. 

Art. 206. O ensino será ministrado com base 
nos seguintes princípios: 

I – igualdade de condições para o acesso e 
permanência na escola; 

II – liberdade de aprender, ensinar, pesqui-
sar e divulgar o pensamento, a arte e o sa-
ber; 

III – pluralismo de idéias e de concepções 
pedagógicas, e coexistência de instituições 
públicas e privadas de ensino; 

IV – gratuidade do ensino público em esta-
belecimentos oficiais; 

V – valorização dos profissionais da educa-
ção escolar, garantidos, na forma da lei, pla-
nos de carreira, com ingresso exclusivamen-
te por concurso público de provas e títulos, 
aos das redes públicas; (Inciso com redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 
2006)

VI – gestão democrática do ensino público, 
na forma da lei; 

VII – garantia de padrão de qualidade; 

VIII – piso salarial profissional nacional para 
os profissionais da educação escolar públi-
ca, nos termos de lei federal. (Inciso acres-
cido pela Emenda Constitucional nº 53, de 
2006)

Parágrafo único. A lei disporá sobre as ca-
tegorias de trabalhadores considerados 
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profissionais da educação básica e sobre a 
fixação de prazo para a elaboração ou ade-
quação de seus planos de carreira, no âmbi-
to da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios. (Parágrafo único acres-
cido pela Emenda Constitucional nº 53, de 
2006)

Art. 207. As universidades gozam de autonomia 
didático-científica, administrativa e de gestão fi-
nanceira e patrimonial, e obedecerão ao princí-
pio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa 
e extensão. 

§ 1º É facultado às universidades admitir 
professores, técnicos e cientistas estrangei-
ros, na forma da lei. (Parágrafo acrescido 
pela Emenda Constitucional nº 11, de 1996)

§ 2º O disposto neste artigo aplica-se às ins-
tituições de pesquisa científica e tecnológi-
ca. (Parágrafo acrescido pela Emenda Cons-
titucional nº 11, de 1996)

Art. 208. O dever do Estado com a educação 
será efetivado mediante a garantia de: 

I – educação básica obrigatória e gratuita 
dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de 
idade, assegurada inclusive sua oferta gra-
tuita para todos os que a ela não tiveram 
acesso na idade própria; (Inciso com reda-
ção dada pela Emenda Constitucional nº 59, 
de 2009)

II – progressiva universalização do ensino 
médio gratuito; (Inciso com redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 14, de 1996)

III – atendimento educacional especializado 
aos portadores de deficiência, preferencial-
mente na rede regular de ensino; 

IV – educação infantil, em creche e pré-es-
cola, às crianças até 5 (cinco) anos de ida-
de; (Inciso com redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 53, de 2006)

V – acesso aos níveis mais elevados do en-
sino, da pesquisa e da criação artística, se-
gundo a capacidade de cada um; 

VI – oferta de ensino noturno regular, ade-
quado às condições do educando; 

VII – atendimento ao educando, em todas 
as etapas da educação básica, por meio de 
programas suplementares de material didá-
tico-escolar, transporte, alimentação e as-
sistência à saúde. (Inciso com redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 59, de 2009)

§ 1º O acesso ao ensino obrigatório e gra-
tuito é direito público subjetivo. 

§ 2º O não-oferecimento do ensino obriga-
tório pelo poder público, ou sua oferta irre-
gular, importa responsabilidade da autori-
dade competente. 

§ 3º Compete ao poder público recensear 
os educandos no ensino fundamental, fa-
zer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou 
responsáveis, pela freqüência à escola. 

Art. 209. O ensino é livre à iniciativa privada, 
atendidas as seguintes condições: 

I – cumprimento das normas gerais da edu-
cação nacional; 

II – autorização e avaliação de qualidade 
pelo poder público. 

Art. 210. Serão fixados conteúdos mínimos para 
o ensino fundamental, de maneira a assegurar 
formação básica comum e respeito aos valores 
culturais e artísticos, nacionais e regionais. 

§ 1º O ensino religioso, de matrícula facul-
tativa, constituirá disciplina dos horários 
normais das escolas públicas de ensino fun-
damental. 

§ 2º O ensino fundamental regular será mi-
nistrado em língua portuguesa, assegurada 
às comunidades indígenas também a utili-
zação de suas línguas maternas e processos 
próprios de aprendizagem. 

Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios organizarão em regime de cola-
boração seus sistemas de ensino. 
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§ 1º A União organizará o sistema federal 
de ensino e o dos Territórios, financiará as 
instituições de ensino públicas federais e 
exercerá, em matéria educacional, função 
redistributiva e supletiva, de forma a garan-
tir equalização de oportunidades educacio-
nais e padrão mínimo de qualidade do ensi-
no mediante assistência técnica e financeira 
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Mu-
nicípios; (Parágrafo com redação dada pela 
Emenda constitucional nº 14, de 1996)

§ 2º Os Municípios atuarão prioritariamen-
te no ensino fundamental e na educação 
infantil. (Parágrafo com redação dada pela 
Emenda constitucional nº 14, de 1996)

§ 3º Os Estados e o Distrito Federal atuarão 
prioritariamente no ensino fundamental e 
médio. (Parágrafo acrescido pela Emenda 
constitucional nº 14, de 1996)

§ 4º Na organização de seus sistemas de en-
sino, a União, os Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios definirão formas de colabo-
ração, de modo a assegurar a universaliza-
ção do ensino obrigatório. (Parágrafo acres-
cido pela Emenda constitucional nº 14, de 
1996 e com nova redação dada pela Emen-
da Constitucional nº 59, de 2009)

§ 5º A educação básica pública atenderá 
prioritariamente ao ensino regular. (Pará-
grafo acrescido pela Emenda Constitucional 
nº 53, de 2006)

Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca 
menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Fe-
deral e os Municípios vinte e cinco por cento, 
no mínimo, da receita resultante de impostos, 
compreendida a proveniente de transferências, 
na manutenção e desenvolvimento do ensino. 

§ 1º A parcela da arrecadação de impos-
tos transferida pela União aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios, ou pelos 
Estados aos respectivos Municípios, não é 
considerada, para efeito do cálculo previs-
to neste artigo, receita do governo que a 
transferir. 

§ 2º Para efeito do cumprimento do dispos-
to no caput deste artigo, serão considera-
dos os sistemas de ensino federal, estadual 
e municipal e os recursos aplicados na for-
ma do art. 213. 

§ 3º A distribuição dos recursos públicos as-
segurará prioridade ao atendimento das ne-
cessidades do ensino obrigatório, no que se 
refere a universalização, garantia de padrão 
de qualidade e equidade, nos termos do 
plano nacional de educação. (Parágrafo com 
redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 59, de 2009)

§ 4º Os programas suplementares de ali-
mentação e assistência à saúde previstos no 
art. 208, VII, serão financiados com recursos 
provenientes de contribuições sociais e ou-
tros recursos orçamentários. 

§ 5º A educação básica pública terá como 
fonte adicional de financiamento a contri-
buição social do salário-educação, recolhida 
pelas empresas na forma da lei. (Parágrafo 
com redação dada pela Emenda Constitu-
cional nº 53, de 2006)

§ 6º As cotas estaduais e municipais da ar-
recadação da contribuição social do salário-
-educação serão distribuídas proporcional-
mente ao número de alunos matriculados 
na educação básica nas respectivas redes 
públicas de ensino. (Parágrafo acrescido 
pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006)

Art. 213. Os recursos públicos serão destinados 
às escolas públicas, podendo ser dirigidos a es-
colas comunitárias, confessionais ou filantrópi-
cas, definidas em lei, que: 

I – comprovem finalidade não lucrativa e 
apliquem seus excedentes financeiros em 
educação; 

II – assegurem a destinação de seu patrimô-
nio a outra escola comunitária, filantrópica 
ou confessional, ou ao poder público, no 
caso de encerramento de suas atividades. 
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§ 1º Os recursos de que trata este artigo 
poderão ser destinados a bolsas de estudo 
para o ensino fundamental e médio, na for-
ma da lei, para os que demonstrarem insu-
ficiência de recursos, quando houver falta 
de vagas e cursos regulares da rede pública 
na localidade da residência do educando, 
ficando o poder público obrigado a investir 
prioritariamente na expansão de sua rede 
na localidade. 

§ 2º As atividades de pesquisa, de extensão 
e de estímulo e fomento à inovação realiza-
das por universidades e/ou por instituições 
de educação profissional e tecnológica po-
derão receber apoio financeiro do Poder 
Público. (Parágrafo com redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 85, de 2015, re-
publicada no DOU de 3/3/2015)

Art. 214. A lei estabelecerá o plano nacional de 
educação, de duração decenal, com o objetivo 
de articular o sistema nacional de educação em 
regime de colaboração e definir diretrizes, ob-
jetivos, metas e estratégias de implementação 
para assegurar a manutenção e desenvolvimen-
to do ensino em seus diversos níveis, etapas e 
modalidades por meio de ações integradas dos 
poderes públicos das diferentes esferas federa-
tivas que conduzam a: ("Caput" do artigo com 
redação dada pela Emenda Constitucional nº 
59, de 2009)

I – erradicação do analfabetismo; 

II – universalização do atendimento escolar; 

III – melhoria da qualidade do ensino; 

IV – formação para o trabalho; 

V – promoção humanística, científica e tec-
nológica do País; 

VI – estabelecimento de meta de aplicação 
de recursos públicos em educação como 
proporção do produto interno bruto. (Inci-
so acrescido pela Emenda Constitucional nº 
59, de 2009)

Seção II
DA CULTURA

Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno 
exercício dos direitos culturais e acesso às fon-
tes da cultura nacional, e apoiará e incentivará 
a valorização e a difusão das manifestações cul-
turais. 

§ 1º O Estado protegerá as manifestações 
das culturas populares, indígenas e afro-
-brasileiras, e das de outros grupos partici-
pantes do processo civilizatório nacional. 

§ 2º A lei disporá sobre a fixação de datas 
comemorativas de alta significação para os 
diferentes segmentos étnicos nacionais. 

§ 3º A lei estabelecerá o Plano Nacional de 
Cultura, de duração plurianual, visando ao 
desenvolvimento cultural do País e à inte-
gração das ações do poder público que con-
duzem à: 

I – defesa e valorização do patrimônio cultu-
ral brasileiro; 

II – produção, promoção e difusão de bens 
culturais; 

III – formação de pessoal qualificado para a 
gestão da cultura em suas múltiplas dimen-
sões; 

IV – democratização do acesso aos bens de 
cultura; 

V – valorização da diversidade étnica e re-
gional. (Parágrafo acrescido pela Emenda 
Constitucional nº 48, de 2005)

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasi-
leiro os bens de natureza material e imaterial, 
tomados individualmente ou em conjunto, por-
tadores de referência à identidade, à ação, à 
memória dos diferentes grupos formadores da 
sociedade brasileira, nos quais se incluem: 

I – as formas de expressão; 

II – os modos de criar, fazer e viver; 
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III – as criações científicas, artísticas e tec-
nológicas; 

IV – as obras, objetos, documentos, edifica-
ções e demais espaços destinados às mani-
festações artístico-culturais; 

V – os conjuntos urbanos e sítios de valor 
histórico, paisagístico, artístico, arqueológi-
co, paleontológico, ecológico e científico. 

§ 1º O poder público, com a colaboração da 
comunidade, promoverá e protegerá o pa-
trimônio cultural brasileiro, por meio de in-
ventários, registros, vigilância, tombamento 
e desapropriação, e de outras formas de 
acautelamento e preservação. 

§ 2º Cabem à administração pública, na for-
ma da lei, a gestão da documentação gover-
namental e as providências para franquear 
sua consulta a quantos dela necessitem. 

§ 3º A lei estabelecerá incentivos para a 
produção e o conhecimento de bens e valo-
res culturais. 

§ 4º Os danos e ameaças ao patrimônio cul-
tural serão punidos, na forma da lei. 

§ 5º Ficam tombados todos os documentos 
e os sítios detentores de reminiscências his-
tóricas dos antigos quilombos. 

§ 6º É facultado aos Estados e ao Distrito 
Federal vincular a fundo estadual de fomen-
to à cultura até cinco décimos por cento de 
sua receita tributária líquida, para o finan-
ciamento de programas e projetos culturais, 
vedada a aplicação desses recursos no pa-
gamento de: 

I – despesas com pessoal e encargos sociais; 

II – serviço da dívida; 

III – qualquer outra despesa corrente não 
vinculada diretamente aos investimentos 
ou ações apoiados. (Parágrafo acrescido 
pela Emenda Constitucional nº 42, de 2003)

Art. 216-A. O Sistema Nacional de Cultura, or-
ganizado em regime de colaboração, de forma 

descentralizada e participativa, institui um pro-
cesso de gestão e promoção conjunta de políti-
cas públicas de cultura, democráticas e perma-
nentes, pactuadas entre os entes da Federação 
e a sociedade, tendo por objetivo promover o 
desenvolvimento humano, social e econômico 
com pleno exercício dos direitos culturais. 

§ 1º O Sistema Nacional de Cultura funda-
menta-se na política nacional de cultura e 
nas suas diretrizes, estabelecidas no Plano 
Nacional de Cultura, e rege-se pelos seguin-
tes princípios: 

I – diversidade das expressões culturais; 

II – universalização do acesso aos bens e 
serviços culturais; 

III – fomento à produção, difusão e circula-
ção de conhecimento e bens culturais; 

IV – cooperação entre os entes federados, 
os agentes públicos e privados atuantes na 
área cultural; 

V – integração e interação na execução das 
políticas, programas, projetos e ações de-
senvolvidas; 

VI – complementaridade nos papéis dos 
agentes culturais; 

VII – transversalidade das políticas culturais; 

VIII – autonomia dos entes federados e das 
instituições da sociedade civil; 

IX – transparência e compartilhamento das 
informações; 

X – democratização dos processos decisó-
rios com participação e controle social; 

XI – descentralização articulada e pactuada 
da gestão, dos recursos e das ações; 

XII – ampliação progressiva dos recursos 
contidos nos orçamentos públicos para a 
cultura. 

§ 2º Constitui a estrutura do Sistema Nacio-
nal de Cultura, nas respectivas esferas da 
Federação: 
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I – órgãos gestores da cultura; 

II – conselhos de política cultural; 

III – conferências de cultura; 

IV – comissões intergestores; 

V – planos de cultura; 

VI – sistemas de financiamento à cultura; 

VII – sistemas de informações e indicadores 
culturais; 

VIII – programas de formação na área da 
cultura; e 

IX – sistemas setoriais de cultura. 

§ 3º Lei federal disporá sobre a regulamen-
tação do Sistema Nacional de Cultura, bem 
como de sua articulação com os demais sis-
temas nacionais ou políticas setoriais de go-
verno. 

§ 4º Os Estados, o Distrito Federal e os Mu-
nicípios organizarão seus respectivos sis-
temas de cultura em leis próprias. (Artigo 
acrescido pela Emenda Constitucional nº 
71, de 2012)

Seção III
DO DESPORTO

Art. 217. É dever do Estado fomentar práticas 
desportivas formais e não formais, como direito 
de cada um, observados: 

I – a autonomia das entidades desportivas 
dirigentes e associações, quanto a sua orga-
nização e funcionamento; 

II – a destinação de recursos públicos para a 
promoção prioritária do desporto educacio-
nal e, em casos específicos, para a do des-
porto de alto rendimento; 

III – o tratamento diferenciado para o des-
porto profissional e o não profissional; 

IV – a proteção e o incentivo às manifesta-
ções desportivas de criação nacional. 

§ 1º O Poder Judiciário só admitirá ações 
relativas à disciplina e às competições des-
portivas após esgotarem-se as instâncias da 
justiça desportiva, regulada em lei. 

§ 2º A justiça desportiva terá o prazo máxi-
mo de sessenta dias, contados da instaura-
ção do processo, para proferir decisão final. 

§ 3º O poder público incentivará o lazer, 
como forma de promoção social. 

CAPÍTULO IV
DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA  

E INOVAÇÃO
(Denominação do capítulo com redação 

dada pela Emenda Constitucional nº 85, de 
2015, republicada no DOU de 3/3/2015)

Art. 218. O Estado promoverá e incentivará o 
desenvolvimento científico, a pesquisa, a ca-
pacitação científica e tecnológica e a inova-
ção. (“Caput” do artigo com redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 85, de 2015, republi-
cada no DOU de 3/3/2015)

§ 1º A pesquisa científica básica e tecno-
lógica receberá tratamento prioritário do 
Estado, tendo em vista o bem público e o 
progresso da ciência, tecnologia e inovação. 
(Parágrafo com redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 85, de 2015, republicada 
no DOU de 3/3/2015)

§ 2º A pesquisa tecnológica voltar-se-á pre-
ponderantemente para a solução dos pro-
blemas brasileiros e para o desenvolvimen-
to do sistema produtivo nacional e regional. 

§ 3º O Estado apoiará a formação de recur-
sos humanos nas áreas de ciência, pesquisa, 
tecnologia e inovação, inclusive por meio 
do apoio às atividades de extensão tecnoló-
gica, e concederá aos que delas se ocupem 
meios e condições especiais de trabalho. 
(Parágrafo com redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 85, de 2015, republicada 
no DOU de 3/3/2015)
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§ 4º A lei apoiará e estimulará as empresas 
que invistam em pesquisa, criação de tec-
nologia adequada ao País, formação e aper-
feiçoamento de seus recursos humanos e 
que pratiquem sistemas de remuneração 
que assegurem ao empregado, desvincula-
da do salário, participação nos ganhos eco-
nômicos resultantes da produtividade de 
seu trabalho. 

§ 5º É facultado aos Estados e ao Distrito 
Federal vincular parcela de sua receita orça-
mentária a entidades públicas de fomento 
ao ensino e à pesquisa científica e tecnoló-
gica. 

§ 6º O Estado, na execução das atividades 
previstas no caput, estimulará a articulação 
entre entes, tanto públicos quanto priva-
dos, nas diversas esferas de governo. (Pa-
rágrafo acrescido pela Emenda Constitucio-
nal nº 85, de 2015, republicada no DOU de 
3/3/2015)

§ 7º O Estado promoverá e incentivará a 
atuação no exterior das instituições públi-
cas de ciência, tecnologia e inovação, com 
vistas à execução das atividades previstas 
no caput. (Parágrafo acrescido pela Emenda 
Constitucional nº 85, de 2015, republicada 
no DOU de 3/3/2015)

Art. 219. O mercado interno integra o patrimô-
nio nacional e será incentivado de modo a viabi-
lizar o desenvolvimento cultural e sócio-econô-
mico, o bem-estar da população e a autonomia 
tecnológica do País, nos termos de lei federal.

Parágrafo único. O Estado estimulará a for-
mação e o fortalecimento da inovação nas 
empresas, bem como nos demais entes, pú-
blicos ou privados, a constituição e a manu-
tenção de parques e polos tecnológicos e de 
demais ambientes promotores da inovação, 
a atuação dos inventores independentes e 
a criação, absorção, difusão e transferência 
de tecnologia. (Parágrafo único acrescido 
pela Emenda Constitucional nº 85, de 2015, 
republicada no DOU de 3/3/2015)

Art. 219-A. A União, os Estados, o Distrito Fede-
ral e os Municípios poderão firmar instrumentos 
de cooperação com órgãos e entidades públicos 
e com entidades privadas, inclusive para o com-
partilhamento de recursos humanos especiali-
zados e capacidade instalada, para a execução 
de projetos de pesquisa, de desenvolvimento 
científico e tecnológico e de inovação, mediante 
contrapartida financeira ou não financeira as-
sumida pelo ente beneficiário, na forma da lei. 
(Artigo acrescido pela Emenda Constitucional nº 
85, de 2015, republicada no DOU de 3/3/2015)

Art. 219-B. O Sistema Nacional de Ciência, Tec-
nologia e Inovação será organizado em regi-
me de colaboração entre entes, tanto públicos 
quanto privados, com vistas a promover o de-
senvolvimento científico e tecnológico e a ino-
vação.

§ 1º Lei federal disporá sobre as normas ge-
rais do Sistema Nacional de Ciência, Tecno-
logia e Inovação.

§ 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Mu-
nicípios legislarão concorrentemente sobre 
suas peculiaridades. (Artigo acrescido pela 
Emenda Constitucional nº 85, de 2015, re-
publicada no DOU de 3/3/2015)

CAPÍTULO V
DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

Art. 220. A manifestação do pensamento, a 
criação, a expressão e a informação, sob qual-
quer forma, processo ou veículo não sofrerão 
qualquer restrição, observado o disposto nesta 
Constituição. 

§ 1º Nenhuma lei conterá dispositivo que 
possa constituir embaraço à plena liberda-
de de informação jornalística em qualquer 
veículo de comunicação social, observado o 
disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV. 

§ 2º É vedada toda e qualquer censura de 
natureza política, ideológica e artística. 

§ 3º Compete à lei federal: 
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I – regular as diversões e espetáculos públi-
cos, cabendo ao poder público informar so-
bre a natureza deles, as faixas etárias a que 
não se recomendem, locais e horários em 
que sua apresentação se mostre inadequa-
da; 

II – estabelecer os meios legais que garan-
tam à pessoa e à família a possibilidade de 
se defenderem de programas ou programa-
ções de rádio e televisão que contrariem o 
disposto no art. 221, bem como da propa-
ganda de produtos, práticas e serviços que 
possam ser nocivos à saúde e ao meio am-
biente. 

§ 4º A propaganda comercial de tabaco, 
bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medica-
mentos e terapias estará sujeita a restrições 
legais, nos termos do inciso II do parágrafo 
anterior, e conterá, sempre que necessário, 
advertência sobre os malefícios decorrentes 
de seu uso. 

§ 5º Os meios de comunicação social não 
podem, direta ou indiretamente, ser objeto 
de monopólio ou oligopólio. 

§ 6º A publicação de veículo impresso de 
comunicação independe de licença de auto-
ridade. 

Art. 221. A produção e a programação das emis-
soras de rádio e televisão atenderão aos seguin-
tes princípios: 

I – preferência a finalidades educativas, ar-
tísticas, culturais e informativas; 

II – promoção da cultura nacional e regional 
e estímulo à produção independente que 
objetive sua divulgação; 

III – regionalização da produção cultural, ar-
tística e jornalística, conforme percentuais 
estabelecidos em lei; 

IV – respeito aos valores éticos e sociais da 
pessoa e da família. 

Art. 222. A propriedade de empresa jornalística 
e de radiodifusão sonora e de sons e imagens 

é privativa de brasileiros natos ou naturalizados 
há mais de dez anos, ou de pessoas jurídicas 
constituídas sob as leis brasileiras e que tenham 
sede no País. (“Caput” do artigo com redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 36, de 
2002)

§ 1º Em qualquer caso, pelo menos setenta 
por cento do capital total e do capital vo-
tante das empresas jornalísticas e de radio-
difusão sonora e de sons e imagens deverá 
pertencer, direta ou indiretamente, a bra-
sileiros natos ou naturalizados há mais de 
dez anos, que exercerão obrigatoriamente 
a gestão das atividades e estabelecerão o 
conteúdo da programação. (Parágrafo com 
redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 36, de 2002)

§ 2º A responsabilidade editorial e as ativi-
dades de seleção e direção da programação 
veiculada são privativas de brasileiros na-
tos ou naturalizados há mais de dez anos, 
em qualquer meio de comunicação social. 
(Parágrafo com redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 36, de 2002)

§ 3º Os meios de comunicação social eletrô-
nica, independentemente da tecnologia uti-
lizada para a prestação do serviço, deverão 
observar os princípios enunciados no art. 
221, na forma de lei específica, que tam-
bém garantirá a prioridade de profissionais 
brasileiros na execução de produções na-
cionais. (Parágrafo acrescido pela Emenda 
Constitucional nº 36, de 2002)

§ 4º Lei disciplinará a participação de capital 
estrangeiro nas empresas de que trata o § 
1º. (Parágrafo acrescido pela Emenda Cons-
titucional nº 36, de 2002)

§ 5º As alterações de controle societário das 
empresas de que trata o § 1º serão comu-
nicadas ao Congresso Nacional. (Parágrafo 
acrescido pela Emenda Constitucional nº 
36, de 2002)

Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar 
e renovar concessão, permissão e autorização 
para o serviço de radiodifusão sonora e de sons 
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e imagens, observado o princípio da comple-
mentaridade dos sistemas privado, público e 
estatal. 

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato 
no prazo do art. 64, §§ 2º e 4º, a contar do 
recebimento da mensagem. 

§ 2º A não-renovação da concessão ou per-
missão dependerá de aprovação de, no mí-
nimo, dois quintos do Congresso Nacional, 
em votação nominal. 

§ 3º O ato de outorga ou renovação somen-
te produzirá efeitos legais após deliberação 
do Congresso Nacional, na forma dos pará-
grafos anteriores. 

§ 4º O cancelamento da concessão ou per-
missão, antes de vencido o prazo, depende 
de decisão judicial. 

§ 5º O prazo da concessão ou permissão 
será de dez anos para as emissoras de rádio 
e de quinze para as de televisão. 

Art. 224. Para os efeitos do disposto neste Capí-
tulo, o Congresso Nacional instituirá, como ór-
gão auxiliar, o Conselho de Comunicação Social, 
na forma da lei. 

CAPÍTULO VI
DO MEIO AMBIENTE

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso co-
mum do povo e essencial à sadia qualidade de 
vida, impondo-se ao poder público e à coletivi-
dade o dever de defendê-lo e preservá-lo para 
as presentes e futuras gerações. 

§ 1º Para assegurar a efetividade desse di-
reito, incumbe ao poder público: 

I – preservar e restaurar os processos ecoló-
gicos essenciais e prover o manejo ecológi-
co das espécies e ecossistemas; 

II – preservar a diversidade e a integridade 
do patrimônio genético do País e fiscalizar 

as entidades dedicadas à pesquisa e mani-
pulação de material genético; 

III – definir, em todas as unidades da Fede-
ração, espaços territoriais e seus compo-
nentes a serem especialmente protegidos, 
sendo a alteração e a supressão permitidas 
somente através de lei, vedada qualquer 
utilização que comprometa a integridade 
dos atributos que justifiquem sua proteção; 

IV – exigir, na forma da lei, para instalação 
de obra ou atividade potencialmente cau-
sadora de significativa degradação do meio 
ambiente, estudo prévio de impacto am-
biental, a que se dará publicidade; 

V – controlar a produção, a comercialização 
e o emprego de técnicas, métodos e subs-
tâncias que comportem risco para a vida, a 
qualidade de vida e o meio ambiente; 

VI – promover a educação ambiental em 
todos os níveis de ensino e a conscientiza-
ção pública para a preservação do meio am-
biente; 

VII – proteger a fauna e a flora, vedadas, na 
forma da lei, as práticas que coloquem em 
risco sua função ecológica, provoquem a ex-
tinção de espécies ou submetam os animais 
a crueldade. 

§ 2º Aquele que explorar recursos minerais 
fica obrigado a recuperar o meio ambiente 
degradado, de acordo com solução técnica 
exigida pelo órgão público competente, na 
forma da lei. 

§ 3º As condutas e atividades consideradas 
lesivas ao meio ambiente sujeitarão os in-
fratores, pessoas físicas ou jurídicas, a san-
ções penais e administrativas, independen-
temente da obrigação de reparar os danos 
causados. 

§ 4º A Floresta Amazônica brasileira, a Mata 
Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-
-Grossense e a Zona Costeira são patrimô-
nio nacional, e sua utilização far-se-á, na 
forma da lei, dentro de condições que asse-
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gurem a preservação do meio ambiente, in-
clusive quanto ao uso dos recursos naturais. 

§ 5º São indisponíveis as terras devolutas 
ou arrecadadas pelos Estados, por ações 
discriminatórias, necessárias à proteção dos 
ecossistemas naturais. 

§ 6º As usinas que operem com reator nu-
clear deverão ter sua localização definida 
em lei federal, sem o que não poderão ser 
instaladas. 

CAPÍTULO VII
DA FAMÍLIA, DA CRIANÇA, DO 
ADOLESCENTE, DO JOVEM E  

DO IDOSO
(Redação dada pela Emenda  

Constitucional nº 65, de 2010)

Art. 226. A família, base da sociedade, tem es-
pecial proteção do Estado. 

§ 1º O casamento é civil e gratuita a cele-
bração. 

§ 2º O casamento religioso tem efeito civil, 
nos termos da lei. 

§ 3º Para efeito da proteção do Estado, é re-
conhecida a união estável entre o homem e 
a mulher como entidade familiar, devendo 
a lei facilitar sua conversão em casamento. 

§ 4º Entende-se, também, como entidade 
familiar a comunidade formada por qual-
quer dos pais e seus descendentes. 

§ 5º Os direitos e deveres referentes à so-
ciedade conjugal são exercidos igualmente 
pelo homem e pela mulher. 

§ 6º O casamento civil pode ser dissolvido 
pelo divórcio. (Parágrafo com redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 66, de 2010)

§ 7º Fundado nos princípios da dignidade da 
pessoa humana e da paternidade responsá-
vel, o planejamento familiar é livre decisão 
do casal, competindo ao Estado propiciar 

recursos educacionais e científicos para o 
exercício desse direito, vedada qualquer 
forma coercitiva por parte de instituições 
oficiais ou privadas. 

§ 8º O Estado assegurará a assistência à fa-
mília na pessoa de cada um dos que a inte-
gram, criando mecanismos para coibir a vio-
lência no âmbito de suas relações. 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do 
Estado assegurar à criança, ao adolescente e 
ao jovem , com absoluta prioridade, o direito 
à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 
lazer, à profissionalização, à cultura, à dignida-
de, ao respeito, à liberdade e à convivência fa-
miliar e comunitária, além de colocá-los a salvo 
de toda forma de negligência, discriminação, ex-
ploração, violência, crueldade e opressão. (“Ca-
put” do artigo com redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 65, de 2010)

§ 1º O Estado promoverá programas de 
assistência integral à saúde da criança, do 
adolescente e do jovem, admitida a parti-
cipação de entidades não governamentais, 
mediante políticas específicas e obedecen-
do aos seguintes preceitos: (Parágrafo com 
redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 65, de 2010)

I – aplicação de percentual dos recursos 
públicos destinados à saúde na assistência 
materno-infantil; 

II – criação de programas de prevenção e 
atendimento especializado para as pessoas 
portadoras de deficiência física, sensorial 
ou mental, bem como de integração social 
do adolescente e do jovem portador de de-
ficiência, mediante o treinamento para o 
trabalho e a convivência, e a facilitação do 
acesso aos bens e serviços coletivos, com a 
eliminação de obstáculos arquitetônicos e 
de todas as formas de discriminação. (Inciso 
com redação dada pela Emenda Constitu-
cional nº 65, de 2010)

§ 2º A lei disporá sobre normas de constru-
ção dos logradouros e dos edifícios de uso 
público e de fabricação de veículos de trans-
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porte coletivo, a fim de garantir acesso ade-
quado às pessoas portadoras de deficiência. 

§ 3º O direito a proteção especial abrangerá 
os seguintes aspectos: 

I – idade mínima de quatorze anos para ad-
missão ao trabalho, observado o disposto 
no art. 7º, XXXIII; 

II – garantia de direitos previdenciários e 
trabalhistas; 

III – garantia de acesso do trabalhador ado-
lescente e jovem à escola; (Inciso com reda-
ção dada pela Emenda Constitucional nº 65, 
de 2010)

IV – garantia de pleno e formal conhecimen-
to da atribuição de ato infracional, igualda-
de na relação processual e defesa técnica 
por profissional habilitado, segundo dispu-
ser a legislação tutelar específica; 

V – obediência aos princípios de brevida-
de, excepcionalidade e respeito à condição 
peculiar de pessoa em desenvolvimento, 
quando da aplicação de qualquer medida 
privativa da liberdade; 

VI – estímulo do poder público, através de 
assistência jurídica, incentivos fiscais e sub-
sídios, nos termos da lei, ao acolhimento, 
sob a forma de guarda, de criança ou ado-
lescente órfão ou abandonado; 

VII – programas de prevenção e atendimen-
to especializado à criança, ao adolescente e 
ao jovem dependente de entorpecentes e 
drogas afins. (Inciso com redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 65, de 2010)

§ 4º A lei punirá severamente o abuso, a 
violência e a exploração sexual da criança e 
do adolescente. 

§ 5º A adoção será assistida pelo poder pú-
blico, na forma da lei, que estabelecerá ca-
sos e condições de sua efetivação por parte 
de estrangeiros. 

§ 6º Os filhos, havidos ou não da relação 
do casamento, ou por adoção, terão os 

mesmos direitos e qualificações, proibidas 
quaisquer designações discriminatórias re-
lativas à filiação. 

§ 7º No atendimento dos direitos da criança 
e do adolescente levar-se-á em considera-
ção o disposto no art. 204. 

§ 8º A Lei estabelecerá:

I – o estatuto da juventude, destinado a re-
gular os direitos dos jovens;

II – o plano nacional de juventude, de dura-
ção decenal, visando à articulação das várias 
esferas do poder público para a execução de 
políticas públicas. (Parágrafo acrescido pela 
Emenda Constitucional nº 65, de 2010)

Art. 228. São penalmente inimputáveis os me-
nores de dezoito anos, sujeitos às normas da le-
gislação especial. 

Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar 
e educar os filhos menores, e os filhos maiores 
têm o dever de ajudar e amparar os pais na ve-
lhice, carência ou enfermidade. 

Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o 
dever de amparar as pessoas idosas, asseguran-
do sua participação na comunidade, defenden-
do sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes 
o direito à vida. 

§ 1º Os programas de amparo aos idosos se-
rão executados preferencialmente em seus 
lares. 

§ 2º Aos maiores de sessenta e cinco anos é 
garantida a gratuidade dos transportes co-
letivos urbanos. 

CAPÍTULO VIII
DOS ÍNDIOS

Art. 231. São reconhecidos aos índios sua orga-
nização social, costumes, línguas, crenças e tra-
dições, e os direitos originários sobre as terras 
que tradicionalmente ocupam, competindo à 
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União demarcá-las, proteger e fazer respeitar 
todos os seus bens. 

§ 1º São terras tradicionalmente ocupadas 
pelos índios as por eles habitadas em ca-
ráter permanente, as utilizadas para suas 
atividades produtivas, as imprescindíveis 
à preservação dos recursos ambientais ne-
cessários a seu bem-estar e as necessárias 
a sua reprodução física e cultural, segundo 
seus usos, costumes e tradições. 

§ 2º As terras tradicionalmente ocupadas 
pelos índios destinam-se a sua posse per-
manente, cabendo-lhes o usufruto exclusi-
vo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos 
nelas existentes. 

§ 3º O aproveitamento dos recursos hídri-
cos, incluídos os potenciais energéticos, a 
pesquisa e a lavra das riquezas minerais em 
terras indígenas só podem ser efetivados 
com autorização do Congresso Nacional, 
ouvidas as comunidades afetadas, ficando-
-lhes assegurada participação nos resulta-
dos da lavra, na forma da lei. 

§ 4º As terras de que trata este artigo são 
inalienáveis e indisponíveis, e os direitos so-
bre elas, imprescritíveis. 

§ 5º É vedada a remoção dos grupos indíge-
nas de suas terras, salvo, ad referendum do 
Congresso Nacional, em caso de catástrofe 
ou epidemia que ponha em risco sua popu-
lação, ou no interesse da soberania do País, 
após deliberação do Congresso Nacional, 
garantido, em qualquer hipótese, o retorno 
imediato logo que cesse o risco. 

§ 6º São nulos e extintos, não produzindo 
efeitos jurídicos, os atos que tenham por 
objeto a ocupação, o domínio e a posse das 
terras a que se refere este artigo, ou a ex-
ploração das riquezas naturais do solo, dos 
rios e dos lagos nelas existentes, ressalva-
do relevante interesse público da União, 
segundo o que dispuser lei complementar, 
não gerando a nulidade e a extinção direi-
to a indenização ou a ações contra a União, 

salvo, na forma da lei, quanto às benfeito-
rias derivadas da ocupação de boa-fé. 

§ 7º Não se aplica às terras indígenas o dis-
posto no art. 174, §§ 3º e 4º. 

Art. 232. Os índios, suas comunidades e orga-
nizações são partes legítimas para ingressar em 
juízo em defesa de seus direitos e interesses, in-
tervindo o Ministério Público em todos os atos 
do processo. 
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A CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA E OS TRATADOS  
INTERNACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS

1. Fase da assinatura de Tratados

2. Fase da aprovação no Congresso 
(Decreto Legislativo)

3. Fase da Ratificação

4. Fase do Decreto Presidencial ou da 
Promulgação/Publicação do Tratado
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Hierarquia dos tratados:

Tratados de direitos humanos

Tratados que não falam em 
Direitos Humanos
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Aplicações da perspectiva sociológica a temas e problemas contemporâneos 
da sociedade brasileira: a questão da igualdade jurídica e dos direitos de 
cidadania, do pluralismo jurídico, do acesso à justiça.

Igualdade Jurídica

Formal Material

Igualdade Formal

Igualdade Material

Debates da Igualdade

Racial

Idosos

Crianças e adolescentes

Índios

Quilombolas

Gênero

Pessoas com deficiência

LGBT
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Acesso à Justiça

Defensoria Pública Ministério Público

Justiça Restaurativa

Justiça de Transição

Pluralismo Jurídico

Conceito

Aplicação

Abrangência

Histórico
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A AUDITORIA FISCAL DO TRABALHO COMO AGENTE DE PROTEÇÃO  
E CONCRETIZAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DOS TRABALHADORES

LEI Nº 10.593,  
DE 6 DE DEZEMBRO DE 2002

Dispõe sobre a reestruturação da Carreira Au-
ditoria do Tesouro Nacional, que passa a deno-
minar-se Carreira Auditoria da Receita Federal 
– ARF, e sobre a organização da Carreira Audi-
toria-Fiscal da Previdência Social e da Carreira 
Auditoria-Fiscal do Trabalho, e dá outras provi-
dências. 

Faço saber que o Congresso Nacional decretou, 
o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, nos termos dos § 
3º do art. 66 da Constituição sancionou, e eu, 
Ramez Tebet, Presidente do Senado Federal, 
nos termos do § 7º do mesmo artigo, promulgo 
a seguinte: 

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a reestruturação 
da Carreira Auditoria do Tesouro Nacional, de 
que trata o Decreto-Lei nº 2.225, de 10 de janei-
ro de 1985, que passa a denominar-se Carreira 
Auditoria da Receita Federal – ARF, e sobre a 
organização da Carreira Auditoria-Fiscal da Pre-
vidência Social e da Carreira Auditoria-Fiscal do 
Trabalho. 

Art. 2º (Revogado pela Lei nº 10.910, de 
15/7/2004) 

Art. 3º O ingresso nos cargos das Carreiras dis-
ciplinadas nesta Lei far-se-á no primeiro padrão 
da classe inicial da respectiva tabela de venci-
mentos, mediante concurso público de provas 
ou de provas e títulos, exigindo-se curso supe-
rior em nível de graduação concluído ou habili-
tação legal equivalente. ("Caput" do artigo com 
redação dada pela Lei nº 11.457, de 16/3/2007)

§ 1º O concurso referido no caput poderá 
ser realizado por áreas de especialização. 

§ 2º Para investidura no cargo de Auditor-
-Fiscal do Trabalho, nas áreas de especializa-
ção em segurança e medicina do trabalho, 
será exigida a comprovação da respectiva 
capacitação profissional, em nível de pós-
-graduação, oficialmente reconhecida. 

§ 3º Sem prejuízo dos requisitos estabele-
cidos neste artigo, o ingresso nos cargos de 
que trata o caput deste artigo depende da 
inexistência de: 

I – registro de antecedentes criminais de-
correntes de decisão condenatória transi-
tada em julgado de crime cuja descrição 
envolva a prática de ato de improbidade ad-
ministrativa ou incompatível com a idonei-
dade exigida para o exercício do cargo ; 

II – punição em processo disciplinar por ato 
de improbidade administrativa mediante 
decisão de que não caiba recurso hierárqui-
co. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 11.457, 
de 16/3/2007)

Art. 4º O desenvolvimento do servidor nas car-
reiras de que trata esta Lei ocorrerá mediante 
progressão funcional e promoção. 

§ 1º Para os fins desta Lei, progressão fun-
cional é a passagem do servidor para o 
padrão de vencimento imediatamente su-
perior dentro de uma mesma classe, e pro-
moção, a passagem do servidor do último 
padrão de uma classe para o primeiro da 
classe imediatamente superior. 

§ 2º A progressão funcional e a promoção 
observarão requisitos e condições fixados 
em regulamento. 

§ 3º O servidor em estágio probatório será 
objeto de avaliação específica, sem prejuí-
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zo da progressão funcional durante o perí-
odo, observados o interstício mínimo de 12 
(doze) e máximo de 18 (dezoito) meses em 
cada padrão e o resultado de avaliação de 
desempenho efetuada para esta finalida-
de, na forma do regulamento. (Parágrafo 
com redação dada pela Lei nº 11.457, de 
16/3/2007)

CARREIRA DE AUDITORIA  
DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 

(Redação dada pela Lei nº 11.457,  
de 16/3/2007)

Art. 5º Fica criada a Carreira de Auditoria da Re-
ceita Federal do Brasil, composta pelos cargos 
de nível superior de Auditor-Fiscal da Receita 
Federal do Brasil e de Analista-Tributário da Re-
ceita Federal do Brasil. ("Caput" do artigo com 
redação dada pela Lei nº 11.457, de 16/3/2007)

Parágrafo único. (Revogado pela Lei nº 
11.457, de 16/3/2007)

Art. 6º São atribuições dos ocupantes do cargo 
de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil: 
("Caput" do artigo com redação dada pela Lei nº 
11.457, de 16/3/2007)

I – no exercício da competência da Secreta-
ria da Receita Federal do Brasil e em caráter 
privativo: (Inciso com redação dada pela Lei 
nº 11.457, de 16/3/2007)

a) constituir, mediante lançamento, o cré-
dito tributário e de contribuições; (Alínea 
com redação dada pela Lei nº 11.457, de 
16/3/2007)

b) elaborar e proferir decisões ou delas par-
ticipar em processo administrativo-fiscal, 
bem como em processos de consulta, resti-
tuição ou compensação de tributos e contri-
buições e de reconhecimento de benefícios 
fiscais; (Alínea com redação dada pela Lei 
nº 11.457, de 16/3/2007)

c) executar procedimentos de fiscalização, 
praticando os atos definidos na legislação 
específica, inclusive os relacionados com o 
controle aduaneiro, apreensão de mercado-

rias, livros, documentos, materiais, equipa-
mentos e assemelhados; (Alínea com reda-
ção dada pela Lei nº 11.457, de 16/3/2007)

d) examinar a contabilidade de sociedades 
empresariais, empresários, órgãos, entida-
des, fundos e demais contribuintes, não se 
lhes aplicando as restrições previstas nos 
arts. 1.190 a 1.192 do Código Civil e obser-
vado o disposto no art. 1.193 do mesmo di-
ploma legal; (Alínea com redação dada pela 
Lei nº 11.457, de 16/3/2007)

e) proceder à orientação do sujeito passivo 
no tocante à interpretação da legislação tri-
butária; (Alínea com redação dada pela Lei 
nº 11.457, de 16/3/2007)

f) supervisionar as demais atividades de 
orientação ao contribuinte; (Alínea acresci-
da pela Lei nº 11.457, de 16/3/2007)

II – em caráter geral, exercer as demais ati-
vidades inerentes à competência da Secre-
taria da Receita Federal do Brasil. (Inciso 
com redação dada pela Lei nº 11.457, de 
16/3/2007)

§ 1º O Poder Executivo poderá cometer o 
exercício de atividades abrangidas pelo inci-
so II do caput deste artigo em caráter priva-
tivo ao Auditor-Fiscal da Receita Federal do 
Brasil. (Parágrafo com redação dada pela Lei 
nº 11.457, de 16/3/2007)

§ 2º Incumbe ao Analista – Tributário da 
Receita Federal do Brasil, resguardadas as 
atribuições privativas referidas no inciso 
I do caput e no § 1º deste artigo: ("Caput" 
do parágrafo com redação dada pela Lei nº 
11.457, de 16/3/2007)

I – exercer atividades de natureza técnica, 
acessórias ou preparatórias ao exercício das 
atribuições privativas dos Auditores-Fiscais 
da Receita Federal do Brasil; (Inciso acresci-
do pela Lei nº 11.457, de 16/3/2007)

II – atuar no exame de matérias e proces-
sos administrativos, ressalvado o disposto 
na alínea b do inciso I do caput deste arti-
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go; (Inciso acrescido pela Lei nº 11.457, de 
16/3/2007)

III – exercer, em caráter geral e concorrente, 
as demais atividades inerentes às compe-
tências da Secretaria da Receita Federal do 
Brasil. (Inciso acrescido pela Lei nº 11.457, 
de 16/3/2007)

§ 3º Observado o disposto neste artigo, o 
Poder Executivo regulamentará as atribui-
ções dos cargos de Auditor-Fiscal da Receita 
Federal do Brasil e Analista-Tributário da Re-
ceita Federal do Brasil. (Parágrafo com reda-
ção dada pela Lei nº 11.457, de 16/3/2007)

§ 4º (VETADO na Lei nº 11.457, de 
16/3/2007)

CARREIRA AUDITORIA –  
FISCAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Art. 7º (Revogado pela Medida Provisória nº 
440, de 20/8/2008, convertida na Lei nº 11.890, 
de 24/12/2008)

Art. 8º (Revogado pela Medida Provisória nº 
440, de 20/8/2008, convertida na Lei nº 11.890, 
de 24/12/2008)

CARREIRA AUDITORIA –  
FISCAL DO TRABALHO

Art. 9º A Carreira Auditoria-Fiscal do Trabalho 
será composta de cargos de Auditor-Fiscal do 
Trabalho. 

§ 1º É de 40 (quarenta) horas semanais a 
jornada de trabalho dos integrantes da Car-
reira Auditoria-Fiscal do Trabalho, não se 
lhes aplicando a jornada de trabalho a que 
se refere o art. 1º, caput e § 2º, da Lei nº 
9.436, de 5 de fevereiro de 1997, e não mais 
se admitindo a percepção de 2 (dois) venci-
mentos básicos. 

§ 2º Os atuais ocupantes do cargo de Mé-
dico do Trabalho que optarem por perma-
necer na situação atual deverão fazê-lo, de 
forma irretratável, até 30 de setembro de 

1999, ficando, neste caso, em quadro em 
extinção. 

Art. 10. São transformados em cargo de Audi-
tor-Fiscal do Trabalho, na Carreira Auditoria-Fis-
cal do Trabalho, os seguintes cargos efetivos do 
quadro permanente do Ministério do Trabalho e 
Emprego: 

I – Fiscal do Trabalho; 

II – Assistente Social, encarregado da fisca-
lização do trabalho da mulher e do menor; 

III – Engenheiros e Arquitetos, com a espe-
cialização prevista na Lei nº 7.410, de 27 de 
novembro de 1985, encarregados da fiscali-
zação da segurança no trabalho; 

IV – Médico do Trabalho, encarregado da 
fiscalização das condições de salubridade 
do ambiente do trabalho. 

Art. 11. Os ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal 
do Trabalho têm por atribuições assegurar, em 
todo o território nacional: 

I – o cumprimento de disposições legais e 
regulamentares, inclusive as relacionadas à 
segurança e à medicina do trabalho, no âm-
bito das relações de trabalho e de emprego; 

II – a verificação dos registros em Carteira 
de Trabalho e Previdência Social – CTPS, vi-
sando a redução dos índices de informalida-
de; 

III – a verificação do recolhimento do Fun-
do de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, 
objetivando maximizar os índices de arreca-
dação; 

IV – o cumprimento de acordos, conven-
ções e contratos coletivos de trabalho cele-
brados entre empregados e empregadores; 

V – o respeito aos acordos, tratados e con-
venções internacionais dos quais o Brasil 
seja signatário; 

VI – a lavratura de auto de apreensão e 
guarda de documentos, materiais, livros e 
assemelhados, para verificação da existên-
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cia de fraude e irregularidades, bem como o 
exame da contabilidade das empresas, não 
se lhes aplicando o disposto nos arts. 17 e 
18 do Código Comercial. 

Parágrafo único. O Poder Executivo regula-
mentará as atribuições privativas previstas 
neste artigo, podendo cometer aos ocupan-
tes do cargo de Auditor-Fiscal do Trabalho 
outras atribuições, desde que compatíveis 
com atividades de auditoria e fiscalização. 

Art. 11-A. A verificação, pelo Auditor-Fiscal do 
Trabalho, do cumprimento das normas que re-
gem o trabalho do empregado doméstico, no 
âmbito do domicílio do empregador, depende-
rá de agendamento e de entendimento prévios 
entre a fiscalização e o empregador.

§ 1º A fiscalização deverá ter natureza prio-
ritariamente orientadora.

§ 2º Será observado o critério de dupla vi-
sita para lavratura de auto de infração, sal-
vo quando for constatada infração por falta 
de anotação na Carteira de Trabalho e Pre-
vidência Social ou, ainda, na ocorrência de 
reincidência, fraude, resistência ou embara-
ço à fiscalização.

§ 3º Durante a inspeção do trabalho refe-
rida no caput, o Auditor-Fiscal do Trabalho 
far-se-á acompanhar pelo empregador ou 
por alguém de sua família por este designa-
do. (Artigo acrescido pela Lei Complemen-
tar nº 150, de 1/6/2015)

REMUNERAÇÃO DAS CARREIRAS 
VIGENTE A PARTIR DE 30 DE JUNHO 

DE 1999 

Art. 12. Fica extinta a Retribuição Adicional Va-
riável de que trata o art. 5º da Lei nº 7.711, de 
22 de dezembro de 1988, devida aos ocupantes 
dos cargos da Carreira Auditoria do Tesouro Na-
cional. 

Art. 13. Os integrantes da Carreira Auditoria-
-Fiscal da Previdência Social e da Carreira Audi-
toria-Fiscal do Trabalho não fazem jus à percep-
ção da Gratificação de Estímulo à Fiscalização e 

Arrecadação – GEFA, criada pelo Decreto-Lei nº 
2.371, de 18 de novembro de 1987. 

Art. 14. Os integrantes das Carreiras de que tra-
ta esta Lei não fazem jus à percepção da Gratifi-
cação de Atividade de que trata a Lei Delegada 
nº 13, de 27 de agosto de 1992. 

Art. 15. (Revogado pela Medida Provisória nº 
440, de 20/8/2008, convertida na Lei nº 11.890, 
de 24/12/2008)

§ 1º (Revogado pela Lei nº 10.910, de 
15/7/2004)

§ 2º (Revogado pela Lei nº 10.910, de 
15/7/2004)

§ 3º (Revogado pela Lei nº 10.910, de 
15/7/2004)

§ 4º (Revogado pela Lei nº 10.910, de 
15/7/2004)

§ 5º (Revogado pela Medida Provisória 359, 
de 16/3/2007, convertida na Lei nº 11.501, 
de 11/7/12007) 

§ 6º (Revogado pela Lei nº 10.910, de 
15/7/2004) 

Art. 16. (Revogado pela Lei nº 10.910, de 
15/7/2004) 

Art. 17. Os ocupantes dos cargos de Auditor-Fis-
cal do Tesouro Nacional e de Técnico do Tesouro 
Nacional são transpostos, a partir de 1º de julho 
de 1999, na forma dos Anexos V e VI. 

§ 1º Os ocupantes dos cargos de Fiscal de 
Contribuições Previdenciárias; Fiscal do Tra-
balho; Assistente Social, encarregados da 
fiscalização do trabalho da mulher e do me-
nor; Engenheiro, encarregados da fiscaliza-
ção da segurança no trabalho; e Médico do 
Trabalho, encarregados da fiscalização das 
condições de salubridade do ambiente do 
trabalho, são transpostos, a partir de 1º de 
agosto de 1999, na forma do Anexo V. 

§ 2º Os ocupantes do cargo de Arquiteto, 
encarregados da fiscalização da segurança 
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no trabalho, são transpostos, a partir de 1º 
de setembro de 2001, na forma do Anexo V. 

§ 3º Constatada a redução de remuneração 
decorrente da transposição de que trata 
este artigo, a diferença será paga a título de 
vantagem pessoal nominalmente identifica-
da, a ser absorvida por ocasião do desenvol-
vimento na Carreira. 

Art. 18. O ingresso nos cargos de Auditor-Fis-
cal da Receita Federal, Auditor-Fiscal da Previ-
dência Social e Auditor-Fiscal do Trabalho dos 
aprovados em concurso, cujo edital tenha sido 
publicado até 30 de junho de 1999, dar-se-á, ex-
cepcionalmente, na classe A, padrão V. 

Art. 19. Aplicam-se as disposições desta Lei a 
aposentadorias e pensões. 

Parágrafo único. Constatada a redução de 
proventos ou pensão decorrente da aplica-
ção do disposto nesta Lei, a diferença será 
paga a título de vantagem pessoal nominal-
mente identificada. 

Art. 20. O regime jurídico das Carreiras a que 
se refere esta Lei é exclusivamente o da Lei nº 
8.112, de 11 de dezembro de 1990. 

Art. 20-A. O Poder Executivo regulamentará a 
forma de transferência de informações entre a 
Secretaria da Receita Federal do Brasil e a Secre-
taria de Inspeção do Trabalho para o desenvol-
vimento coordenado das atribuições a que se 
referem os arts. 6º e 11 desta Lei. (Artigo acres-
cido pela Lei nº 11.457, de 16/3/2007)

REMUNERAÇÃO DAS CARREIRAS 
VIGENTE A PARTIR DE 1º DE JUNHO 

DE 2002 

Art. 21. (Revogado pela Medida Provisória nº 
440, de 20/8/2008, convertida na Lei nº 11.890, 
de 24/12/2008) 

Art. 22. (Revogado pela Lei nº 10.910, de 
15/7/2004)

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 23. Ficam convalidados os atos praticados 
com base nas Medidas Provisórias nºs 2.175-29, 
de 24 de agosto de 2001, e 46, de 25 de junho 
de 2002. 

Art. 24. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 25. Ficam revogados o art. 5º da Lei nº 
7.711, de 22 de dezembro de 1988, o parágra-
fo único do art. 1º da Lei nº 8.448, de 21 de ju-
lho de 1992, e nos termos do art. 2º da Emen-
da Constitucional nº 32, de 11 de setembro de 
2001, a Medida Provisória nº 2.175-29, de 24 de 
agosto de 2001. 

Senado Federal, em 6 de dezembro de 2002.

DECRETO Nº 4.552,  
DE 27 DE DEZEMBRO DE 2002

Aprova o Regulamento da Inspeção do Trabalho.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atri-
buição que lhe confere o art. 84, inciso IV, e con-
siderando o disposto no art. 21, inciso XXIV, am-
bos da Constituição, na Lei nº 10.593, de 06 de 
dezembro de 2002, e na Convenção 81 da Or-
ganização Internacional do Trabalho, aprovada 
pelo Decreto Legislativo nº 24, de 29 de maio de 
1956, promulgada pelo Decreto nº 41.721, de 
25 de junho de 1957, e revigorada pelo Decre-
to nº 95.461, de 11 de dezembro de 1987, bem 
como o disposto na Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, 
de 1º de maio de 1943,

DECRETA:

Art. 1º Fica aprovado o Regulamento da Inspe-
ção do Trabalho, que a este Decreto acompa-
nha.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data da 
sua publicação.
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Art. 3º Revogam-se os Decretos nºs 55.841, de 
15 de março de 1965, 57.819, de 15 de fevereiro 
de 1966, 65.557, de 21 de outubro de 1969, e 
97.995, de 26 de julho de 1989.

Brasília, 27 de dezembro de 2002; 181º da Inde-
pendência e 114º da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Paulo Jobim Filho

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. 
de 30.12.2002

REGULAMENTO DA INSPEÇÃO DO 
TRABALHO

CAPÍTULO I
DA FINALIDADE

Art. 1º O Sistema Federal de Inspeção do Tra-
balho, a cargo do Ministério do Trabalho e Em-
prego, tem por finalidade assegurar, em todo o 
território nacional, a aplicação das disposições 
legais, incluindo as convenções internacionais 
ratificadas, os atos e decisões das autoridades 
competentes e as convenções, acordos e con-
tratos coletivos de trabalho, no que concerne à 
proteção dos trabalhadores no exercício da ati-
vidade laboral.

CAPÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO

Art. 2º Compõem o Sistema Federal de Inspe-
ção do Trabalho:

I – autoridades de direção nacional, regional 
ou local: aquelas indicadas em leis, regula-
mentos e demais atos atinentes à estrutura 
administrativa do Ministério do Trabalho e 
Emprego;

II – Auditores-Fiscais do Trabalho; (Redação 
dada pelo Decreto nº 4.870, de 30.10.2003)

III – Agentes de Higiene e Segurança do Tra-
balho, em funções auxiliares de inspeção do 
trabalho.

Art. 3º Os Auditores-Fiscais do Trabalho são su-
bordinados tecnicamente à autoridade nacional 
competente em matéria de inspeção do traba-
lho.

Art. 4º Para fins de inspeção, o território de cada 
unidade federativa será dividido em circunscri-
ções, e fixadas as correspondentes sedes.

Parágrafo único. As circunscrições que tive-
rem dois ou mais Auditores-Fiscais do Tra-
balho poderão ser divididas em áreas de 
inspeção delimitadas por critérios geográfi-
cos.

Art. 5º A distribuição dos Auditores-Fiscais do 
Trabalho pelas diferentes áreas de inspeção da 
mesma circunscrição obedecerá ao sistema de 
rodízio, efetuado em sorteio público, vedada a 
recondução para a mesma área no período se-
guinte.

§ 1º Os Auditores-Fiscais do Trabalho per-
manecerão nas diferentes áreas de inspe-
ção pelo prazo máximo de doze meses.

§ 2º É facultado à autoridade de direção re-
gional estabelecer programas especiais de 
fiscalização que contemplem critérios di-
versos dos estabelecidos neste artigo, des-
de que aprovados pela autoridade nacional 
competente em matéria de inspeção do tra-
balho.

Art. 6º Atendendo às peculiaridades ou circuns-
tâncias locais ou, ainda, a programas especiais 
de fiscalização, poderá a autoridade nacional 
competente em matéria de inspeção do tra-
balho alterar os critérios fixados nos arts. 4º e 
5º para estabelecer a fiscalização móvel, inde-
pendentemente de circunscrição ou áreas de 
inspeção, definindo as normas para sua realiza-
ção. (Redação dada pelo Decreto nº 4.870, de 
30.10.2003)
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Art 7º Compete às autoridades de direção do 
Sistema Federal de Inspeção do Trabalho:

I – organizar, coordenar, avaliar e controlar 
as atividades de auditoria e as auxiliares da 
inspeção do trabalho.

II – elaborar planejamento estratégico das 
ações da inspeção do trabalho no âmbito de 
sua competência;

III – proferir decisões em processo adminis-
trativo resultante de ação de inspeção do 
trabalho; e

IV – receber denúncias e, quando for o caso, 
formulá-las e encaminhá-las aos demais ór-
gãos do poder público.

§ 1º As autoridades de direção local e re-
gional poderão empreender e supervisionar 
projetos consoante diretrizes emanadas da 
autoridade nacional competente em maté-
ria de inspeção do trabalho.

§ 2º Cabe à autoridade nacional competen-
te em matéria de inspeção do trabalho ela-
borar e divulgar os relatórios previstos em 
convenções internacionais.

Art. 8º O planejamento estratégico das ações de 
inspeção do trabalho será elaborado pelos ór-
gãos competentes, considerando as propostas 
das respectivas unidades descentralizadas.

§ 1º O planejamento de que trata este arti-
go consistirá na descrição das atividades a 
serem desenvolvidas nas unidades descen-
tralizadas, de acordo com as diretrizes fixa-
das pela autoridade nacional competente 
em matéria de inspeção do trabalho.

§ 2º (Revogado pelo Decreto nº 4.870, de 
330.10.2003)

CAPÍTULO III
DA INSPEÇÃO

Art. 9º A inspeção do trabalho será promovida 
em todas as empresas, estabelecimentos e lo-

cais de trabalho, públicos ou privados, esten-
dendo-se aos profissionais liberais e instituições 
sem fins lucrativos, bem como às embarcações 
estrangeiras em águas territoriais brasileiras.

Art. 10. Ao Auditor-Fiscal do Trabalho será for-
necida Carteira de Identidade Fiscal (CIF), que 
servirá como credencial privativa, com renova-
ção qüinqüenal.

§ 1º Além da credencial aludida no caput, 
será fornecida credencial transcrita na lín-
gua inglesa ao Auditor-Fiscal do Trabalho, 
que tenha por atribuição inspecionar em-
barcações de bandeira estrangeira.

§ 2º A autoridade nacional competente em 
matéria de inspeção do trabalho fará publi-
car, no Diário Oficial da União, relação nomi-
nal dos portadores de Carteiras de Identida-
de Fiscal, com nome, número de matrícula 
e órgão de lotação.

§ 3º É proibida a outorga de identidade fis-
cal a quem não seja integrante da Carreira 
Auditoria-Fiscal do Trabalho.

Art. 11. A credencial a que se refere o art. 10 
deverá ser devolvida para inutilização, sob pena 
de responsabilidade administrativa, nos seguin-
tes casos:

I – posse em outro cargo público efetivo ina-
cumulável;

II – posse em cargo comissionado de qua-
dro diverso do Ministério do Trabalho e Em-
prego;

III – exoneração ou demissão do cargo de 
Auditor-Fiscal do Trabalho;

IV – aposentadoria; ou

V – afastamento ou licenciamento por prazo 
superior a seis meses.

Art. 12. A exibição da credencial é obrigatória no 
momento da inspeção, salvo quando o Auditor-
-Fiscal do Trabalho julgar que tal identificação 
prejudicará a eficácia da fiscalização, hipótese 
em que deverá fazê-lo após a verificação física.
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Parágrafo único. O Auditor-Fiscal somen-
te poderá exigir a exibição de documentos 
após a apresentação da credencial.

Art. 13. O Auditor-Fiscal do Trabalho, munido de 
credencial, tem o direito de ingressar, livremen-
te, sem prévio aviso e em qualquer dia e horá-
rio, em todos os locais de trabalho mencionados 
no art. 9º.

Art. 14. Os empregadores, tomadores e inter-
mediadores de serviços, empresas, instituições, 
associações, órgãos e entidades de qualquer 
natureza ou finalidade são sujeitos à inspeção 
do trabalho e ficam, pessoalmente ou por seus 
prepostos ou representantes legais, obrigados 
a franquear, aos Auditores-Fiscais do Trabalho, 
o acesso aos estabelecimentos, respectivas de-
pendências e locais de trabalho, bem como exi-
bir os documentos e materiais solicitados para 
fins de inspeção do trabalho.

Art. 15. As inspeções, sempre que necessário, 
serão efetuadas de forma imprevista, cercadas 
de todas as cautelas, na época e horários mais 
apropriados a sua eficácia.

Art. 16. As determinações para o cumprimento 
de ação fiscal deverão ser comunicadas por es-
crito, por meio de ordens de serviço.

Parágrafo único. As ordens de serviço po-
derão prever a realização de inspeções por 
grupos de Auditores-Fiscais do Trabalho.

Art. 17. Os órgãos da administração pública di-
reta ou indireta e as empresas concessionárias 
ou permissionárias de serviços públicos ficam 
obrigadas a proporcionar efetiva cooperação 
aos Auditores-Fiscais do Trabalho.

Art. 18. Compete aos Auditores-Fiscais do Tra-
balho, em todo o território nacional:

I – verificar o cumprimento das disposições 
legais e regulamentares, inclusive as rela-
cionadas à segurança e à saúde no trabalho, 
no âmbito das relações de trabalho e de 
emprego, em especial:

a) os registros em Carteira de Trabalho e 
Previdência Social (CTPS), visando à redu-
ção dos índices de informalidade;

b) o recolhimento do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS), objetivando maxi-
mizar os índices de arrecadação;

c) o cumprimento de acordos, convenções e 
contratos coletivos de trabalho celebrados 
entre empregados e empregadores; e

d) o cumprimento dos acordos, tratados e 
convenções internacionais ratificados pelo 
Brasil;

II – ministrar orientações e dar informações 
e conselhos técnicos aos trabalhadores e 
às pessoas sujeitas à inspeção do trabalho, 
atendidos os critérios administrativos de 
oportunidade e conveniência;

III – interrogar as pessoas sujeitas à inspe-
ção do trabalho, seus prepostos ou repre-
sentantes legais, bem como trabalhadores, 
sobre qualquer matéria relativa à aplicação 
das disposições legais e exigir-lhes docu-
mento de identificação;

IV – expedir notificação para apresentação 
de documentos;

V – examinar e extrair dados e cópias de 
livros, arquivos e outros documentos, que 
entenda necessários ao exercício de suas 
atribuições legais, inclusive quando manti-
dos em meio magnético ou eletrônico;

VI – proceder a levantamento e notificação 
de débitos;

VII – apreender, mediante termo, materiais, 
livros, papéis, arquivos e documentos, in-
clusive quando mantidos em meio magnéti-
co ou eletrônico, que constituam prova ma-
terial de infração, ou, ainda, para exame ou 
instrução de processos;

VIII – inspecionar os locais de trabalho, o 
funcionamento de máquinas e a utilização 
de equipamentos e instalações;
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IX – averiguar e analisar situações com ris-
co potencial de gerar doenças ocupacionais 
e acidentes do trabalho, determinando as 
medidas preventivas necessárias;

X – notificar as pessoas sujeitas à inspeção 
do trabalho para o cumprimento de obriga-
ções ou a correção de irregularidades e ado-
ção de medidas que eliminem os riscos para 
a saúde e segurança dos trabalhadores, nas 
instalações ou métodos de trabalho;

XI – quando constatado grave e iminente 
risco para a saúde ou segurança dos traba-
lhadores, expedir a notificação a que se re-
fere o inciso X deste artigo, determinando a 
adoção de medidas de imediata aplicação;

XII – coletar materiais e substâncias nos lo-
cais de trabalho para fins de análise, bem 
como apreender equipamentos e outros 
itens relacionados com a segurança e saúde 
no trabalho, lavrando o respectivo termo de 
apreensão;

XIII – propor a interdição de estabeleci-
mento, setor de serviço, máquina ou equi-
pamento, ou o embargo de obra, total ou 
parcial, quando constatar situação de grave 
e iminente risco à saúde ou à integridade 
física do trabalhador, por meio de emissão 
de laudo técnico que indique a situação de 
risco verificada e especifique as medidas 
corretivas que deverão ser adotadas pelas 
pessoas sujeitas à inspeção do trabalho, co-
municando o fato de imediato à autoridade 
competente;

XIV – analisar e investigar as causas dos aci-
dentes do trabalho e das doenças ocupacio-
nais, bem como as situações com potencial 
para gerar tais eventos;

XV – realizar auditorias e perícias e emitir 
laudos, pareceres e relatórios; (Redação 
dada pelo Decreto nº 4.870, de 30.10.2003)

XVI – solicitar, quando necessário ao de-
sempenho de suas funções, o auxílio da au-
toridade policial;

XVII – lavrar termo de compromisso decor-
rente de procedimento especial de inspe-
ção;

XVIII – lavrar autos de infração por inobser-
vância de disposições legais;

XIX – analisar processos administrativos de 
auto de infração, notificações de débitos ou 
outros que lhes forem distribuídos;

XX – devolver, devidamente informados os 
processos e demais documentos que lhes 
forem distribuídos, nos prazos e formas pre-
vistos em instruções expedidas pela autori-
dade nacional competente em matéria de 
inspeção do trabalho;

XXI – elaborar relatórios de suas atividades, 
nos prazos e formas previstos em instruções 
expedidas pela autoridade nacional compe-
tente em matéria de inspeção do trabalho;

XXII – levar ao conhecimento da autoridade 
competente, por escrito, as deficiências ou 
abusos que não estejam especificamente 
compreendidos nas disposições legais;

XXIII – atuar em conformidade com as prio-
ridades estabelecidas pelos planejamentos 
nacional e regional, nas respectivas áreas 
de especialização;

XXIII – atuar em conformidade com as prio-
ridades estabelecidas pelos planejamentos 
nacional e regional. (Redação dada pelo De-
creto nº 4.870, de 30.10.2003)

§ 1º (Revogado pelo Decreto nº 4.870, de 
330.10.2003)

§ 2º Aos Auditores-Fiscais do Trabalho se-
rão ministrados regularmente cursos neces-
sários à sua formação, aperfeiçoamento e 
especialização, observadas as peculiarida-
des regionais, conforme instruções do Mi-
nistério do Trabalho e Emprego, expedidas 
pela autoridade nacional competente em 
matéria de inspeção do trabalho.

Art. 19. É vedado às autoridades de direção do 
Ministério do Trabalho e Emprego:
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I – conferir aos Auditores-Fiscais do Traba-
lho encargos ou funções diversas das que 
lhes são próprias, salvo se para o desem-
penho de cargos de direção, de funções de 
chefia ou de assessoramento;

II – interferir no exercício das funções de 
inspeção do trabalho ou prejudicar, de qual-
quer maneira, sua imparcialidade ou a auto-
ridade do Auditor-Fiscal do Trabalho; e

III – conferir qualquer atribuição de inspe-
ção do trabalho a servidor que não perten-
ça ao Sistema Federal de Inspeção do Tra-
balho.

Art. 20. A obrigação do Auditor-Fiscal do Traba-
lho de inspecionar os estabelecimentos e locais 
de trabalho situados na área de inspeção que 
lhe compete, em virtude do rodízio de que trata 
o art. 6º, § 1º, não o exime do dever de, sempre 
que verificar, em qualquer estabelecimento, a 
existência de violação a disposições legais, co-
municar o fato, imediatamente, à autoridade 
competente.

Parágrafo único. Nos casos de grave e imi-
nente risco à saúde e segurança dos tra-
balhadores, o Auditor-Fiscal do Trabalho 
atuará independentemente de sua área de 
inspeção.

Art. 21. Caberá ao órgão regional do Ministério 
do Trabalho e Emprego promover a investigação 
das causas de acidentes ou doenças relaciona-
das ao trabalho, determinando as medidas de 
proteção necessárias.

Art. 22. O Auditor-Fiscal do Trabalho poderá so-
licitar o concurso de especialistas e técnicos de-
vidamente qualificados, assim como recorrer a 
laboratórios técnico-científicos governamentais 
ou credenciados, a fim de assegurar a aplicação 
das disposições legais e regulamentares relati-
vas à segurança e saúde no trabalho.

Art. 23. Os Auditores-Fiscais do Trabalho têm o 
dever de orientar e advertir as pessoas sujeitas 
à inspeção do trabalho e os trabalhadores quan-
to ao cumprimento da legislação trabalhista, e 

observarão o critério da dupla visita nos seguin-
tes casos:

I – quando ocorrer promulgação ou expedi-
ção de novas leis, regulamentos ou instru-
ções ministeriais, sendo que, com relação 
exclusivamente a esses atos, será feita ape-
nas a instrução dos responsáveis;

II – quando se tratar de primeira inspeção 
nos estabelecimentos ou locais de trabalho 
recentemente inaugurados ou empreendi-
dos;

III – quando se tratar de estabelecimento 
ou local de trabalho com até dez trabalha-
dores, salvo quando for constatada infração 
por falta de registro de empregado ou de 
anotação da CTPS, bem como na ocorrência 
de reincidência, fraude, resistência ou em-
baraço à fiscalização; e

IV – quando se tratar de microempresa e 
empresa de pequeno porte, na forma da lei 
específica.

§ 1º A autuação pelas infrações não depen-
derá da dupla visita após o decurso do prazo 
de noventa dias da vigência das disposições 
a que se refere o inciso I ou do efetivo fun-
cionamento do novo estabelecimento ou 
local de trabalho a que se refere o inciso II.

§ 2º Após obedecido o disposto no inciso III, 
não será mais observado o critério de dupla 
visita em relação ao dispositivo infringido.

§ 3º A dupla visita será formalizada em no-
tificação, que fixará prazo para a visita se-
guinte, na forma das instruções expedidas 
pela autoridade nacional competente em 
matéria de inspeção do trabalho.

Art. 24. A toda verificação em que o Auditor-Fis-
cal do Trabalho concluir pela existência de vio-
lação de preceito legal deve corresponder, sob 
pena de responsabilidade, a lavratura de auto 
de infração, ressalvado o disposto no art. 23 e 
na hipótese de instauração de procedimento es-
pecial de fiscalização.
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Parágrafo único. O auto de infração não 
terá seu valor probante condicionado à assi-
natura do infrator ou de testemunhas e será 
lavrado no local da inspeção, salvo havendo 
motivo justificado que será declarado no 
próprio auto, quando então deverá ser la-
vrado no prazo de vinte e quatro horas, sob 
pena de responsabilidade.

Art. 25. As notificações de débitos e outras de-
correntes da ação fiscal poderão ser lavradas, a 
critério do Auditor-Fiscal do Trabalho, no local 
que oferecer melhores condições.

Art. 26. Aqueles que violarem as disposições le-
gais ou regulamentares, objeto da inspeção do 
trabalho, ou se mostrarem negligentes na sua 
aplicação, deixando de atender às advertências, 
notificações ou sanções da autoridade compe-
tente, poderão sofrer reiterada ação fiscal.

Parágrafo único. O reiterado descumpri-
mento das disposições legais, comprovado 
mediante relatório emitido pelo Auditor-
-Fiscal do Trabalho, ensejará por parte da 
autoridade regional a denúncia do fato, de 
imediato, ao Ministério Público do Trabalho.

CAPÍTULO IV
DO PROCEDIMENTO ESPECIAL  

PARA A AÇÃO FISCAL

Art. 27. Considera-se procedimento especial 
para a ação fiscal aquele que objetiva a orienta-
ção sobre o cumprimento das leis de proteção 
ao trabalho, bem como a prevenção e o sanea-
mento de infrações à legislação.

Art. 28. O procedimento especial para a ação 
fiscal poderá ser instaurado pelo Auditor-Fiscal 
do Trabalho quando concluir pela ocorrência 
de motivo grave ou relevante que impossibilite 
ou dificulte o cumprimento da legislação traba-
lhista por pessoas ou setor econômico sujeito à 
inspeção do trabalho, com a anuência da chefia 
imediata.

§ 1º O procedimento especial para a ação 
fiscal iniciará com a notificação, pela chefia 
da fiscalização, para comparecimento das 
pessoas sujeitas à inspeção do trabalho, à 
sede da unidade descentralizada do Minis-
tério do Trabalho e Emprego.

§ 2º A notificação deverá explicitar os moti-
vos ensejadores da instauração do procedi-
mento especial.

§ 3º O procedimento especial para a ação 
fiscal destinado à prevenção ou saneamen-
to de infrações à legislação poderá resultar 
na lavratura de termo de compromisso que 
estipule as obrigações assumidas pelo com-
promissado e os prazos para seu cumpri-
mento.

§ 4º Durante o prazo fixado no termo, o 
compromissado poderá ser fiscalizado para 
verificação de seu cumprimento, sem preju-
ízo da ação fiscal em atributos não contem-
plados no referido termo.

§ 5º Quando o procedimento especial 
para a ação fiscal for frustrado pelo não-
-atendimento da convocação, pela recusa 
de firmar termo de compromisso ou pelo 
descumprimento de qualquer cláusula com-
promissada, serão lavrados, de imediato, os 
respectivos autos de infração, e poderá ser 
encaminhando relatório circunstanciado ao 
Ministério Público do Trabalho.

§ 6º Não se aplica o procedimento especial 
de saneamento às situações de grave e imi-
nente risco à saúde ou à integridade física 
do trabalhador.

Art. 29. A chefia de fiscalização poderá, na for-
ma de instruções expedidas pela autoridade 
nacional competente em matéria de inspeção 
do trabalho, instaurar o procedimento especial 
sempre que identificar a ocorrência de:

I – motivo grave ou relevante que impossi-
bilite ou dificulte o cumprimento da legis-
lação trabalhista pelo tomador ou interme-
diador de serviços;
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II – situação reiteradamente irregular em 
setor econômico.

Parágrafo único. Quando houver ação fiscal 
em andamento, o procedimento especial de 
fiscalização deverá observar as instruções 
expedidas pela autoridade nacional compe-
tente em matéria de inspeção do trabalho.

Art. 30. Poderão ser estabelecidos procedimen-
tos de fiscalização indireta, mista, ou outras que 
venham a ser definidas em instruções expedi-
das pela autoridade nacional competente em 
matéria de inspeção do trabalho.

§ 1º Considera-se fiscalização indireta aque-
la realizada por meio de sistema de notifica-
ções para apresentação de documentos nas 
unidades descentralizadas do Ministério do 
Trabalho e Emprego.

§ 2º Poderá ser adotada fiscalização indire-
ta:

I – na execução de programa especial para a 
ação fiscal; ou

II – quando o objeto da fiscalização não im-
portar necessariamente em inspeção no lo-
cal de trabalho.

§ 3º Considera-se fiscalização mista aquela 
iniciada com a visita ao local de trabalho e 
desenvolvida mediante notificação para 
apresentação de documentos nas unidades 
descentralizadas do Ministério do Trabalho 
e Emprego.

CAPÍTULO V
DAS ATIVIDADES AUXILIARES À 

INSPEÇÃO DO TRABALHO

Art. 31. São atividades auxiliares de apoio ope-
racional à inspeção do trabalho, a cargo dos 
Agentes de Higiene e Segurança do Trabalho:

I – levantamento técnico das condições de 
segurança nos locais de trabalho, com vistas 
à investigação de acidentes do trabalho;

II – levantamento de dados para fins de cál-
culo dos coeficientes de freqüência e gravi-
dade dos acidentes;

III – avaliação qualitativa ou quantitativa de 
riscos ambientais;

IV – levantamento e análise das condições 
de risco nas pessoas sujeitas à inspeção do 
trabalho;

V – auxílio à realização de perícias técnicas 
para caracterização de insalubridade ou de 
periculosidade;

VI – comunicação, de imediato e por escri-
to, à autoridade competente de qualquer si-
tuação de risco grave e iminente à saúde ou 
à integridade física dos trabalhadores;

VII – participação em estudos e análises so-
bre as causas de acidentes do trabalho e de 
doenças profissionais;

VIII – colaboração na elaboração de reco-
mendações sobre segurança e saúde no tra-
balho;

IX – acompanhamento das ações de preven-
ção desenvolvidas pela unidade descentrali-
zada do Ministério do Trabalho e Emprego;

X – orientação às pessoas sujeitas à inspe-
ção do trabalho sobre instalação e funciona-
mento das Comissões Internas de Preven-
ção de Acidentes (CIPA) e dimensionamento 
dos Serviços Especializados em Engenharia 
de Segurança e em Medicina do Trabalho 
(SESMT);

XI – prestação de assistência às CIPA;

XII – participação nas reuniões das CIPA das 
pessoas sujeitas à inspeção do trabalho, 
como representantes da unidade descen-
tralizada do Ministério do Trabalho e Em-
prego;

XIII – devolução dos processos e demais do-
cumentos que lhes forem distribuídos, de-
vidamente informados, nos prazos assinala-
dos;
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XIV – elaboração de relatório mensal de 
suas atividades, nas condições e nos prazos 
fixados pela autoridade nacional em maté-
ria de inspeção do trabalho; e

XV – prestação de informações e orien-
tações em plantões fiscais na área de sua 
competência.

§ 1º As atividades externas de que trata 
este artigo somente poderão ser exercidas 
mediante ordem de serviço expedida pela 
chefia de fiscalização.

§ 2º Para o desempenho das atribuições 
previstas neste artigo, será fornecida aos 
Agentes de Higiene e Segurança do Traba-
lho credencial específica que lhes possibilite 
o livre acesso aos estabelecimentos e locais 
de trabalho.

Art. 32. Aos Agentes de Higiene e Segurança do 
Trabalho poderão ser ministrados cursos ne-
cessários à sua formação, aperfeiçoamento e 
especialização, conforme instruções a serem ex-
pedidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, 
expedidas pela autoridade nacional competen-
te em matéria de inspeção do trabalho.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 33. Os Auditores-Fiscais do Trabalho pode-
rão participar de atividades de coordenação, 
planejamento, análise de processos e de desen-
volvimento de programas especiais e de outras 
atividades internas e externas relacionadas com 
a inspeção do trabalho, na forma das instruções 
expedidas pela autoridade nacional competen-
te em matéria de inspeção do trabalho.

Art. 34. As empresas de transportes de qual-
quer natureza, inclusive as exploradas pela 
União, Distrito Federal, Estados e Municípios, 
bem como as concessionárias de rodovias que 
cobram pedágio para o trânsito concederão pas-
se livre aos Auditores-Fiscais do Trabalho e aos 
Agentes de Higiene e Segurança do Trabalho, no 

território nacional em conformidade com o dis-
posto no art. 630, § 5º, da Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT), mediante a apresentação da 
Carteira de Identidade Fiscal.

Parágrafo único. O passe livre a que se refe-
re este artigo abrange a travessia realizada 
em veículos de transporte aquaviário.

Art. 35. É vedado aos Auditores-Fiscais do Tra-
balho e aos Agentes de Higiene e Segurança do 
Trabalho:

I – revelar, sob pena de responsabilidade, 
mesmo na hipótese de afastamento do car-
go, os segredos de fabricação ou comércio, 
bem como os processos de exploração de 
que tenham tido conhecimento no exercício 
de suas funções;

II – revelar informações obtidas em decor-
rência do exercício das suas competências;

III – revelar as fontes de informações, recla-
mações ou denúncias; e

IV – inspecionar os locais em que tenham 
qualquer interesse direto ou indireto, caso 
em que deverão declarar o impedimento.

Parágrafo único. Os Auditores Fiscais do 
Trabalho e os Agentes de Higiene e Segu-
rança do Trabalho responderão civil, penal 
e administrativamente pela infração ao dis-
posto neste artigo.

Art. 36. Configura falta grave o fornecimento 
ou a requisição de Carteira de Identidade Fiscal 
para qualquer pessoa não integrante do Sistema 
Federal de Inspeção do Trabalho.

Parágrafo único. É considerado igualmente 
falta grave o uso da Carteira de Identidade 
Fiscal para fins outros que não os da fisca-
lização.

Art. 37. Em toda unidade descentralizada do 
Ministério do Trabalho e Emprego em que hou-
ver Auditores-Fiscais do Trabalho deverá ser 
reservada uma sala para o uso exclusivo desses 
servidores.
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Art. 38. A autoridade nacional competente em 
matéria de inspeção do trabalho expedirá as 
instruções necessárias à execução deste Regula-
mento.

A fiscalização do trabalho na aplicação dos di-
reitos fundamentais dos trabalhadores desem-
penha as seguintes funções:

1) Preventiva 

2) Pedagógica

3) Atuação de ofício

DA FISCALIZAÇÃO E PROTEÇÃO 
ADMINISTRATIVA AOS 
TRABALHADORES

CONSOLIDAÇÃO DAS  
LEIS DO TRABALHO

TÍTULO VII

Do Processo de Multas Administrativas

CAPÍTULO I
DA FISCALIZAÇÃO, DA AUTUAÇÃO E 

DA IMPOSIÇÃO DE MULTAS

Art. 626. Incumbe às autoridades competentes 
do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, 
ou àquelas que exerçam funções delegadas, a 
fiscalização do fiel cumprimento das normas de 
proteção ao trabalho.

Parágrafo único. Os fiscais dos Institutos de 
Seguro Social e das entidades paraestatais 
em geral, dependentes do Ministério do 
Trabalho, Indústria e Comércio, serão com-
petentes para a fiscalização a que se refere 
o presente artigo, na forma das instruções 

que forem expedidas pelo Ministro do Tra-
balho, Indústria e Comércio.

Art. 627. A fim de promover a instrução dos res-
ponsáveis no cumprimento das leis de proteção 
do trabalho, a fiscalização deverá observar o cri-
tério de dupla visita nos seguintes casos:

a) quando ocorrer promulgação ou expedi-
ção de novas leis, regulamentos ou instru-
ções ministeriais, sendo que, com relação 
exclusivamente a esses atos, será feita ape-
nas a instrução dos responsáveis;

b) em se realizando a primeira inspeção dos 
estabelecimentos ou dos locais de trabalho, 
recentemente inaugurados ou empreendi-
dos.

Art. 627-A. Poderá ser instaurado procedimento 
especial para a ação fiscal, objetivando a orien-
tação sobre o cumprimento das leis de proteção 
ao trabalho, bem como a prevenção e o sanea-
mento de infrações à legislação mediante Termo 
de Compromisso, na forma a ser disciplinada no 
Regulamento da Inspeção do Trabalho. (Artigo 
acrescido pela Medida Provisória nº 2.164-41, 
de 24/8/2001) 

Art. 628. Salvo o disposto nos arts. 627 e 627-
A, a toda verificação em que o Auditor-Fiscal do 
Trabalho concluir pela existência de violação de 
preceito legal deve corresponder, sob pena de 
responsabilidade administrativa, a lavratura de 
auto de infração. (“Caput” do artigo com reda-
ção dada pela Medida Provisória nº 2.164-41, 
de 24/8/2001) 

§ 1º Ficam as empresas obrigadas a possuir 
o livro intitulado "Inspeção do Trabalho", 
cujo modelo será aprovado por portaria mi-
nisterial. (Parágrafo acrescido pelo Decreto-
-Lei nº 229, de 28/2/1967)

§ 2º Nesse livro, registrará o agente da ins-
peção sua vista ao estabelecimento, decla-
rando a data e a hora do início e término da 
mesma, bem como o resultado da inspeção, 
nele consignando, se for o caso, todas as 
irregularidades verificadas e as exigências 
feitas, com os respectivos prazos para seu 
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atendimento, e, ainda, de modo legível, os 
elementos de sua identificação funcional. 
(Parágrafo acrescido pelo Decreto-Lei nº 
229, de 28/2/1967)

§ 3º Comprovada a má-fé do agente da ins-
peção, quanto à omissão ou lançamento de 
qualquer elemento no livro, responderá ele 
por falta grave no cumprimento do dever, fi-
cando passível, desde logo, da pena de sus-
pensão até 30 (trinta) dias, instaurando-se, 
obrigatoriamente, em caso de reincidência, 
inquérito administrativo. (Parágrafo acresci-
do pelo Decreto-Lei nº 229, de 28/2/1967)

§ 4º A lavratura de autos contra empresas 
fictícias e de endereços inexistentes, assim 
como a apresentação de falsos relatórios, 
constituem falta grave, punível na forma do 
§ 3º. (Parágrafo acrescido pelo Decreto-Lei 
nº 229, de 28/2/1967)

Art. 629. O auto de infração será lavrado em 
duplicata, nos termos dos modelos e instruções 
expedidos, sendo uma via entregue ao infrator, 
contra recibo, ou ao mesmo enviada, dentro de 
10 (dez) dias da lavratura, sob pena de respon-
sabilidade, em registro postal, com franquia e 
recibo de volta. (“Caput” do artigo com redação 
dada pelo Decreto-Lei nº 229, de 28/2/1967)

§ 1º O auto não terá o seu valor probante 
condicionado a assinatura do infrator ou 
de testemunhas, e será lavrado no local da 
inspeção, salvo havendo motivo justificado 
que será declarado no próprio auto, quan-
do então deverá ser lavrado no prazo de 24 
(vinte e quatro) horas, sob pena de respon-
sabilidade. (Parágrafo com redação dada 
pelo Decreto-Lei nº 229, de 28/2/1967)

§ 2º Lavrado o auto de infração, não poderá 
ele ser inutilizado, nem sustado o curso do 
respectivo processo, devendo o agente da 
inspeção apresentá-lo à autoridade compe-
tente, mesmo se incidir em erro. (Parágrafo 
com redação dada pelo Decreto-Lei nº 229, 
de 28/2/1967)

§ 3º O infrator terá, para apresentar de-
fesa, o prazo de 10 (dez) dias contados do 

recebimento do auto. (Parágrafo com re-
dação dada pelo Decreto-Lei nº 229, de 
28/2/1967)

§ 4º O auto de infração será registrado com 
a indicação sumária de seus elementos ca-
racterísticos, em livro próprio que deverá 
existir em cada órgão fiscalizador, de modo 
a assegurar o controle do seu processamen-
to. (Parágrafo acrescido pelo Decreto-Lei nº 
229, de 28/2/1967)

Art. 630. Nenhum agente da inspeção poderá 
exercer as atribuições do seu cargo sem exibir 
a carteira de identidade fiscal, devidamente au-
tenticada fornecida pela autoridade competen-
te. (“Caput” do artigo com redação dada pelo 
Decreto-Lei nº 229, de 28/2/1967)

§ 1º É proibida a outorga de identidade fis-
cal a quem não esteja autorizado, em razão 
do cargo ou função, a exercer ou praticar, 
no âmbito da legislação trabalhista, atos de 
fiscalização. (Parágrafo acrescido pelo De-
creto-Lei nº 229, de 28/2/1967)

§ 2º A credencial a que se refere este arti-
go deverá ser devolvida para inutilização, 
sob as penas da lei, em casos de provimen-
to em outro cargo público, exoneração ou 
demissão, bem como nos de licenciamento 
por prazo superior a 60 (sessenta) dias e de 
suspensão do exercício do cargo. (Parágra-
fo acrescido pelo Decreto-Lei nº 229, de 
28/2/1967)

§ 3º O agente da inspeção terá livre aces-
so a todas as dependências dos estabele-
cimentos sujeitos ao regime da legislação, 
sendo as empresas, por seus dirigentes ou 
prepostos, obrigadas a prestar-lhes os es-
clarecimentos necessários ao desempenho 
de suas atribuições legais e a exibir-lhes, 
quando exigidos, quaisquer documentos 
que digam respeito ao fiel cumprimento 
das normas de proteção ao trabalho. (Pará-
grafo acrescido pelo Decreto-Lei nº 229, de 
28/2/1967)

§ 4º Os documentos sujeitos à inspeção de-
verão permanecer, sob as penas da lei nos 
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locais de trabalho, somente se admitindo, 
por exceção, a critério da autoridade com-
petente, sejam os mesmos apresentados 
em dia e hora previamente fixados pelo 
agente da inspeção. (Parágrafo acrescido 
pelo Decreto-Lei nº 229, de 28/2/1967)

§ 5º No território do exercício de sua fun-
ção, o agente da inspeção gozará de passe 
livre nas empresas de transportes, públi-
cas ou privadas, mediante a apresentação 
da carteira de identidade fiscal. (Parágra-
fo acrescido pelo Decreto-Lei nº 229, de 
28/2/1967)

§ 6º A inobservância do disposto nos §§ 3º, 
4º e 5º configurará resistência ou embaraço 
à fiscalização e justificará a lavratura do res-
pectivo auto de infração, cominada a multa 
de valor igual a ½ salário mínimo regional 
até 5 (cinco) vezes esse salário, levando-se 
em conta, além das circunstâncias atenuan-
tes ou agravantes, a situação econômico-fi-
nanceira do infrator e os meios a seu alcan-
ce para cumprir a lei. (Parágrafo acrescido 
pelo Decreto-Lei nº 229, de 28/2/1967) 

§ 7º Para o efeito do disposto no § 5º, a au-
toridade competente divulgará em janeiro e 
julho, de cada ano, a relação dos agentes da 
inspeção titulares da carteira de identidade 
fiscal. (Parágrafo acrescido pelo Decreto-Lei 
nº 229, de 28/2/1967)

§ 8º As autoridades policiais, quando so-
licitadas, deverão prestar aos agentes da 
inspeção a assistência de que necessitarem 
para o fiel cumprimento de suas atribuições 
legais. (Parágrafo acrescido pelo Decreto-
-Lei nº 229, de 28/2/1967)

Art. 631. Qualquer funcionário público federal, 
estadual ou municipal, ou representante legal 
de associação sindical, poderá comunicar à au-
toridade competente do Ministério do Trabalho, 
Indústria e Comércio as infrações que verificar.

Parágrafo único. De posse dessa comuni-
cação, a autoridade competente procederá 
desde logo às necessárias diligências, la-
vrando os autos de que haja mister.

Art. 632. Poderá o autuado requerer a audiên-
cia de testemunhas e as diligências que lhe pa-
recerem necessárias à elucidação do processo, 
cabendo, porém, à autoridade, julgar da neces-
sidade de tais provas.

Art. 633. Os prazos para defesa ou recurso po-
derão ser prorrogados de acordo com despacho 
expresso da autoridade competente, quando o 
autuado residir em localidade diversa daquela 
onde se achar essa autoridade.

Art. 634. Na falta de disposição especial, a im-
posição das multas incumbe às autoridades re-
gionais competentes em matéria de trabalho, 
na forma estabelecida por este Título.

Parágrafo único. A aplicação da multa não 
eximirá o infrator da responsabilidade em 
que incorrer por infração das leis penais.

CAPÍTULO II
DOS RECURSOS

Art. 635. De toda decisão que impuser multa 
por infração das leis e disposições reguladoras 
do trabalho, e não havendo forma especial de 
processo, caberá recurso para Diretor-Geral do 
Departamento ou Serviço do Ministério do Tra-
balho e Previdência Social que for competente 
na matéria. (“Caput” do artigo com redação 
dada pelo Decreto-Lei nº 229, de 28/2/1967)

Parágrafo único. As decisões serão sempre 
fundamentadas. (Parágrafo único acrescido 
pelo Decreto-Lei nº 229, de 28/2/1967)

Art. 636. Os recursos devem ser interpostos no 
prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimen-
to da notificação, perante autoridade que hou-
ver imposto a multa, a qual, depois de os infor-
mar, encaminhá-los-á à autoridade de instância 
superior. (“Caput” do artigo com redação dada 
pelo Decreto-Lei nº 229, de 28/2/1967)

§ 1º (Parágrafo acrescido pelo Decreto-Lei 
nº 229, de 28/2/1967) (Parágrafo declarado 
não recepcionado pela Constituição Federal 
de 1988, em controle concentrado, pelo Su-
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premo Tribunal Federal, pela ADPF nº 156, 
publicada no DOU de 23/2/2012)

§ 2º A notificação somente será realiza-
da por meio de edital, publicado no órgão 
oficial, quando o infrator estiver em lugar 
incerto e não sabido. (Parágrafo acrescido 
pelo Decreto-Lei nº 229, de 28/2/1967)

§ 3º A notificação de que trata este artigo 
fixará igualmente o prazo de 10 (dez) dias 
para que o infrator recolha o valor da mul-
ta, sob pena de cobrança executiva. (Pará-
grafo acrescido pelo Decreto-Lei nº 229, de 
28/2/1967)

§ 4º As guias de depósito ou recolhimento 
serão emitidas em 3 (três) vias e o recolhi-
mento da multa deverá proceder-se den-
tro de 5 (cinco) dias às repartições federais 
competentes, que escriturarão a receita a 
crédito do Ministério do Trabalho e Previ-
dência Social. (Parágrafo acrescido pelo De-
creto-Lei nº 229, de 28/2/1967)

§ 5º A segunda via da guia do recolhimen-
to será devolvida pelo infrator à repartição 
que a emitiu, até o sexto dia depois de sua 
expedição, para a averbação no processo. 
(Parágrafo acrescido pelo Decreto-Lei nº 
229, de 28/2/1967)

§ 6º A multa será reduzida de 50% (cinqüen-
ta por cento) se o infrator, renunciando 
ao recurso a recolher ao Tesouro Nacional 
dentro do prazo de 10 (dez) dias, contados 
do recebimento da notificação ou da publi-
cação do edital. (Parágrafo acrescido pelo 
Decreto-Lei nº 229, de 28/2/1967)

§ 7º Para a expedição da guia, no caso do 
§ 6º, deverá o infrator juntar a notificação 
com a prova da data do seu recebimento, 
ou a folha do órgão oficial que publicou o 
edital. (Parágrafo acrescido pelo Decreto-
-Lei nº 229, de 28/2/1967)

Art. 637. De todas as decisões que proferirem 
em processos de infração das leis de proteção 
ao trabalho e que impliquem arquivamento des-
tes, observado o disposto no parágrafo único do 

art. 635, deverão as autoridades prolatoras re-
correr de ofício para a autoridade competente 
de instância superior. (Artigo com redação dada 
pelo Decreto-Lei nº 229, de 28/2/1967)

Art. 638. Ao Ministro do Trabalho, Indústria e 
Comércio é facultado avocar ao seu exame e de-
cisão, dentro de 90 (noventa) dias do despacho 
final do assunto, ou no curso do processo, as 
questões referentes à fiscalização dos preceitos 
estabelecidos nesta Consolidação.

CAPÍTULO III
DO DEPÓSITO, DA INSCRIÇÃO  

E DA COBRANÇA

Art. 639. Não sendo provido o recurso, o depó-
sito se converterá em pagamento.

Art. 640. É facultado às Delegacias Regionais 
do Trabalho, na conformidade de instruções 
expedidas pelo Ministro de Estado, promover a 
cobrança amigável das multas antes do encami-
nhamento dos processos à cobrança executiva. 
(Artigo com redação dada pelo Decreto-Lei nº 
229, de 28/2/1967)

Art. 641. Não comparecendo o infrator, ou não 
depositando a importância da multa ou penali-
dade, far-se-á a competente inscrição em livro 
especial, existente nas repartições das quais se 
tiver originado a multa ou penalidade, ou de 
onde tenha provindo a reclamação que a de-
terminou, sendo extraída cópia autêntica dessa 
inscrição e enviada às autoridades competentes 
para a respectiva cobrança judicial, valendo tal 
instrumento como título de dívida líquida e cer-
ta.

Art. 642. A cobrança judicial das multas impos-
tas pelas autoridades administrativas do traba-
lho obedecerá ao disposto na legislação aplicá-
vel à cobrança da dívida ativa da União, sendo 
promovida, no Distrito Federal e nas capitais 
dos Estados em que funcionarem Tribunais Re-
gionais do Trabalho, pela Procuradoria da Justi-
ça do Trabalho, e, nas demais localidades, pelo 
Ministério Público Estadual e do Território do 
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Acre, nos termos do Decreto-Lei nº 960, de 17 
de dezembro de 1938.

Parágrafo único. No Estado de São Paulo a 
cobrança continuará a cargo da Procurado-
ria do Departamento Estadual do Trabalho, 
na forma do convênio em vigor.

DA SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO

CONSOLIDAÇÃO DAS  
LEIS DO TRABALHO

CAPÍTULO V
DA SEGURANÇA E DA  

MEDICINA DO TRABALHO
(Capítulo com redação dada pela  

Lei nº 6.514, de 22/12/1977)

Seção I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 154. A observância, em todos os locais de 
trabalho, do disposto neste Capítulo, não deso-
briga as empresas do cumprimento de outras 
disposições que, com relação à matéria, sejam 
acrescidas em códigos de obras ou regulamen-
tos sanitários dos Estados ou Municípios em 
que se situem os respectivos estabelecimentos, 
bem como daquelas oriundas de convenções 
coletivas de trabalho. (Artigo com redação dada 
pela Lei nº 6.514, de 22/12/1977)

Art. 155. Incumbe ao órgão de âmbito nacional 
competente em matéria de segurança e medici-
na do trabalho: 

I – estabelecer, nos limites de sua compe-
tência, normas sobre a aplicação dos pre-
ceitos deste Capítulo, especialmente os re-
feridos no art. 200; 

II – coordenar, orientar, controlar e supervi-
sionar a fiscalização e as demais atividades 
relacionadas com a segurança e a medicina 

do trabalho em todo o território nacional, 
inclusive a Campanha Nacional de Preven-
ção de Acidentes do Trabalho; 

III – conhecer, em última instância, dos re-
cursos, voluntários ou de ofício, das deci-
sões proferidas pelos Delegados Regionais 
do Trabalho, em matéria de segurança e 
medicina do trabalho. (Artigo com redação 
dada pela Lei nº 6.514, de 22/12/1977)

Art. 156. Compete especialmente às Delegacias 
Regionais do Trabalho, nos limites de sua juris-
dição: 

I – promover a fiscalização do cumprimen-
to das normas de segurança e medicina do 
trabalho; 

II – adotar as medidas que se tornem exigí-
veis, em virtude das disposições deste Capí-
tulo, determinando as obras e reparos que, 
em qualquer local de trabalho, se façam ne-
cessárias; 

III – impor as penalidades cabíveis por des-
cumprimento das normas constantes des-
te Capítulo, nos termos do art. 201. (Arti-
go com redação dada pela Lei nº 6.514, de 
22/12/1977)

Art. 157. Cabe às empresas: 

I – cumprir e fazer cumprir as normas de se-
gurança e medicina do trabalho; 

II – instruir os empregados, através de or-
dens de serviço, quanto às precauções a to-
mar no sentido de evitar acidentes do tra-
balho ou doenças ocupacionais; 

III – adotar as medidas que lhes sejam de-
terminadas pelo órgão regional competen-
te; 

IV – facilitar o exercício da fiscalização pela 
autoridade competente. (Artigo com reda-
ção dada pela Lei nº 6.514, de 22/12/1977)

Art. 158. Cabe aos empregados: 
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I – observar as normas de segurança e me-
dicina do trabalho, inclusive as instruções 
de que trata o item II do artigo anterior; 

II – colaborar com a empresa na aplicação 
dos dispositivos deste Capítulo. 

Parágrafo único. Constitui ato faltoso do em-
pregado a recusa injustificada: 

a) à observância das instruções expedidas 
pelo empregador na forma do item II do ar-
tigo anterior; 

b) ao uso dos equipamentos de proteção 
individual fornecidos pela empresa. (Arti-
go com redação dada pela Lei nº 6.514, de 
22/12/1977)

Art. 159. Mediante convênio autorizado pelo 
Ministério do Trabalho, poderão ser delegadas a 
outros órgãos federais, estaduais ou municipais 
atribuições de fiscalização ou orientação às em-
presas quanto ao cumprimento das disposições 
constantes deste Capítulo. (Artigo com redação 
dada pela Lei nº 6.514, de 22/12/1977)

Seção II
DA INSPEÇÃO PRÉVIA E DO 
EMBARGO OU INTERDIÇÃO

Art. 160. Nenhum estabelecimento poderá 
iniciar suas atividades sem prévia inspeção e 
aprovação das respectivas instalações pela au-
toridade regional competente em matéria de 
segurança e medicina do trabalho. 

§ 1º Nova inspeção deverá ser feita quando 
ocorrer modificação substancial nas instala-
ções, inclusive equipamentos, que a empre-
sa fica obrigada a comunicar, prontamente, 
à Delegacia Regional do Trabalho. 

§ 2º É facultado às empresas solicitar prévia 
aprovação, pela Delegacia Regional do Tra-
balho, dos projetos de construção e respec-
tivas instalações. (Artigo com redação dada 
pela Lei nº 6.514, de 22/12/1977)

Art. 161. O Delegado Regional do Trabalho, à 
vista do laudo técnico do serviço competente 

que demonstre grave e iminente risco para o 
trabalhador, poderá interditar estabelecimento, 
setor de serviço, máquina ou equipamento, ou 
embargar obra, indicando na decisão, tomada 
com a brevidade que a ocorrência exigir, as pro-
vidências que deverão ser adotadas para pre-
venção de infortúnios de trabalho. 

§ 1º As autoridades federais, estaduais e 
municipais darão imediato apoio às medi-
das determinadas pelo Delegado Regional 
do Trabalho. 

§ 2º A interdição ou embargo poderão ser 
requeridos pelo serviço competente da De-
legacia Regional do Trabalho e, ainda, por 
agente da inspeção do trabalho ou por en-
tidade sindical. 

§ 3º Da decisão do Delegado Regional do 
Trabalho poderão os interessados recorrer, 
no prazo de 10 (dez) dias, para o órgão de 
âmbito nacional competente em matéria de 
segurança e medicina do trabalho, ao qual 
será facultado dar efeito suspensivo ao re-
curso. 

§ 4º Responderá por desobediência, além 
das medidas penais cabíveis, quem, após 
determinada a interdição ou embargo, or-
denar ou permitir o funcionamento do es-
tabelecimento ou de um dos seus setores, a 
utilização de máquina ou equipamento, ou 
o prosseguimento de obra, se, em conse-
qüência resultarem danos a terceiros. 

§ 5º O Delegado Regional do Trabalho, inde-
pendente de recurso, e após laudo técnico 
do serviço competente, poderá levantar a 
interdição. 

§ 6º Durante a paralisação dos serviços, em 
decorrência da interdição ou embargo, os 
empregados receberão os salários como 
se estivessem em efetivo exercício. (Arti-
go com redação dada pela Lei nº 6.514, de 
22/12/1977)
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Seção III
DOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA E 

DE MEDICINA DO TRABALHO NAS 
EMPRESAS

Art. 162. As empresas, de acordo com normas 
a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho, 
estarão obrigadas a manter serviços especializa-
dos em segurança e em medicina do trabalho. 

Parágrafo único. As normas a que se refere 
este artigo estabelecerão: 

a) classificação das empresas segundo o nú-
mero de empregados e a natureza do risco 
de suas atividades; 

b) o número mínimo de profissionais espe-
cializados exigido de cada empresa, segun-
do o grupo em que se classifique, na forma 
da alínea anterior; 

c) a qualificação exigida para os profissio-
nais em questão e o seu regime de trabalho; 

d) as demais características e atribuições 
dos serviços especializados em segurança 
e em medicina do trabalho, nas empresas. 
(Artigo com redação dada pela Lei nº 6.514, 
de 22/12/1977)

Art. 163. Será obrigatória a constituição de 
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 
– CIPA, de conformidade com instruções expe-
didas pelo Ministério do Trabalho, nos estabele-
cimentos ou locais de obra nelas especificadas. 

Parágrafo único. O Ministério do Trabalho 
regulamentará as atribuições, a composi-
ção e o funcionamento das CIPAs. (Artigo 
com redação dada pela Lei nº 6.514, de 
22/12/1977)

Art. 164. Cada CIPA será composta de represen-
tantes da empresa e dos empregados, de acor-
do com os critérios que vierem a ser adotados 
na regulamentação de que trata o parágrafo 
único do artigo anterior. 

§ 1º Os representantes dos empregadores, 
titulares e suplentes, serão por eles desig-
nados. 

§ 2º Os representantes dos empregados, 
titulares e suplentes, serão eleitos em es-
crutínio secreto, do qual participem, inde-
pendentemente de filiação sindical, exclusi-
vamente os empregados interessados. 

§ 3º O mandato dos membros eleitos da 
CIPA terá a duração de 1 (um) ano, permiti-
da uma reeleição. 

§ 4º O disposto no parágrafo anterior não se 
aplicará ao membro suplente que, durante 
o seu mandato, tenha participado de menos 
da metade do número de reuniões da CIPA. 

§ 5º O empregador designará, anualmente, 
dentre os seus representantes, o Presidente 
da CIPA e os empregados elegerão, dentre 
eles, o Vice-Presidente. (Artigo com reda-
ção dada pela Lei nº 6.514, de 22/12/1977)

Art. 165. Os titulares da representação dos em-
pregados nas CIPAs não poderão sofrer despe-
dida arbitrária, entendendo-se como tal a que 
não se fundar em motivo disciplinar, técnico, 
econômico ou financeiro. (Vide art. 10, II, “a” do 
ADCT)

Parágrafo único. Ocorrendo a despedida, 
caberá ao empregador, em caso de recla-
mação à Justiça do Trabalho, comprovar a 
existência de qualquer dos motivos men-
cionados neste artigo, sob pena de ser con-
denado a reintegrar o empregado. (Artigo 
com redação dada pela Lei nº 6.514, de 
22/12/1977)

Seção IV
DO EQUIPAMENTO  

DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Art. 166. A empresa é obrigada a fornecer aos 
empregados, gratuitamente, equipamento de 
proteção individual adequado ao risco e em 
perfeito estado de conservação e funcionamen-
to, sempre que as medidas de ordem geral não 
ofereçam completa proteção contra os riscos 



 

www.acasadoconcurseiro.com.br682

de acidentes e danos à saúde dos empregados. 
(Artigo com redação dada pela Lei nº 6.514, de 
22/12/1977)

Art. 167. O equipamento de proteção só poderá 
ser posto à venda ou utilizado com a indicação 
do Certificado de Aprovação do Ministério do 
Trabalho. (Artigo com redação dada pela Lei nº 
6.514, de 22/12/1977)

Seção V
DAS MEDIDAS PREVENTIVAS DE 

MEDICINA DO TRABALHO

Art. 168. Será obrigatório exame médico, por 
conta do empregador, nas condições estabele-
cidas neste artigo e nas instruções complemen-
tares a serem expedidas pelo Ministério do Tra-
balho: 

I – na admissão; 

II – na demissão; 

III – periodicamente.

§ 1º O Ministério do Trabalho baixará ins-
truções relativas aos casos em que serão 
exigíveis exames: 

a) por ocasião da demissão; 

b) complementares. 

§ 2º Outros exames complementares po-
derão ser exigidos, a critério médico, para 
apuração da capacidade ou aptidão física 
e mental do empregado para a função que 
deva exercer. 

§ 3º O Ministério do Trabalho estabelecerá, 
de acordo com o risco da atividade e o tem-
po de exposição, a periodicidade dos exa-
mes médicos. 

§ 4º O empregador manterá no estabeleci-
mento o material necessário à prestação de 
primeiros socorros médicos, de acordo com 
o risco da atividade. 

§ 5º O resultado dos exames médicos, in-
clusive o exame complementar, será comu-
nicado ao trabalhador, observados os pre-

ceitos da ética médica. (Artigo com redação 
dada pela Lei nº 7.855, de 24/10/1989)

§ 6º Serão exigidos exames toxicológicos, 
previamente à admissão e por ocasião do 
desligamento, quando se tratar de motoris-
ta profissional, assegurados o direito à con-
traprova em caso de resultado positivo e a 
confidencialidade dos resultados dos res-
pectivos exames. (Parágrafo acrescido pela 
Lei nº 13.103, de 2/3/2015, publicada no 
DOU de 3/3/2015, em vigor 45 dias após a 
publicação)

§ 7º Para os fins do disposto no § 6º, será 
obrigatório exame toxicológico com janela 
de detecção mínima de 90 (noventa) dias, 
específico para substâncias psicoativas que 
causem dependência ou, comprovadamen-
te, comprometam a capacidade de direção, 
podendo ser utilizado para essa finalidade o 
exame toxicológico previsto na Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997 – Código de 
Trânsito Brasileiro, desde que realizado nos 
últimos 60 (sessenta) dias. (Parágrafo acres-
cido pela Lei nº 13.103, de 2/3/2015, publi-
cada no DOU de 3/3/2015, em vigor 45 dias 
após a publicação)

Art. 169 Será obrigatória a notificação das doen-
ças profissionais e das produzidas em virtudes 
de condições especiais de trabalho, compro-
vadas ou objeto de suspeita, de conformidade 
com as instruções expedidas pelo Ministério do 
Trabalho. (Artigo com redação dada pela Lei nº 
6.514, de 22/12/1977)

Seção VI
DAS EDIFICAÇÕES

Art. 170. As edificações deverão obedecer aos 
requisitos técnicos que garantam perfeita segu-
rança aos que nelas trabalhem. (Artigo com re-
dação dada pela Lei nº 6.514, de 22/12/1977)

Art. 171. Os locais de trabalho deverão ter, no 
mínimo, 3 (três) metros de pé-direito, assim 
considerada a altura livre do piso ao teto. 
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Parágrafo único. Poderá ser reduzido esse 
mínimo desde que atendidas as condições 
de iluminação e conforto térmico compatí-
veis com a natureza do trabalho, sujeitando-
-se tal redução ao controle do órgão compe-
tente em matéria de segurança e medicina 
do trabalho. (Artigo com redação dada pela 
Lei nº 6.514, de 22/12/1977)

Art. 172. Os pisos dos locais de trabalho não 
deverão apresentar saliências nem depressões 
que prejudiquem a circulação de pessoas ou a 
movimentação de materiais. (Artigo com reda-
ção dada pela Lei nº 6.514, de 22/12/1977)

Art. 173. As aberturas nos pisos e paredes se-
rão protegidas de forma que impeçam a queda 
de pessoas ou de objetos. (Artigo com redação 
dada pela Lei nº 6.514, de 22/12/1977)

Art. 174. As paredes, escadas, rampas de aces-
so, passarelas, pisos, corredores, coberturas e 
passagens dos locais de trabalho deverão obe-
decer às condições de segurança e de higiene 
do trabalho estabelecidas pelo Ministério do 
Trabalho e manter-se em perfeito estado de 
conservação e limpeza. (Artigo com redação 
dada pela Lei nº 6.514, de 22/12/1977)

Seção VII
DA ILUMINAÇÃO

Art. 175. Em todos os locais de trabalho deverá 
haver iluminação adequada, natural ou artifi-
cial, apropriada à natureza da atividade. 

§ 1º A iluminação deverá ser uniformemen-
te distribuída, geral e difusa, a fim de evitar 
ofuscamento, reflexos incômodos, sombras 
e contrastes excessivos. 

§ 2º O Ministério do Trabalho estabelecerá 
os níveis mínimos de iluminamento a serem 
observados. (Artigo com redação dada pela 
Lei nº 6.514, de 22/12/1977)

Seção VIII
DO CONFORTO TÉRMICO

Art. 176. Os locais de trabalho deverão ter ven-
tilação natural, compatível com o serviço reali-
zado. 

Parágrafo único. A ventilação artificial será 
obrigatória sempre que a natural não pre-
encha as condições de conforto térmico. 
(Artigo com redação dada pela Lei nº 6.514, 
de 22/12/1977)

Art. 177. Se as condições de ambiente se torna-
rem desconfortáveis, em virtude de instalações 
geradoras de frio ou de calor, será obrigatório 
o uso de vestimenta adequada para o trabalho 
em tais condições ou de capelas, anteparos, 
paredes duplas, isolamento térmico e recur-
sos similares, de forma que os empregados fi-
quem protegidos contra as radiações térmicas. 
(Artigo com redação dada pela Lei nº 6.514, de 
22/12/1977)

Art. 178. As condições de conforto térmico dos 
locais de trabalho devem ser mantidas dentro 
dos limites fixados pelo Ministério do Trabalho. 
(Artigo com redação dada pela Lei nº 6.514, de 
22/12/1977)

Seção IX
DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Art. 179. O Ministério do Trabalho disporá so-
bre as condições de segurança e as medidas 
especiais a serem observadas relativamente a 
instalações elétricas, e qualquer das fases de 
produção, transmissão, distribuição ou consu-
mo de energia. (Artigo com redação dada pela 
Lei nº 6.514, de 22/12/1977)

Art. 180. Somente profissional qualificado po-
derá instalar, operar, inspecionar ou reparar 
instalações elétricas. (Artigo com redação dada 
pela Lei nº 6.514, de 22/12/1977)

Art. 181. Os que trabalharem em serviços de 
eletricidade ou instalações elétricas devem es-
tar familiarizados com os métodos de socorro 
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a acidentados por choque elétrico. (Artigo com 
redação dada pela Lei nº 6.514, de 22/12/1977)

Seção X
DA MOVIMENTAÇÃO, 

ARMAZENAGEM E MANUSEIO DE 
MATERIAIS

Art. 182. O Ministério do Trabalho estabelecerá 
normas sobre: 

I – as precauções de segurança na movi-
mentação de materiais nos locais de traba-
lho, os equipamentos a serem obrigatoria-
mente utilizados e as condições especiais a 
que estão sujeitas a operação e a manuten-
ção desses equipamentos, inclusive exigên-
cias de pessoal habilitado; 

II – as exigências similares relativas ao ma-
nuseio e a armazenagem de materiais, in-
clusive quanto às condições de segurança e 
higiene relativas aos recipientes e locais de 
armazenagem e os equipamentos de prote-
ção individual; 

III – a obrigatoriedade de indicação de car-
ga máxima permitida nos equipamentos de 
transporte, dos avisos de proibição de fu-
mar e de advertência quanto à natureza pe-
rigosa ou nociva à saúde das substâncias em 
movimentação ou em depósito, bem como 
das recomendações de primeiros socorros 
e de atendimento médico e símbolo de pe-
rigo, segundo padronização internacional, 
nos rótulos dos materiais ou substâncias ar-
mazenados ou transportados. 

Parágrafo único. As disposições relati-
vas ao transporte de materiais aplicam-
-se, também, no que couber, ao transporte 
de pessoas nos locais de trabalho. (Artigo 
com redação dada pela Lei nº 6.514, de 
22/12/1977)

Art. 183. As pessoas que trabalharem na movi-
mentação de materiais deverão estar familiari-
zadas com os métodos racionais de levantamen-
to de cargas. (Artigo com redação dada pela Lei 
nº 6.514, de 22/12/1977)

Seção XI
DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Art. 184. As máquinas e os equipamentos de-
verão ser dotados de dispositivos de partida e 
parada e outros que se fizerem necessários para 
a prevenção de acidentes do trabalho, especial-
mente quanto ao risco de acionamento aciden-
tal. 

Parágrafo único. É proibida a fabricação, 
a importação, a venda, a locação e o uso 
de máquinas e equipamentos que não 
atendam ao disposto neste artigo. (Arti-
go com redação dada pela Lei nº 6.514, de 
22/12/1977)

Art. 185. Os reparos, limpeza e ajustes somente 
poderão ser executados com as máquinas para-
das, salvo se o movimento for indispensável à 
realização do ajuste. (Artigo com redação dada 
pela Lei nº 6.514, de 22/12/1977)

Art. 186. O Ministério do Trabalho estabelece-
rá normas adicionais sobre proteção e medidas 
de segurança na operação de máquinas e equi-
pamentos, especialmente quanto à proteção 
das partes móveis, distância entre estas, vias de 
acesso às máquinas e equipamentos de grandes 
dimensões, emprego de ferramentas, sua ade-
quação e medidas de proteção exigidas quando 
motorizadas ou elétricas. (Artigo com redação 
dada pela Lei nº 6.514, de 22/12/1977)

Seção XII
DAS CALDEIRAS, FORNOS E 
RECIPIENTES SOB PRESSÃO

Art. 187. As caldeiras, equipamentos e recipien-
tes em geral que operam sob pressão deverão 
dispor de válvulas e outros dispositivos de segu-
rança, que evitem seja ultrapassada a pressão 
interna de trabalho compatível com a sua resis-
tência. 

Parágrafo único. O Ministério do Trabalho 
expedirá normas complementares quanto à 
segurança das caldeiras, fornos e recipien-
tes sob pressão, especialmente quanto ao 
revestimento interno, à localização, à venti-
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lação dos locais e outros meios de elimina-
ção de gases ou vapores prejudiciais à saú-
de, e demais instalações ou equipamentos 
necessários à execução segura das tarefas 
de cada empregado. (Artigo com redação 
dada pela Lei nº 6.514, de 22/12/1977)

Art. 188. As caldeiras serão periodicamente 
submetidas a inspeções de segurança, por en-
genheiro ou empresa especializada, inscritos no 
Ministério do Trabalho, de conformidade com 
as instruções que, para esse fim, forem expedi-
das. 

§ 1º Toda caldeira será acompanhada de 
"Prontuário", com documentação original 
do fabricante, abrangendo, no mínimo: es-
pecificação técnica, desenhos, detalhes, 
provas e testes realizados durante a fabri-
cação e a montagem, características funcio-
nais e a pressão máxima de trabalho permi-
tida (PMTP), esta última indicada, em local 
visível, na própria caldeira. 

§ 2º O proprietário da caldeira deverá or-
ganizar, manter atualizado e apresentar, 
quando exigido pela autoridade competen-
te, o Registro de Segurança, no qual serão 
anotadas, sistematicamente, as indicações 
das provas efetuadas, inspeções, reparos e 
quaisquer outras ocorrências. 

§ 3º Os projetos de instalação de caldeiras, 
fornos e recipientes sob pressão deverão 
ser submetidos à aprovação prévia do ór-
gão regional competente em matéria de 
segurança do trabalho. (Artigo com redação 
dada pela Lei nº 6.514, de 22/12/1977)

Seção XIII
DAS ATIVIDADES  

INSALUBRES OU PERIGOSAS
(Vide art. 7º, XXIII da  

Constituição Federal de 1988)

Art. 189. Serão consideradas atividades ou ope-
rações insalubres aquelas que, por sua natureza, 
condições ou métodos de trabalho, exponham 
os empregados a agentes nocivos à saúde, aci-
ma dos limites de tolerância fixados em razão da 

natureza e da intensidade do agente e do tempo 
de exposição aos seus efeitos. (Artigo com reda-
ção dada pela Lei nº 6.514, de 22/12/1977)

Art. 190. O Ministério do Trabalho aprovará o 
quadro das atividades e operações insalubres e 
adotará normas sobre os critérios de caracteri-
zação da insalubridade, os limites de tolerância 
aos agentes agressivos, meios de proteção e o 
tempo máximo de exposição do empregado a 
esses agentes. 

Parágrafo único. As normas referidas nes-
te artigo incluirão medidas de proteção do 
organismo do trabalhador nas operações 
que produzem aerodispersóides tóxicos, 
irritantes, alergênicos ou incômodos. (Arti-
go com redação dada pela Lei nº 6.514, de 
22/12/1977)

Art. 191. A eliminação ou a neutralização da in-
salubridade ocorrerá: 

I – com a adoção de medidas que conser-
vem o ambiente de trabalho dentro dos li-
mites de tolerância; 

II – com a utilização de equipamentos de 
proteção individual ao trabalhador, que di-
minuam a intensidade do agente agressivo 
a limites de tolerância. 

Parágrafo único. Caberá às Delegacias 
Regionais do Trabalho, comprovada a in-
salubridade, notificar as empresas, esti-
pulando prazos para sua eliminação ou 
neutralização, na forma deste artigo. (Arti-
go com redação dada pela Lei nº 6.514, de 
22/12/1977)

Art. 192. O exercício de trabalho em condições 
insalubres, acima dos limites de tolerância esta-
belecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura 
a percepção de adicional respectivamente de 
40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cen-
to) e 10% (dez por cento) do salário mínimo da 
região, segundo se classifiquem nos graus máxi-
mo, médio e mínimo. (Artigo com redação dada 
pela Lei nº 6.514, de 22/12/1977)
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Art. 193. São consideradas atividades ou ope-
rações perigosas, na forma da regulamentação 
aprovada pelo Ministério do Trabalho e Empre-
go, aquelas que, por sua natureza ou métodos 
de trabalho, impliquem risco acentuado em vir-
tude de exposição permanente do trabalhador 
a: (“Caput” do artigo com redação dada pela Lei 
nº 12.740, de 8/12/2012)

I – inflamáveis, explosivos ou energia elétri-
ca; (Inciso acrescido pela Lei nº 12.740, de 
8/12/2012)

II – roubos ou outras espécies de violência 
física nas atividades profissionais de segu-
rança pessoal ou patrimonial. (Inciso acres-
cido pela Lei nº 12.740, de 8/12/2012)

§ 1º O trabalho em condições de periculosi-
dade assegura ao empregado um adicional 
de 30% (trinta por cento) sobre o salário 
sem os acréscimos resultantes de gratifica-
ções, prêmios ou participações nos lucros 
da empresa. 

§ 2º O empregado poderá optar pelo adi-
cional de insalubridade que porventura lhe 
seja devido. (Artigo com redação dada pela 
Lei nº 6.514, de 22/12/1977)

§ 3º Serão descontados ou compensados do 
adicional outros da mesma natureza even-
tualmente já concedidos ao vigilante por 
meio de acordo coletivo. (Parágrafo acresci-
do pela Lei nº 12.740, de 8/12/2012)

§ 4º São também consideradas perigosas as 
atividades de trabalhador em motocicleta. 
(Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.997, de 
18/6/2014)

Art. 194. O direito do empregado ao adicional 
de insalubridade ou de periculosidade cessará 
com a eliminação do risco à sua saúde ou in-
tegridade física, nos termos desta Seção e das 
normas expedidas pelo Ministério do Trabalho. 
(Artigo com redação dada pela Lei nº 6.514, de 
22/12/1977)

Art. 195. A caracterização e a classificação da 
insalubridade e da periculosidade, segundo as 

normas do Ministério do Trabalho, far-se-ão 
através de perícia a cargo de Médico do Traba-
lho ou Engenheiro do Trabalho, registrado no 
Ministério do Trabalho. 

§ 1º É facultado às empresas e aos sindica-
tos das categorias profissionais interessadas 
requererem ao Ministério do Trabalho a re-
alização de perícia em estabelecimento ou 
setor deste, com o objetivo de caracterizar 
ou delimitar as atividades insalubres ou pe-
rigosas. 

§ 2º Argüida em juízo insalubridade ou pe-
riculosidade, seja por empregado, seja por 
Sindicato em favor de grupo de associados, 
o juiz designará perito habilitado na forma 
deste artigo, e, onde não houver, requisita-
rá perícia ao órgão competente do Ministé-
rio do Trabalho. 

§ 3º O disposto nos parágrafos anteriores 
não prejudica a ação fiscalizadora do Mi-
nistério do Trabalho, nem a realização ex 
officio da perícia. (Artigo com redação dada 
pela Lei nº 6.514, de 22/12/1977)

Art. 196. Os efeitos pecuniários decorrentes do 
trabalho em condições de insalubridade ou pe-
riculosidade serão devidos a contar da data de 
inclusão da respectiva atividade nos quadros 
aprovados pelo Ministério do Trabalho, respei-
tadas as normas do art. 11. (Artigo com redação 
dada pela Lei nº 6.514, de 22/12/1977)

Art. 197. Os materiais e substâncias emprega-
dos, manipulados ou transportados nos locais 
de trabalho, quando perigosos ou nocivos à saú-
de, devem conter, no rótulo, sua composição, 
recomendações de socorro imediato e o símbo-
lo de perigo correspondente, segundo a padro-
nização internacional. 

Parágrafo único. Os estabelecimentos que 
mantenham as atividades previstas neste 
artigo afixarão, nos setores de trabalho atin-
gidos, avisos ou cartazes, com advertência 
quanto aos materiais e substâncias perigo-
sos ou nocivos à saúde. (Artigo com redação 
dada pela Lei nº 6.514, de 22/12/1977)
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Seção XIV
DA PREVENÇÃO DA FADIGA

Art. 198. É de 60 (sessenta) quilogramas o peso 
máximo que um empregado pode remover in-
dividualmente, ressalvadas as disposições es-
peciais relativas ao trabalho do menor e da mu-
lher. 

Parágrafo único. Não está compreendida 
na proibição deste artigo a remoção de ma-
terial feita por impulsão ou tração de vago-
netes sobre trilhos, carros de mão ou quais-
quer outros aparelhos mecânicos, podendo 
o Ministério do Trabalho, em tais casos, fi-
xar limites diversos, que evitem sejam exi-
gidos do empregado serviços superiores às 
suas forças. (Artigo com redação dada pela 
Lei nº 6.514, de 22/12/1977)

Art. 199. Será obrigatória a colocação de assen-
tos que assegurem postura correta ao trabalha-
dor, capazes de evitar posições incômodas ou 
forçadas, sempre que a execução da tarefa exija 
que trabalhe sentado. 

Parágrafo único. Quando o trabalho deva 
ser executado de pé, os empregados terão à 
sua disposição assentos para serem utiliza-
dos nas pausas que o serviço permitir. (Ar-
tigo com redação dada pela Lei nº 6.514, de 
22/12/1977)

Seção XV
DAS OUTRAS MEDIDAS  

ESPECIAIS DE PROTEÇÃO

Art. 200. Cabe ao Ministério do Trabalho esta-
belecer disposições complementares às normas 
de que trata este Capítulo, tendo em vista as pe-
culiaridades de cada atividade ou setor de tra-
balho, especialmente sobre: 

I – medidas de prevenção de acidentes e os 
equipamentos de proteção individual em 
obras de construção, demolição ou reparos; 

II – depósitos, armazenagem e manuseio de 
combustíveis, inflamáveis e explosivos, bem 

como trânsito e permanência nas áreas res-
pectivas; 

III – trabalho em escavações, túneis, gale-
rias, minas e pedreiras, sobretudo quanto à 
prevenção de explosões, incêndios, desmo-
ronamentos e soterramentos, eliminação 
de poeiras, gases etc., e facilidades de rápi-
da saída dos empregados; 

IV – proteção contra incêndio em geral e as 
medidas preventivas adequadas, com exi-
gências ao especial revestimento de por-
tas e paredes, construção de paredes con-
tra fogo, diques e outros anteparos, assim 
como garantia geral de fácil circulação, cor-
redores de acesso e saídas amplas e prote-
gidas, com suficiente sinalização; 

V – proteção contra insolação, calor, frio, 
umidade e ventos, sobretudo no trabalho 
a céu aberto, com provisão, quanto a este, 
de água potável, alojamento e profilaxia de 
endemias; 

VI – proteção do trabalhador exposto a 
substâncias químicas nocivas, radiações io-
nizantes e não ionizantes, ruídos, vibrações 
e trepidações ou pressões anormais ao am-
biente de trabalho, com especificação das 
medidas cabíveis para eliminação ou atenu-
ação desses efeitos, limites máximos quan-
to ao tempo de exposição, à intensidade da 
ação ou de seus efeitos sobre o organismo 
do trabalhador, exames médicos obrigató-
rios, limites de idade, controle permanente 
dos locais de trabalho e das demais exigên-
cias que se façam necessárias; 

VII – higiene nos locais de trabalho, com 
discriminação das exigências, instalações 
sanitárias, com separação de sexos, chuvei-
ros, lavatórios, vestiários e armários indivi-
duais, refeitórios ou condições de conforto 
por ocasião das refeições, fornecimento de 
água potável, condições de limpeza dos lo-
cais de trabalho e modo de sua execução, 
tratamento de resíduos industriais; 

VIII – emprego das cores nos locais de tra-
balho, inclusive nas sinalizações de perigo. 
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Parágrafo único. Tratando-se de radiações 
ionizantes e explosivos, as normas a que se 
refere este artigo serão expedidas de acor-
do com as resoluções a respeito adotadas 
pelo órgão técnico. (Artigo com redação 
dada pela Lei nº 6.514, de 22/12/1977)

Seção XVI
DAS PENALIDADES

Art. 201. As infrações ao disposto neste Capítu-
lo relativas à medicina do trabalho serão puni-
das com multa de 30 (trinta) a 300 (trezentas) 
vezes o valor de referência previsto no artigo 2º, 
parágrafo único, da Lei nº 6.205, de 29 de abril 
de 1975, e as concernentes à segurança do tra-
balho com multa de 50 (cinqüenta) a 500 (qui-
nhentas) vezes o mesmo valor. (Vide art. 7º da 
Lei nº 6.986, de 13/4/1982)

Parágrafo único. Em caso de reincidência, 
embaraço ou resistência à fiscalização, em-
prego de artifício ou simulação com o obje-
tivo de fraudar a lei, a multa será aplicada 
em seu valor máximo. (Artigo com redação 
dada pela Lei nº 6.514, de 22/12/1977)

Arts. 202 a 223. (Revogados pela Lei nº 6.514, 
de 22/12/1977)
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COMBATE À REDUÇÃO ANÁLOGA AO TRABALHO ESCRAVO

Segundo o site do MTE: 

“Considera-se trabalho realizado em condição análoga à de escravo a que resulte das seguintes si-
tuações, quer em conjunto, quer isoladamente: a submissão de trabalhador a trabalhos forçados; 
a submissão de trabalhador a jornada exaustiva; a sujeição de trabalhador a condições degradan-
tes de trabalho; a restrição da locomoção do trabalhador, seja em razão de dívida contraída, seja 
por meio do cerceamento do uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador, ou 
por qualquer outro meio com o fim de retê-lo no local de trabalho; a vigilância ostensiva no local 
de trabalho por parte do empregador ou seu preposto, com o fim de retê-lo no local de trabalho; 
a posse de documentos ou objetos pessoais do trabalhador, por parte do empregador ou seu pre-
posto, com o fim de retê-lo no local de trabalho.

O objetivo do Ministério do Trabalho e Emprego é erradicar o trabalho escravo e degradante, por 
meio de ações fiscais coordenadas pela Secretaria de Inspeção do Trabalho, nos focos previamen-
te mapeados. A inspeção do trabalho visa regularizar os vínculos empregatícios dos trabalhado-
res encontrados e demais consectários e libertá-los da condição de escravidão.”

O Combate ao trabalho escravo no âmbito do MTE se dá da seguinte forma: Grupo Especial de Fis-
calização Móvel; Cadastro de empregadores “Lista Suja”; e a Comissão Nacional para a Erradicação 
do Trabalho Escravo.

Grupo Especial de Fiscalização Móvel: Ministério do Trabalho e Emprego oferece apoio logístico às 
equipes da Fiscalização Móvel. O Grupo Especial de Fiscalização Móvel constitui um dos principais 
instrumentos do Governo para reprimir o trabalho escravo.

Cadastro de Empregadores – “Lista Suja”: É vedado financiamento público a pessoas físicas e jurí-
dicas que são condenadas administrativamente por exploração de trabalho escravo. A inclusão do 
nome do infrator no Cadastro ocorrerá após decisão administrativa final relativa ao auto de infra-
ção, lavrado em decorrência de ação fiscal, em que tenha havido a identificação de trabalhadores 
submetidos ao trabalho escravo. Através do Ministério do Trabalho e Emprego e da Secretaria de 
Direitos Humanos da Presidência da República, por intermédio da CONATRAE, foi publicada a Por-
taria Interministerial nº 2, de 12 de maio de 2011, que enuncia regras sobre a atualização semestral 
do Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à de es-
cravo, conhecida como “Lista Suja”, e disciplina os meios de inclusão e de exclusão dos nomes dos 
infratores no Cadastro.

Comissão Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo: Tem como objetivo coordenar e ava-
liar a implementação das ações previstas no Plano Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo. 
Também compete à Comissão acompanhar a tramitação de projetos de lei no Congresso Nacional e 
avaliar a proposição de estudos e pesquisas sobre o trabalho escravo no país. 
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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 91,  
DE 05 DE OUTUBRO DE 2011

Publicada no DOU de 06/10/2011.

Alterada pela Instrução Normativa nº 124/2016

Dispõe sobre a fiscalização para a erradicação 
do trabalho em condição análoga à de escravo e 
dá outras providências 

A Secretária de Inspeção do Trabalho, no exercí-
cio da competência prevista no inciso XIII do art. 
14 do Anexo I do Decreto nº 5.063, de 3 de Maio 
de 2004, 

RESOLVE:

Editar a presente Instrução Normativa sobre 
procedimentos que deverão ser adotados em 
relação à fiscalização para a erradicação do tra-
balho em condição análoga à de escravo. 

Art. 1º O trabalho realizado em condição análo-
ga à de escravo, sob todas as formas, constitui 
atentado aos direitos humanos fundamentais e 
fere a dignidade humana, sendo dever do Audi-
tor- Fiscal do Trabalho colaborar para a sua erra-
dicação. 

DO ÂMBITO DE APLICAÇÃO DA 
PRESENTE INSTRUÇÃO NORMATIVA 

Art. 2º Serão observados pelos Auditores-Fiscais 
do Trabalho, na fiscalização para a erradicação 
do trabalho em condição análoga à de escravo, 
em qualquer atividade econômica urbana, rural 
ou marítima, e para qualquer trabalhador, na-
cional ou estrangeiro, os procedimentos previs-
tos na presente Instrução Normativa. 

Art. 3º Para os fins previstos na presente Instru-
ção Normativa, considera-se trabalho realizado 
em condição análoga à de escravo a que resulte 
das seguintes situações, quer em conjunto, quer 
isoladamente: 

I – A submissão de trabalhador a trabalhos 
forçados; 

II – A submissão de trabalhador a jornada 
exaustiva; 

III – A sujeição de trabalhador a condições 
degradantes de trabalho; 

IV – A restrição da locomoção do trabalha-
dor, seja em razão de dívida contraída, seja 
por meio do cerceamento do uso de qual-
quer meio de transporte por parte do traba-
lhador, ou por qualquer outro meio com o 
fim de retê-lo no local de trabalho; 

V – A vigilância ostensiva no local de traba-
lho por parte do empregador ou seu pre-
posto, com o fim de retê-lo no local de tra-
balho; 

VI – A posse de documentos ou objetos pes-
soais do trabalhador, por parte do emprega-
dor ou seu preposto, com o fim de retê-lo 
no local de trabalho. 

§ 1º As expressões referidas nos incisos de 
I a VI deverão ser compreendidas na forma 
a seguir: 

a) "trabalhos forçados" – todas as formas de 
trabalho ou de serviço exigidas de uma pes-
soa sob a ameaça de sanção e para o qual 
não se tenha oferecido espontaneamente, 
assim como aquele exigido como medida 
de coerção, de educação política, de puni-
ção por ter ou expressar opiniões políticas 
ou pontos de vista ideologicamente opos-
tos ao sistema político, social e econômico 
vigente, como método de mobilização e de 
utilização da mão-de-obra para fins de de-
senvolvimento econômico, como meio para 
disciplinar a mão-de-obra, como punição 
por participação em greves ou como medi-
da de discriminação racial, social, nacional 
ou religiosa; 

b) "jornada exaustiva" – toda jornada de 
trabalho de natureza física ou mental que, 
por sua extensão ou intensidade, cause es-
gotamento das capacidades corpóreas e 
produtivas da pessoa do trabalhador, ainda 
que transitória e temporalmente, acarre-
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tando, em consequência, riscos a sua segu-
rança e/ou a sua saúde; 

c) "condições degradantes de trabalho" – 
todas as formas de desrespeito à dignidade 
humana pelo descumprimento aos direitos 
fundamentais da pessoa do trabalhador, 
notadamente em matéria de segurança e 
saúde, e que, em virtude do trabalho, ve-
nha a ser tratada pelo empregador, por 
preposto ou mesmo por terceiros, como 
coisa e não como pessoa; (Retificado – DOU 
13/10/2011)

d) "restrição da locomoção do trabalhador" 
– todo tipo de limitação imposta ao traba-
lhador a seu direito fundamental de ir e vir 
ou de dispor de sua força de trabalho, inclu-
sive o de encerrar a prestação do trabalho, 
em razão de dívida, por meios diretos ou 
indiretos, por meio de coerção física ou mo-
ral, fraude ou outro meio ilícito de submis-
são; (Retificado – DOU 13/10/2011)

e) "cerceamento do uso de qualquer meio 
de transporte com o objetivo de reter o tra-
balhador" – toda forma de limitação do uso 
de transporte, particular ou público, utiliza-
do pelo trabalhador para se locomover do 
trabalho para outros locais situados fora 
dos domínios patronais, incluindo sua resi-
dência, e vice-versa; 

f) "vigilância ostensiva no local de trabalho" 
– todo tipo ou medida de controle empresa-
rial exercida sobre a pessoa do trabalhador, 
com o objetivo de retê-lo no local de traba-
lho; 

g) "posse de documentos ou objetos pesso-
ais do trabalhador" – toda forma de apode-
ramento ilícito de documentos ou objetos 
pessoais do trabalhador, com o objetivo de 
retê-lo no local de trabalho;

§ 2º Quando o Auditor-fiscal do Trabalho 
concluir pela ocorrência de uma ou mais hi-
póteses previstas nos incisos I a VI do caput, 
deverá lavrar auto de infração onde consig-
nará expressamente os fundamentos que 
compõem a constatação de trabalho em 

condição análoga à de escravo, enumeran-
do a quantidade de trabalhadores subme-
tidos a tais condições. (Parágrafo alterado 
pela Instrução Normativa nº 124/2016 – 
DOU 13/05/2016)

§ 3º O Auto de infração de que trata o §2º 
deste artigo será capitulado no artigo 444 
da Consolidação das Leis do Trabalho e se-
guirá, assim como todos os demais autos de 
infração lavrados, o rito previsto no Título 
VII da Consolidação das Leis do Trabalho e 
na Portaria nº 854, de 25 de junho de 2015, 
garantido o contraditório e a ampla defesa 
nas duas instâncias previstas nas normas 
mencionadas. (Parágrafo alterado pela 
Instrução Normativa nº 124/2016 – DOU 
13/05/2016)

Art. 4º A constatação administrativa de traba-
lho em condição análoga à de escravo realizada 
pelo Auditor-Fiscal do Trabalho, bem como os 
atos administrativos dela decorrentes, indepen-
dem do reconhecimento no âmbito criminal. 

Art. 5º O Auditor-Fiscal do Trabalho, ao concluir 
pela existência de trabalho em condição análo-
ga à de escravo, tomará todas as medidas indi-
cadas nos Artigos 13 e 14, da presente Instrução 
Normativa. 

Art. 6º O disposto nesta Instrução Normativa é 
aplicável aos casos nos quais o Auditor-Fiscal do 
Trabalho identifique tráfico de pessoas para fins 
de exploração de trabalho em condição análo-
ga à de escravo, uma vez presente qualquer das 
hipóteses previstas nos incisos I a VI do Art. 3º, 
desta Instrução Normativa. 

§ 1º Considera-se tráfico de pessoas para 
fins de exploração de trabalho em condi-
ção análoga à de escravo, conforme defini-
do no Protocolo Adicional à Convenção das 
Nações Unidas contra o Crime Organizado 
Transnacional Relativo à Prevenção, Repres-
são e Punição do Tráfico de Pessoas, em es-
pecial Mulheres e Crianças, promulgado por 
meio do Decreto nº 5.017, de 12 de Março 
de 2004, "o recrutamento, o transporte, 
a transferência, o alojamento ou o acolhi-
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mento de pessoas, recorrendo à ameaça ou 
uso da força ou a outras formas de coação, 
ao rapto, à fraude, ao engano, ao abuso de 
autoridade ou à situação de vulnerabilidade 
ou à entrega ou aceitação de pagamentos 
ou benefícios para obter o consentimento 
de uma pessoa que tenha autoridade sobre 
outra para fins de exploração que incluirá, 
no mínimo, a exploração do trabalho ou 
serviços forçados, escravatura ou práticas 
similares à escravatura ou a servidão". 

§ 2º Os casos de tráfico de trabalhadores es-
trangeiros em situação migratória irregular 
para fins de exploração de trabalho em con-
dição análoga à de escravo que venham a 
ser identificados pelos Auditores-Fiscais do 
Trabalho deverão ser encaminhados para 
concessão do visto permanente ou perma-
nência no Brasil, de acordo com o que de-
termina a Resolução Normativa nº 93, de 21 
de Dezembro de 2010, do Conselho Nacio-
nal de Imigração – CNIg, além de todos os 
demais procedimentos previstos nos Arti-
gos 13 e 14, desta Instrução Normativa. 

§ 3º O encaminhamento referido na alínea 
anterior será efetuado mediante oficio da 
chefia superior, nos termos do Art. 18, II, da 
Portaria nº 546, de 11 de Março de 2010, 
com a indicação dos trabalhadores estran-
geiros irregulares, endereçado ao Ministé-
rio da Justiça e devidamente instruído com 
parecer técnico de um dos seguintes ór-
gãos, de acordo com sua competência: 

I – Secretaria Nacional de Justiça do Minis-
tério da Justiça; 

II – Núcleos de Enfrentamento ao Tráfico de 
Pessoas; 

III – Postos Avançados de serviços de recep-
ção a brasileiros (as) deportados (as) e não 
admitidos (as) nos principais pontos de en-
trada e saída do País; 

IV- Secretaria de Direitos Humanos da Pre-
sidência da República; e 

V – Serviços que prestem atendimento a ví-
timas de violência e de tráfico de pessoas. 

DAS AÇÕES FISCAIS PARA A 
ERRADICAÇÃO DO TRABALHO EM 

CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO 

Art. 7º As ações fiscais para erradicação do tra-
balho em condição análoga à de escravo serão 
coordenadas pela Secretaria de Inspeção do 
Trabalho, que poderá realizá-las diretamente, 
por intermédio das equipes do grupo especial 
de fiscalização móvel, ou por intermédio de 
grupos/equipes de fiscalização organizados no 
âmbito das Superintendências Regionais do Tra-
balho e Emprego – SRTE por meio da chefia su-
perior, nos termos do Art. 18, II, da Portaria nº 
546, de 11 de Março de 2010. 

Art. 8º Sempre que a SRTE, por meio da chefia 
superior, nos termos do Art. 18, II, da Portaria 
nº 546, de 11 de Março de 2010, receber de-
núncia que relate a existência de trabalhadores 
reduzidos à condição análoga à de escravo e 
decidir pela realização de ação fiscal local para 
a apuração dos fatos, deverá antes de iniciar a 
inspeção comunicar à Secretaria de Inspeção do 
Trabalho. 

Art. 9º A Secretaria de Inspeção do Trabalho e 
as SRTE, por meio da chefia superior, nos ter-
mos do Art. 18, II, da Portaria nº 546, de 11 de 
Março de 2010, realizarão diagnósticos das ati-
vidades econômicas com incidência de trabalho 
em condições análogas à de escravo, que servi-
rão de base para a elaboração do planejamento 
e desenvolvimento das ações fiscais. 

Parágrafo único. Serão realizadas anual-
mente reuniões para análise crítica da exe-
cução e monitoramento das ações planeja-
das durante o ano. 

Art. 10. A SRTE, por meio da chefia superior, nos 
termos do Art. 18, II, da Portaria nº 546, de 11 
de Março de 2010, deverá buscar a articulação 
e a integração com os órgãos e/ou entidades 
que compõem as Comissões Estaduais de Erra-
dicação do Trabalho Escravo – COETRAEs, e os 
Comitês Estaduais de Enfrentamento ao Tráfico 
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de Pessoas, no âmbito de cada estado da fede-
ração e o Distrito Federal. 

Parágrafo único. A articulação prevista no 
caput do presente artigo visará à elabora-
ção de diagnósticos e à eleição de priorida-
des que irão compor o planejamento a que 
se refere o Artigo 9º desta instrução e, em 
particular, à viabilização de outras medidas 
que estejam fora do âmbito administrativo 
de responsabilidade do Auditor- Fiscal do 
Trabalho. 

Art. 11. A eleição de prioridades que irão com-
por o planejamento previsto no Artigo 9º desta 
instrução deverá conter a indicação de setores 
de atividade econômica a serem fiscalizados e a 
programação dos recursos humanos e materiais 
necessários à execução das fiscalizações, além 
da identificação de ações a serem desenvolvidas 
em conjunto com os parceiros referidos no arti-
go anterior. 

Art. 12. As ações fiscais deverão contar com a 
participação de representantes da Polícia Fede-
ral, ou Polícia Rodoviária Federal, ou Polícia Mili-
tar, ou Polícia Civil, ou outra autoridade policial. 

§1º A chefia superior, nos termos do Art. 
18, II, da Portaria nº 546, de 11 de Março de 
2010, deverá oficiar, visando à participação 
de membros de um dos órgãos menciona-
dos no caput, bem como enviar à Advocacia 
Geral da União (AGU), ao Ministério Públi-
co Federal (MPF), ao Ministério Público do 
Trabalho (MPT) e à Defensoria Pública da 
União (DPU) comunicação prévia sobre a 
operação, para que essas instituições ava-
liem a conveniência de integrá- la. 

§ 2º Caso o coordenador da operação en-
tenda prescindível o auxílio da força policial 
poderá ser dispensada a participação das 
autoridades mencionadas no caput deste 
artigo, desde que haja a anuência da chefia 
superior. 

Art. 13. A constatação de trabalho em condição 
análoga à de escravo ensejará a adoção dos pro-
cedimentos previstos no artigo 2º – C, §§ 1º e 
2º, da Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, 

devendo o Auditor-Fiscal do Trabalho resgatar o 
trabalhador que estiver submetido a essa condi-
ção e emitir o Requerimento do Seguro-Desem-
prego do Trabalhador Resgatado. 

Art. 14. O Auditor-Fiscal do Trabalho, ao con-
cluir pela constatação de trabalho em condição 
análoga à de escravo, determinará que o em-
pregador ou preposto tome as seguintes provi-
dências: 

I – A imediata paralisação das atividades 
dos empregados encontrados em condição 
análoga à de escravo; 

II – A regularização dos contratos de traba-
lho; 

III – O pagamento dos créditos trabalhistas 
por meio dos competentes Termos de Res-
cisões de Contrato de Trabalho; 

IV – O recolhimento do FGTS e da Contribui-
ção Social; (Retificado – DOU 13/10/2011)

V – O cumprimento das obrigações aces-
sórias ao contrato de trabalho, bem como 
tome as providências para o retorno dos 
trabalhadores aos locais de origem ou para 
rede hoteleira, abrigo público ou similar, 
quando for o caso.

§ 1º O auto de infração previsto nos §§2º e 
3º, do art. 3º, desta Instrução Normativa, 
descreverá minuciosamente os fatos a que 
se referem e serão conclusivos a respeito da 
existência de trabalho em condição análoga 
à de escravo, o que será objeto do contra-
ditório e da ampla defesa garantida ao au-
tuado. (Parágrafo alterado pela Instrução 
Normativa nº 124/2016 – DOU 13/05/2016)

§ 2º Em caso de não recolhimento do FGTS 
e Contribuição Social, deverão ser lavradas 
as competentes Notificações para Recolhi-
mento (NFGC e NRFC). 

§ 3º Em caso de descumprimento das de-
terminações contidas nos incisos I, II, III ou 
V, o Auditor-Fiscal do Trabalho relatará o 
fato imediatamente à Chefia da Fiscaliza-
ção para que informe a Advocacia- Geral da 
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União (AGU), o Ministério Público do Traba-
lho (MPT) ou a Defensoria Pública da União 
(DPU), a fim de que tomem as medidas judi-
ciais cabíveis. 

§ 4º Caso seja constatada situação de grave 
e iminente risco à segurança e/ou à saúde 
do trabalhador, serão tomadas as medidas 
previstas em lei. 

Art. 15. Pela sua natureza e gravidade, confor-
me o art. 1º desta Instrução Normativa, nos ca-
sos em que for constatado trabalho em condi-
ção análoga à de escravo, a lavratura de autos 
de infração sobrepõe-se a quaisquer critérios de 
auditoria fiscal utilizados em outras ações. 

Art. 16. Os autos de infração e Notificações Fis-
cais para Recolhimento de FGTS e Contribuição 
Social decorrentes das ações fiscais em que se 
constate a existência de trabalho em condição 
análoga à de escravo serão autuados e identifi-
cados por meio de capas diferenciadas e terão 
prioridade de tramitação. 

Art. 17. Caberá ao Auditor-Fiscal do Trabalho, 
devidamente credenciado junto à Secretaria de 
Políticas Públicas e Emprego, o preenchimento 
da Comunicação de Dispensa do Trabalhador 
Resgatado – CDTR, entregando a via própria ao 
interessado e outra à chefia imediata a ser enca-
minhada à Secretaria de Inspeção do Trabalho. 

§ 1º Cópia do Requerimento do Seguro-De-
semprego do Trabalhador Resgatado deve 
ser mantida anexa ao relatório encaminha-
do à Secretaria de Inspeção do Trabalho. 

Art. 18. No prazo de cinco dias úteis após o en-
cerramento da ação fiscal, o coordenador de 
grupo e/ou equipe deverá elaborar o competen-
te relatório de fiscalização e entregá-lo à Chefia 
da Fiscalização imediata, que deverá verificar 
a adequação de todos os dados e informações 
nele inseridos, para posterior encaminhamento 
à SIT, no prazo máximo de cinco dias úteis a con-
tar da data de seu recebimento. 

DOS CRITÉRIOS TÉCNICOS PARA 
A INCLUSÃO DO INFRATOR NO 

CADASTRO DE EMPREGADORES 
QUE TENHAM MANTIDO 

TRABALHADORES EM CONDIÇÕES 
ANÁLOGAS À DE ESCRAVO 

Art. 19. Os critérios para a inclusão de infra-
tor no Cadastro de Empregadores que tenham 
Mantido Trabalhadores em Condições Análogas 
à de Escravo são de natureza técnico-adminis-
trativa e vinculados ao cumprimento dos requi-
sitos contidos na Portaria Interministerial nº 2, 
de 12 de Maio de 2011. 

Art. 20. A inclusão do nome do infrator no Ca-
dastro ocorrerá após decisão administrativa fi-
nal relativa ao auto de infração lavrado em de-
corrência de ação fiscal em que tenha havido 
a identificação de trabalhadores submetidos à 
condição análoga à de escravo. 

Art. 21. A Fiscalização do Trabalho monitorará 
pelo período de dois anos após a inclusão do 
nome do infrator no Cadastro para verificação 
da regularidade das condições de trabalho, de-
vendo, após esse período, caso não haja reinci-
dência, proceder sua exclusão do Cadastro.

§ 1º (Parágrafo revogado pela Instrução 
Normativa nº 124/2016 – DOU 13/05/2016)

Art. 22. A presente instrução normativa entra 
em vigor na data de sua publicação.

CÓDIGO PENAL

Redução a condição análoga à de escravo

Art. 149. Reduzir alguém a condição análoga à 
de escravo, quer submetendo-o a trabalhos for-
çados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-
-o a condições degradantes de trabalho, quer 
restringindo, por qualquer meio, sua locomoção 
em razão de dívida contraída com o empregador 
ou preposto: (Redação dada pela Lei nº 10.803, 
de 11.12.2003)
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Pena – reclusão, de dois a oito anos, e mul-
ta, além da pena correspondente à violên-
cia. (Redação dada pela Lei nº 10.803, de 
11.12.2003)

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem: (In-
cluído pela Lei nº 10.803, de 11.12.2003)

I – cerceia o uso de qualquer meio de trans-
porte por parte do trabalhador, com o fim 
de retê-lo no local de trabalho; (Incluído 
pela Lei nº 10.803, de 11.12.2003)

II – mantém vigilância ostensiva no local 
de trabalho ou se apodera de documentos 
ou objetos pessoais do trabalhador, com o 
fim de retê-lo no local de trabalho. (Incluído 
pela Lei nº 10.803, de 11.12.2003)

§ 2º A pena é aumentada de metade, se 
o crime é cometido: (Incluído pela Lei nº 
10.803, de 11.12.2003)

I – contra criança ou adolescente; (Incluído 
pela Lei nº 10.803, de 11.12.2003)

II – por motivo de preconceito de raça, cor, 
etnia, religião ou origem. (Incluído pela Lei 
nº 10.803, de 11.12.2003)

DA DISCRIMINAÇÃO E  
AÇÕES AFIRMATIVAS

No tocante ao tema da discriminação e da re-
alização de ações afirmativas as normas cons-
titucionais refletem os compromissos assumi-
dos pelo Brasil na esfera internacional em que 
se destacam as Convenções nº 100 e nº 111 da 
Organização Internacional do Trabalho (OIT) e a 
Convenção da Organização das Nações Unidas 
(ONU) sobre a eliminação de todas as formas 
de discriminação contra a mulher, ratificada em 
1984. Na Constituição, esse direito está presen-
te de forma clara no capítulo relativo aos Direi-
tos e Deveres Individuais e Coletivos, art. 5º, 
quando proclama a igualdade entre homens e 
mulheres em direitos e obrigações. 

Esses direitos estão regulados pelo Capítulo III 
do Título III da Consolidação das Leis do Traba-
lho (CLT), com destaque para o art. 373-A, que 
veda, dentre outras, a publicação de anúncio de 
emprego no qual haja referência ao sexo, idade, 
cor ou situação familiar, salvo quando a nature-
za da atividade a ser exercida, pública e noto-
riamente, assim o exigir; promover a recusa de 
emprego, promoção ou motivar a dispensa do 
trabalho em razão de sexo, idade, cor, situação 
familiar ou estado de gravidez, salvo quando 
a natureza da atividade seja notória e publi-
camente incompatível; e impedir o acesso ou 
adotar critérios subjetivos para deferimento de 
inscrição ou aprovação em concursos, em em-
presas privadas, em razão de sexo, idade, cor, 
situação familiar ou estado de gravidez. 

A Lei nº 9.029/95 proíbe a exigência de atesta-
dos de gravidez e esterilização e outras práticas 
discriminatórias, para efeitos admissionais ou 
de permanência da relação jurídica de trabalho, 
veda a adoção de qualquer prática discrimina-
tória e limitativa para efeito de acesso à relação 
de emprego, ou sua manutenção, por motivo de 
sexo, origem, raça, cor, estado civil, situação fa-
miliar ou idade.

A Convenção nº 100 da OIT, editada em 1953, e 
ratificada pelo Brasil em 1957, prevê que os pa-
râmetros de remuneração devem ser estabele-
cidos sem levar em conta o sexo do trabalhador. 
Além disso, exige-se que homens e mulheres se-
jam remunerados por trabalho de igual valor, e 
não simplesmente pelo mesmo trabalho ou um 
similar. Nesse sentido, há um componente da 
desigualdade que é resultado de um processo 
discriminatório que remunera menos por traba-
lhos iguais, que não permite – ou dificulta – a 
ascensão, que não contrata para cargos ou se-
tores de maior prestígio e que desemprega mais 
facilmente simplesmente pelo fato de o indiví-
duo ser preto, pardo ou do sexo feminino. 

A Convenção nº 111 da OIT, editada em 1958 
e ratificada pelo Brasil em 1968, sobre a discri-
minação no emprego e na ocupação, considera 
discriminação toda distinção, exclusão ou prefe-
rência fundada em diversos aspectos, inclusive 
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sexo, que tenha por efeito anular ou alterar a 
igualdade de oportunidades ou de tratamento 
em matéria de emprego ou profissão. 

O art. 93 da Lei nº 8.213/91, regulamentada 
em 1999, legitima a oferta de oportunidades 
iguais de acesso ao mercado de trabalho. Essa 
lei estabelece dispositivo que torna obrigatório 
às empresas contratarem uma cota de pessoas 
com deficiência, proporcional ao número total 
de seus trabalhadores e é conhecida como Lei 
de Cotas. 

Dessa forma, empresas com mais de 100 funcio-
nários devem contratar 2% de pessoas com defi-
ciência; com 201 a 500 funcionários, 3%; de 501 
a 1.000, 4 %; e de 1.001 funcionários em dian-
te, 5%. A referida lei serve para que a inclusão 
de trabalhadores com deficiência seja adotada 
como uma demanda a ser incorporada à cultura 
organizacional desenvolvida pelas empresas. 

Outro avanço é o direito de a pessoa com defi-
ciência se inscrever em concurso público, para 
provimento de cargo cujas atribuições sejam 
compatíveis com sua deficiência. Para tais pes-
soas, serão reservadas até 20% das vagas ofere-
cidas no concurso. 

Apesar desses avanços indiscutíveis, a desigual-
dade dos direitos de mulheres, negros, pessoas 
com deficiência, idosos, o grupo GLBT (gays, lés-
bicas, bissexuais e transgêneros), pessoas que 
sofrem assédio moral, entre outras vítimas de 
discriminação, continua forte, muitas vezes dis-
farçada pelos relacionamentos pessoais tradu-
zidos em relações de poder que alguns desses 
segmentos assumem no cenário nacional.

A discriminação reduz o acesso às oportunida-
des de trabalho, emprego, renda, qualificação, 
educação, saúde e a outros direitos essenciais 
à cidadania. Ao ser combatida, devem-se levar 
em conta as dimensões de gênero, etnia, raça, 
geração, escolaridade, orientação sexual e defi-
ciência que, apesar de não esgotarem a questão 
da discriminação, são os focos de grandes desi-
gualdades no mundo do trabalho.

Atenção: O texto tem como base materiais pro-
duzidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

NEGROS, PARDOS E ESTATUTO DA 
IGUALDADE RACIAL

LEI Nº 12.288,  
DE 20 DE JULHO DE 2010

Institui o Estatuto da Igualdade Racial; altera as 
Leis nos 7.716, de 5 de janeiro de 1989, 9.029, 
de 13 de abril de 1995, 7.347, de 24 de julho de 
1985, e 10.778, de 24 de novembro de 2003.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a se-
guinte Lei:

TÍTULO I

Disposições Preliminares

Art. 1º Esta Lei institui o Estatuto da Igualdade 
Racial, destinado a garantir à população negra 
a efetivação da igualdade de oportunidades, a 
defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos 
e difusos e o combate à discriminação e às de-
mais formas de intolerância étnica.

Parágrafo único. Para efeito deste Estatuto, 
considera-se:

I – discriminação racial ou étnico-racial: 
toda distinção, exclusão, restrição ou prefe-
rência baseada em raça, cor, descendência 
ou origem nacional ou étnica que tenha por 
objeto anular ou restringir o reconhecimen-
to, gozo ou exercício, em igualdade de con-
dições, de direitos humanos e liberdades 
fundamentais nos campos político, econô-
mico, social, cultural ou em qualquer outro 
campo da vida pública ou privada;

II – desigualdade racial: toda situação injus-
tificada de diferenciação de acesso e fruição 
de bens, serviços e oportunidades, nas es-
feras pública e privada, em virtude de raça, 
cor, descendência ou origem nacional ou ét-
nica;
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III – desigualdade de gênero e raça: assime-
tria existente no âmbito da sociedade que 
acentua a distância social entre mulheres 
negras e os demais segmentos sociais;

IV – população negra: o conjunto de pes-
soas que se autodeclaram pretas e pardas, 
conforme o quesito cor ou raça usado pela 
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), ou que adotam autodefi-
nição análoga;

V – políticas públicas: as ações, iniciativas e 
programas adotados pelo Estado no cum-
primento de suas atribuições institucionais;

VI – ações afirmativas: os programas e me-
didas especiais adotados pelo Estado e pela 
iniciativa privada para a correção das de-
sigualdades raciais e para a promoção da 
igualdade de oportunidades.

Art. 2º É dever do Estado e da sociedade garan-
tir a igualdade de oportunidades, reconhecendo 
a todo cidadão brasileiro, independentemente 
da etnia ou da cor da pele, o direito à participa-
ção na comunidade, especialmente nas ativida-
des políticas, econômicas, empresariais, educa-
cionais, culturais e esportivas, defendendo sua 
dignidade e seus valores religiosos e culturais.

Art. 3º Além das normas constitucionais relati-
vas aos princípios fundamentais, aos direitos e 
garantias fundamentais e aos direitos sociais, 
econômicos e culturais, o Estatuto da Igualda-
de Racial adota como diretriz político-jurídica 
a inclusão das vítimas de desigualdade étnico-
-racial, a valorização da igualdade étnica e o for-
talecimento da identidade nacional brasileira.

Art. 4º A participação da população negra, em 
condição de igualdade de oportunidade, na vida 
econômica, social, política e cultural do País 
será promovida, prioritariamente, por meio de:

I – inclusão nas políticas públicas de desen-
volvimento econômico e social;

II – adoção de medidas, programas e políti-
cas de ação afirmativa;

III – modificação das estruturas institucio-
nais do Estado para o adequado enfren-
tamento e a superação das desigualdades 
étnicas decorrentes do preconceito e da 
discriminação étnica;

IV – promoção de ajustes normativos para 
aperfeiçoar o combate à discriminação étni-
ca e às desigualdades étnicas em todas as 
suas manifestações individuais, institucio-
nais e estruturais;

V – eliminação dos obstáculos históricos, 
socioculturais e institucionais que impedem 
a representação da diversidade étnica nas 
esferas pública e privada;

VI – estímulo, apoio e fortalecimento de 
iniciativas oriundas da sociedade civil dire-
cionadas à promoção da igualdade de opor-
tunidades e ao combate às desigualdades 
étnicas, inclusive mediante a implementa-
ção de incentivos e critérios de condiciona-
mento e prioridade no acesso aos recursos 
públicos;

VII – implementação de programas de ação 
afirmativa destinados ao enfrentamento 
das desigualdades étnicas no tocante à edu-
cação, cultura, esporte e lazer, saúde, segu-
rança, trabalho, moradia, meios de comuni-
cação de massa, financiamentos públicos, 
acesso à terra, à Justiça, e outros.

Parágrafo único. Os programas de ação 
afirmativa constituir-se-ão em políticas pú-
blicas destinadas a reparar as distorções e 
desigualdades sociais e demais práticas dis-
criminatórias adotadas, nas esferas pública 
e privada, durante o processo de formação 
social do País.

Art. 5º Para a consecução dos objetivos desta 
Lei, é instituído o Sistema Nacional de Promo-
ção da Igualdade Racial (Sinapir), conforme es-
tabelecido no Título III.
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TÍTULO II

Dos Direitos Fundamentais

CAPÍTULO I
DO DIREITO À SAÚDE

Art. 6º O direito à saúde da população negra 
será garantido pelo poder público mediante po-
líticas universais, sociais e econômicas destina-
das à redução do risco de doenças e de outros 
agravos.

§ 1º O acesso universal e igualitário ao Sis-
tema Único de Saúde (SUS) para promoção, 
proteção e recuperação da saúde da popu-
lação negra será de responsabilidade dos 
órgãos e instituições públicas federais, esta-
duais, distritais e municipais, da administra-
ção direta e indireta.

§ 2º O poder público garantirá que o seg-
mento da população negra vinculado aos 
seguros privados de saúde seja tratado sem 
discriminação.

Art. 7º O conjunto de ações de saúde voltadas à 
população negra constitui a Política Nacional de 
Saúde Integral da População Negra, organizada 
de acordo com as diretrizes abaixo especifica-
das:

I – ampliação e fortalecimento da participa-
ção de lideranças dos movimentos sociais 
em defesa da saúde da população negra nas 
instâncias de participação e controle social 
do SUS;

II – produção de conhecimento científico e 
tecnológico em saúde da população negra;

III – desenvolvimento de processos de infor-
mação, comunicação e educação para con-
tribuir com a redução das vulnerabilidades 
da população negra.

Art. 8º Constituem objetivos da Política Nacio-
nal de Saúde Integral da População Negra:

I – a promoção da saúde integral da popula-
ção negra, priorizando a redução das desi-
gualdades étnicas e o combate à discrimina-
ção nas instituições e serviços do SUS;

II – a melhoria da qualidade dos sistemas de 
informação do SUS no que tange à coleta, 
ao processamento e à análise dos dados de-
sagregados por cor, etnia e gênero;

III – o fomento à realização de estudos e 
pesquisas sobre racismo e saúde da popu-
lação negra;

IV – a inclusão do conteúdo da saúde da po-
pulação negra nos processos de formação 
e educação permanente dos trabalhadores 
da saúde;

V – a inclusão da temática saúde da popu-
lação negra nos processos de formação po-
lítica das lideranças de movimentos sociais 
para o exercício da participação e controle 
social no SUS.

Parágrafo único. Os moradores das comuni-
dades de remanescentes de quilombos se-
rão beneficiários de incentivos específicos 
para a garantia do direito à saúde, incluindo 
melhorias nas condições ambientais, no sa-
neamento básico, na segurança alimentar e 
nutricional e na atenção integral à saúde.

CAPÍTULO II
DO DIREITO À EDUCAÇÃO, À 

CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER

Seção I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 9º A população negra tem direito a parti-
cipar de atividades educacionais, culturais, es-
portivas e de lazer adequadas a seus interesses 
e condições, de modo a contribuir para o patri-
mônio cultural de sua comunidade e da socie-
dade brasileira.
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Art. 10. Para o cumprimento do disposto no art. 
9º, os governos federal, estaduais, distrital e 
municipais adotarão as seguintes providências:

I – promoção de ações para viabilizar e am-
pliar o acesso da população negra ao ensi-
no gratuito e às atividades esportivas e de 
lazer;

II – apoio à iniciativa de entidades que man-
tenham espaço para promoção social e cul-
tural da população negra;

III – desenvolvimento de campanhas edu-
cativas, inclusive nas escolas, para que a 
solidariedade aos membros da população 
negra faça parte da cultura de toda a socie-
dade;

IV – implementação de políticas públicas 
para o fortalecimento da juventude negra 
brasileira.

Seção II
DA EDUCAÇÃO

Art. 11. Nos estabelecimentos de ensino funda-
mental e de ensino médio, públicos e privados, 
é obrigatório o estudo da história geral da África 
e da história da população negra no Brasil, ob-
servado o disposto na Lei no 9.394, de 20 de de-
zembro de 1996.

§ 1º Os conteúdos referentes à história da 
população negra no Brasil serão ministra-
dos no âmbito de todo o currículo escolar, 
resgatando sua contribuição decisiva para o 
desenvolvimento social, econômico, políti-
co e cultural do País.

§ 2º O órgão competente do Poder Executi-
vo fomentará a formação inicial e continua-
da de professores e a elaboração de mate-
rial didático específico para o cumprimento 
do disposto no caput deste artigo.

§ 3º Nas datas comemorativas de caráter cí-
vico, os órgãos responsáveis pela educação 
incentivarão a participação de intelectuais 
e representantes do movimento negro para 

debater com os estudantes suas vivências 
relativas ao tema em comemoração.

Art. 12. Os órgãos federais, distritais e estaduais 
de fomento à pesquisa e à pós-graduação pode-
rão criar incentivos a pesquisas e a programas 
de estudo voltados para temas referentes às 
relações étnicas, aos quilombos e às questões 
pertinentes à população negra.

Art. 13. O Poder Executivo federal, por meio dos 
órgãos competentes, incentivará as instituições 
de ensino superior públicas e privadas, sem pre-
juízo da legislação em vigor, a:

I – resguardar os princípios da ética em pes-
quisa e apoiar grupos, núcleos e centros de 
pesquisa, nos diversos programas de pós-
-graduação que desenvolvam temáticas de 
interesse da população negra;

II – incorporar nas matrizes curriculares dos 
cursos de formação de professores temas 
que incluam valores concernentes à plura-
lidade étnica e cultural da sociedade brasi-
leira;

III – desenvolver programas de extensão 
universitária destinados a aproximar jovens 
negros de tecnologias avançadas, assegura-
do o princípio da proporcionalidade de gê-
nero entre os beneficiários;

IV – estabelecer programas de cooperação 
técnica, nos estabelecimentos de ensino 
públicos, privados e comunitários, com as 
escolas de educação infantil, ensino funda-
mental, ensino médio e ensino técnico, para 
a formação docente baseada em princípios 
de equidade, de tolerância e de respeito às 
diferenças étnicas.

Art. 14. O poder público estimulará e apoiará 
ações socioeducacionais realizadas por entida-
des do movimento negro que desenvolvam ati-
vidades voltadas para a inclusão social, median-
te cooperação técnica, intercâmbios, convênios 
e incentivos, entre outros mecanismos.

Art. 15. O poder público adotará programas de 
ação afirmativa.
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Art. 16. O Poder Executivo federal, por meio dos 
órgãos responsáveis pelas políticas de promo-
ção da igualdade e de educação, acompanhará 
e avaliará os programas de que trata esta Seção.

Seção III
DA CULTURA

Art. 17. O poder público garantirá o reconheci-
mento das sociedades negras, clubes e outras 
formas de manifestação coletiva da população 
negra, com trajetória histórica comprovada, 
como patrimônio histórico e cultural, nos ter-
mos dos arts. 215 e 216 da Constituição Federal.

Art. 18. É assegurado aos remanescentes das 
comunidades dos quilombos o direito à preser-
vação de seus usos, costumes, tradições e mani-
festos religiosos, sob a proteção do Estado.

Parágrafo único. A preservação dos docu-
mentos e dos sítios detentores de reminis-
cências históricas dos antigos quilombos, 
tombados nos termos do § 5º do art. 216 
da Constituição Federal, receberá especial 
atenção do poder público.

Art. 19. O poder público incentivará a celebra-
ção das personalidades e das datas comemo-
rativas relacionadas à trajetória do samba e de 
outras manifestações culturais de matriz africa-
na, bem como sua comemoração nas institui-
ções de ensino públicas e privadas.

Art. 20. O poder público garantirá o registro e 
a proteção da capoeira, em todas as suas mo-
dalidades, como bem de natureza imaterial e de 
formação da identidade cultural brasileira, nos 
termos do art. 216 da Constituição Federal.

Parágrafo único. O poder público buscará 
garantir, por meio dos atos normativos ne-
cessários, a preservação dos elementos for-
madores tradicionais da capoeira nas suas 
relações internacionais.

Seção IV
DO ESPORTE E LAZER

Art. 21. O poder público fomentará o pleno 
acesso da população negra às práticas despor-

tivas, consolidando o esporte e o lazer como di-
reitos sociais.

Art. 22. A capoeira é reconhecida como despor-
to de criação nacional, nos termos do art. 217 
da Constituição Federal.

§ 1º A atividade de capoeirista será reco-
nhecida em todas as modalidades em que 
a capoeira se manifesta, seja como esporte, 
luta, dança ou música, sendo livre o exercí-
cio em todo o território nacional.

§ 2º É facultado o ensino da capoeira nas 
instituições públicas e privadas pelos capo-
eiristas e mestres tradicionais, pública e for-
malmente reconhecidos.

CAPÍTULO III
DO DIREITO À LIBERDADE DE 

CONSCIÊNCIA E DE CRENÇA E AO 
LIVRE EXERCÍCIO DOS CULTOS 

RELIGIOSOS

Art. 23. É inviolável a liberdade de consciência 
e de crença, sendo assegurado o livre exercício 
dos cultos religiosos e garantida, na forma da 
lei, a proteção aos locais de culto e a suas litur-
gias.

Art. 24. O direito à liberdade de consciência e 
de crença e ao livre exercício dos cultos religio-
sos de matriz africana compreende:

I – a prática de cultos, a celebração de reu-
niões relacionadas à religiosidade e a fun-
dação e manutenção, por iniciativa privada, 
de lugares reservados para tais fins;

II – a celebração de festividades e cerimô-
nias de acordo com preceitos das respecti-
vas religiões;

III – a fundação e a manutenção, por inicia-
tiva privada, de instituições beneficentes 
ligadas às respectivas convicções religiosas;

IV – a produção, a comercialização, a aquisi-
ção e o uso de artigos e materiais religiosos 
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adequados aos costumes e às práticas fun-
dadas na respectiva religiosidade, ressalva-
das as condutas vedadas por legislação es-
pecífica;

V – a produção e a divulgação de publica-
ções relacionadas ao exercício e à difusão 
das religiões de matriz africana;

VI – a coleta de contribuições financeiras 
de pessoas naturais e jurídicas de natureza 
privada para a manutenção das atividades 
religiosas e sociais das respectivas religiões;

VII – o acesso aos órgãos e aos meios de co-
municação para divulgação das respectivas 
religiões;

VIII – a comunicação ao Ministério Públi-
co para abertura de ação penal em face de 
atitudes e práticas de intolerância religiosa 
nos meios de comunicação e em quaisquer 
outros locais.

Art. 25. É assegurada a assistência religiosa aos 
praticantes de religiões de matrizes africanas in-
ternados em hospitais ou em outras instituições 
de internação coletiva, inclusive àqueles sub-
metidos a pena privativa de liberdade.

Art. 26. O poder público adotará as medidas ne-
cessárias para o combate à intolerância com as 
religiões de matrizes africanas e à discriminação 
de seus seguidores, especialmente com o obje-
tivo de:

I – coibir a utilização dos meios de comuni-
cação social para a difusão de proposições, 
imagens ou abordagens que exponham pes-
soa ou grupo ao ódio ou ao desprezo por 
motivos fundados na religiosidade de matri-
zes africanas;

II – inventariar, restaurar e proteger os do-
cumentos, obras e outros bens de valor ar-
tístico e cultural, os monumentos, manan-
ciais, flora e sítios arqueológicos vinculados 
às religiões de matrizes africanas;

III – assegurar a participação proporcional 
de representantes das religiões de matri-
zes africanas, ao lado da representação das 

demais religiões, em comissões, conselhos, 
órgãos e outras instâncias de deliberação 
vinculadas ao poder público.

CAPÍTULO IV
DO ACESSO À TERRA  

E À MORADIA ADEQUADA

Seção I
DO ACESSO À TERRA

Art. 27. O poder público elaborará e implemen-
tará políticas públicas capazes de promover o 
acesso da população negra à terra e às ativida-
des produtivas no campo.

Art. 28. Para incentivar o desenvolvimento das 
atividades produtivas da população negra no 
campo, o poder público promoverá ações para 
viabilizar e ampliar o seu acesso ao financia-
mento agrícola.

Art. 29. Serão assegurados à população negra 
a assistência técnica rural, a simplificação do 
acesso ao crédito agrícola e o fortalecimento da 
infraestrutura de logística para a comercializa-
ção da produção.

Art. 30. O poder público promoverá a educa-
ção e a orientação profissional agrícola para os 
trabalhadores negros e as comunidades negras 
rurais.

Art. 31. Aos remanescentes das comunidades 
dos quilombos que estejam ocupando suas ter-
ras é reconhecida a propriedade definitiva, de-
vendo o Estado emitir-lhes os títulos respecti-
vos.

Art. 32. O Poder Executivo federal elaborará e 
desenvolverá políticas públicas especiais volta-
das para o desenvolvimento sustentável dos re-
manescentes das comunidades dos quilombos, 
respeitando as tradições de proteção ambiental 
das comunidades.

Art. 33. Para fins de política agrícola, os rema-
nescentes das comunidades dos quilombos re-
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ceberão dos órgãos competentes tratamento 
especial diferenciado, assistência técnica e li-
nhas especiais de financiamento público, des-
tinados à realização de suas atividades produti-
vas e de infraestrutura.

Art. 34. Os remanescentes das comunidades 
dos quilombos se beneficiarão de todas as ini-
ciativas previstas nesta e em outras leis para a 
promoção da igualdade étnica.

Seção II
DA MORADIA

Art. 35. O poder público garantirá a implemen-
tação de políticas públicas para assegurar o di-
reito à moradia adequada da população negra 
que vive em favelas, cortiços, áreas urbanas 
subutilizadas, degradadas ou em processo de 
degradação, a fim de reintegrá-las à dinâmica 
urbana e promover melhorias no ambiente e na 
qualidade de vida.

Parágrafo único. O direito à moradia ade-
quada, para os efeitos desta Lei, inclui não 
apenas o provimento habitacional, mas 
também a garantia da infraestrutura urba-
na e dos equipamentos comunitários asso-
ciados à função habitacional, bem como a 
assistência técnica e jurídica para a constru-
ção, a reforma ou a regularização fundiária 
da habitação em área urbana.

Art. 36. Os programas, projetos e outras ações 
governamentais realizadas no âmbito do Siste-
ma Nacional de Habitação de Interesse Social 
(SNHIS), regulado pela Lei no 11.124, de 16 de 
junho de 2005, devem considerar as peculiari-
dades sociais, econômicas e culturais da popu-
lação negra.

Parágrafo único. Os Estados, o Distrito Fe-
deral e os Municípios estimularão e facilita-
rão a participação de organizações e movi-
mentos representativos da população negra 
na composição dos conselhos constituídos 
para fins de aplicação do Fundo Nacional de 
Habitação de Interesse Social (FNHIS).

Art. 37. Os agentes financeiros, públicos ou pri-
vados, promoverão ações para viabilizar o aces-
so da população negra aos financiamentos habi-
tacionais.

CAPÍTULO V
DO TRABALHO

Art. 38. A implementação de políticas voltadas 
para a inclusão da população negra no mercado 
de trabalho será de responsabilidade do poder 
público, observando-se:

I – o instituído neste Estatuto;

II – os compromissos assumidos pelo Brasil 
ao ratificar a Convenção Internacional sobre 
a Eliminação de Todas as Formas de Discri-
minação Racial, de 1965;

III – os compromissos assumidos pelo Bra-
sil ao ratificar a Convenção no 111, de 1958, 
da Organização Internacional do Trabalho 
(OIT), que trata da discriminação no empre-
go e na profissão;

IV – os demais compromissos formalmente 
assumidos pelo Brasil perante a comunida-
de internacional.

Art. 39. O poder público promoverá ações que 
assegurem a igualdade de oportunidades no 
mercado de trabalho para a população negra, 
inclusive mediante a implementação de me-
didas visando à promoção da igualdade nas 
contratações do setor público e o incentivo à 
adoção de medidas similares nas empresas e or-
ganizações privadas.

§ 1º A igualdade de oportunidades será lo-
grada mediante a adoção de políticas e pro-
gramas de formação profissional, de empre-
go e de geração de renda voltados para a 
população negra.

§ 2º As ações visando a promover a igual-
dade de oportunidades na esfera da admi-
nistração pública far-se-ão por meio de nor-
mas estabelecidas ou a serem estabelecidas 
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em legislação específica e em seus regula-
mentos.

§ 3º O poder público estimulará, por meio 
de incentivos, a adoção de iguais medidas 
pelo setor privado.

§ 4º As ações de que trata o caput deste ar-
tigo assegurarão o princípio da proporcio-
nalidade de gênero entre os beneficiários.

§ 5º Será assegurado o acesso ao crédito 
para a pequena produção, nos meios rural e 
urbano, com ações afirmativas para mulhe-
res negras.

§ 6º O poder público promoverá campa-
nhas de sensibilização contra a marginaliza-
ção da mulher negra no trabalho artístico e 
cultural.

§ 7º O poder público promoverá ações com 
o objetivo de elevar a escolaridade e a qua-
lificação profissional nos setores da econo-
mia que contem com alto índice de ocu-
pação por trabalhadores negros de baixa 
escolarização.

Art. 40. O Conselho Deliberativo do Fundo de 
Amparo ao Trabalhador (Codefat) formulará 
políticas, programas e projetos voltados para a 
inclusão da população negra no mercado de tra-
balho e orientará a destinação de recursos para 
seu financiamento.

Art. 41. As ações de emprego e renda, promo-
vidas por meio de financiamento para consti-
tuição e ampliação de pequenas e médias em-
presas e de programas de geração de renda, 
contemplarão o estímulo à promoção de em-
presários negros.

Parágrafo único. O poder público estimula-
rá as atividades voltadas ao turismo étnico 
com enfoque nos locais, monumentos e ci-
dades que retratem a cultura, os usos e os 
costumes da população negra.

Art. 42. O Poder Executivo federal poderá im-
plementar critérios para provimento de cargos 
em comissão e funções de confiança destinados 
a ampliar a participação de negros, buscando 

reproduzir a estrutura da distribuição étnica na-
cional ou, quando for o caso, estadual, observa-
dos os dados demográficos oficiais.

CAPÍTULO VI
DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO

Art. 43. A produção veiculada pelos órgãos de 
comunicação valorizará a herança cultural e a 
participação da população negra na história do 
País.

Art. 44. Na produção de filmes e programas 
destinados à veiculação pelas emissoras de te-
levisão e em salas cinematográficas, deverá ser 
adotada a prática de conferir oportunidades de 
emprego para atores, figurantes e técnicos ne-
gros, sendo vedada toda e qualquer discrimina-
ção de natureza política, ideológica, étnica ou 
artística.

Parágrafo único. A exigência disposta no 
caput não se aplica aos filmes e programas 
que abordem especificidades de grupos ét-
nicos determinados.

Art. 45. Aplica-se à produção de peças publicitá-
rias destinadas à veiculação pelas emissoras de 
televisão e em salas cinematográficas o dispos-
to no art. 44.

Art. 46. Os órgãos e entidades da administração 
pública federal direta, autárquica ou fundacio-
nal, as empresas públicas e as sociedades de 
economia mista federais deverão incluir cláusu-
las de participação de artistas negros nos con-
tratos de realização de filmes, programas ou 
quaisquer outras peças de caráter publicitário.

§ 1º Os órgãos e entidades de que trata este 
artigo incluirão, nas especificações para 
contratação de serviços de consultoria, con-
ceituação, produção e realização de filmes, 
programas ou peças publicitárias, a obriga-
toriedade da prática de iguais oportunida-
des de emprego para as pessoas relaciona-
das com o projeto ou serviço contratado.
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§ 2º Entende-se por prática de iguais opor-
tunidades de emprego o conjunto de medi-
das sistemáticas executadas com a finalida-
de de garantir a diversidade étnica, de sexo 
e de idade na equipe vinculada ao projeto 
ou serviço contratado.

§ 3º A autoridade contratante poderá, se 
considerar necessário para garantir a prá-
tica de iguais oportunidades de emprego, 
requerer auditoria por órgão do poder pú-
blico federal.

§ 4º A exigência disposta no caput não se 
aplica às produções publicitárias quando 
abordarem especificidades de grupos étni-
cos determinados.

TÍTULO III

Do Sistema Nacional de  
Promoção da Igualdade Racial 

(SINAPIR)

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

Art. 47. É instituído o Sistema Nacional de Pro-
moção da Igualdade Racial (Sinapir) como for-
ma de organização e de articulação voltadas à 
implementação do conjunto de políticas e ser-
viços destinados a superar as desigualdades ét-
nicas existentes no País, prestados pelo poder 
público federal.

§ 1º Os Estados, o Distrito Federal e os Mu-
nicípios poderão participar do Sinapir me-
diante adesão.

§ 2º O poder público federal incentivará a 
sociedade e a iniciativa privada a participar 
do Sinapir.

CAPÍTULO II
DOS OBJETIVOS

Art. 48. São objetivos do Sinapir:

I – promover a igualdade étnica e o com-
bate às desigualdades sociais resultantes 
do racismo, inclusive mediante adoção de 
ações afirmativas;

II – formular políticas destinadas a comba-
ter os fatores de marginalização e a promo-
ver a integração social da população negra;

III – descentralizar a implementação de 
ações afirmativas pelos governos estaduais, 
distrital e municipais;

IV – articular planos, ações e mecanismos 
voltados à promoção da igualdade étnica;

V – garantir a eficácia dos meios e dos ins-
trumentos criados para a implementação 
das ações afirmativas e o cumprimento das 
metas a serem estabelecidas.

CAPÍTULO III
DA ORGANIZAÇÃO E COMPETÊNCIA

Art. 49. O Poder Executivo federal elaborará 
plano nacional de promoção da igualdade racial 
contendo as metas, princípios e diretrizes para a 
implementação da Política Nacional de Promo-
ção da Igualdade Racial (PNPIR).

§ 1º A elaboração, implementação, coor-
denação, avaliação e acompanhamento da 
PNPIR, bem como a organização, articula-
ção e coordenação do Sinapir, serão efetiva-
dos pelo órgão responsável pela política de 
promoção da igualdade étnica em âmbito 
nacional.

§ 2º É o Poder Executivo federal autoriza-
do a instituir fórum intergovernamental de 
promoção da igualdade étnica, a ser coor-
denado pelo órgão responsável pelas políti-
cas de promoção da igualdade étnica, com 
o objetivo de implementar estratégias que 
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visem à incorporação da política nacional 
de promoção da igualdade étnica nas ações 
governamentais de Estados e Municípios.

§ 3º As diretrizes das políticas nacional e 
regional de promoção da igualdade étnica 
serão elaboradas por órgão colegiado que 
assegure a participação da sociedade civil.

Art. 50. Os Poderes Executivos estaduais, distri-
tal e municipais, no âmbito das respectivas esfe-
ras de competência, poderão instituir conselhos 
de promoção da igualdade étnica, de caráter 
permanente e consultivo, compostos por igual 
número de representantes de órgãos e entida-
des públicas e de organizações da sociedade ci-
vil representativas da população negra.

Parágrafo único. O Poder Executivo priori-
zará o repasse dos recursos referentes aos 
programas e atividades previstos nesta Lei 
aos Estados, Distrito Federal e Municípios 
que tenham criado conselhos de promoção 
da igualdade étnica.

CAPÍTULO IV
DAS OUVIDORIAS PERMANENTES 

E DO ACESSO À JUSTIÇA E À 
SEGURANÇA

Art. 51. O poder público federal instituirá, na 
forma da lei e no âmbito dos Poderes Legislativo 
e Executivo, Ouvidorias Permanentes em Defe-
sa da Igualdade Racial, para receber e encami-
nhar denúncias de preconceito e discriminação 
com base em etnia ou cor e acompanhar a im-
plementação de medidas para a promoção da 
igualdade.

Art. 52. É assegurado às vítimas de discrimi-
nação étnica o acesso aos órgãos de Ouvidoria 
Permanente, à Defensoria Pública, ao Ministé-
rio Público e ao Poder Judiciário, em todas as 
suas instâncias, para a garantia do cumprimento 
de seus direitos.

Parágrafo único. O Estado assegurará aten-
ção às mulheres negras em situação de vio-

lência, garantida a assistência física, psíqui-
ca, social e jurídica.

Art. 53. O Estado adotará medidas especiais 
para coibir a violência policial incidente sobre a 
população negra.

Parágrafo único. O Estado implementará 
ações de ressocialização e proteção da ju-
ventude negra em conflito com a lei e ex-
posta a experiências de exclusão social.

Art. 54. O Estado adotará medidas para coibir 
atos de discriminação e preconceito praticados 
por servidores públicos em detrimento da po-
pulação negra, observado, no que couber, o dis-
posto na Lei no 7.716, de 5 de janeiro de 1989.

Art. 55. Para a apreciação judicial das lesões e 
das ameaças de lesão aos interesses da popula-
ção negra decorrentes de situações de desigual-
dade étnica, recorrer-se-á, entre outros instru-
mentos, à ação civil pública, disciplinada na Lei 
no 7.347, de 24 de julho de 1985.

CAPÍTULO V
DO FINANCIAMENTO DAS 

INICIATIVAS DE PROMOÇÃO DA 
IGUALDADE RACIAL

Art. 56. Na implementação dos programas e das 
ações constantes dos planos plurianuais e dos 
orçamentos anuais da União, deverão ser ob-
servadas as políticas de ação afirmativa a que se 
refere o inciso VII do art. 4º desta Lei e outras 
políticas públicas que tenham como objetivo 
promover a igualdade de oportunidades e a in-
clusão social da população negra, especialmen-
te no que tange a:

I – promoção da igualdade de oportunida-
des em educação, emprego e moradia;

II – financiamento de pesquisas, nas áreas 
de educação, saúde e emprego, voltadas 
para a melhoria da qualidade de vida da po-
pulação negra;
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III – incentivo à criação de programas e veí-
culos de comunicação destinados à divulga-
ção de matérias relacionadas aos interesses 
da população negra;

IV – incentivo à criação e à manutenção de 
microempresas administradas por pessoas 
autodeclaradas negras;

V – iniciativas que incrementem o acesso e 
a permanência das pessoas negras na edu-
cação fundamental, média, técnica e supe-
rior;

VI – apoio a programas e projetos dos go-
vernos estaduais, distrital e municipais e de 
entidades da sociedade civil voltados para a 
promoção da igualdade de oportunidades 
para a população negra;

VII – apoio a iniciativas em defesa da cultu-
ra, da memória e das tradições africanas e 
brasileiras.

§ 1º O Poder Executivo federal é autorizado 
a adotar medidas que garantam, em cada 
exercício, a transparência na alocação e na 
execução dos recursos necessários ao finan-
ciamento das ações previstas neste Estatu-
to, explicitando, entre outros, a proporção 
dos recursos orçamentários destinados aos 
programas de promoção da igualdade, es-
pecialmente nas áreas de educação, saúde, 
emprego e renda, desenvolvimento agrário, 
habitação popular, desenvolvimento regio-
nal, cultura, esporte e lazer.

§ 2º Durante os 5 (cinco) primeiros anos, a 
contar do exercício subsequente à publica-
ção deste Estatuto, os órgãos do Poder Exe-
cutivo federal que desenvolvem políticas e 
programas nas áreas referidas no § 1º des-
te artigo discriminarão em seus orçamen-
tos anuais a participação nos programas de 
ação afirmativa referidos no inciso VII do 
art. 4º desta Lei.

§ 3º O Poder Executivo é autorizado a ado-
tar as medidas necessárias para a adequada 
implementação do disposto neste artigo, 
podendo estabelecer patamares de parti-

cipação crescente dos programas de ação 
afirmativa nos orçamentos anuais a que se 
refere o § 2º deste artigo.

§ 4º O órgão colegiado do Poder Executi-
vo federal responsável pela promoção da 
igualdade racial acompanhará e avaliará a 
programação das ações referidas neste ar-
tigo nas propostas orçamentárias da União.

Art. 57. Sem prejuízo da destinação de recursos 
ordinários, poderão ser consignados nos orça-
mentos fiscal e da seguridade social para finan-
ciamento das ações de que trata o art. 56:

I – transferências voluntárias dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios;

II – doações voluntárias de particulares;

III – doações de empresas privadas e orga-
nizações não governamentais, nacionais ou 
internacionais;

IV – doações voluntárias de fundos nacio-
nais ou internacionais;

V – doações de Estados estrangeiros, por 
meio de convênios, tratados e acordos in-
ternacionais.

TÍTULO IV

Disposições Finais

Art. 58. As medidas instituídas nesta Lei não ex-
cluem outras em prol da população negra que 
tenham sido ou venham a ser adotadas no âm-
bito da União, dos Estados, do Distrito Federal 
ou dos Municípios.

Art. 59. O Poder Executivo federal criará instru-
mentos para aferir a eficácia social das medidas 
previstas nesta Lei e efetuará seu monitoramen-
to constante, com a emissão e a divulgação de 
relatórios periódicos, inclusive pela rede mun-
dial de computadores.

Art. 60. Os arts. 3º e 4º da Lei nº 7.716, de 1989, 
passam a vigorar com a seguinte redação:
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“Art. 3º ...............................................................
.........

Parágrafo único. Incorre na mesma pena 
quem, por motivo de discriminação de raça, 
cor, etnia, religião ou procedência nacional, 
obstar a promoção funcional.” (NR)

“Art. 4º ...............................................................
.........

§ 1º Incorre na mesma pena quem, por mo-
tivo de discriminação de raça ou de cor ou 
práticas resultantes do preconceito de des-
cendência ou origem nacional ou étnica:

I – deixar de conceder os equipamentos ne-
cessários ao empregado em igualdade de 
condições com os demais trabalhadores;

II – impedir a ascensão funcional do empre-
gado ou obstar outra forma de benefício 
profissional;

III – proporcionar ao empregado tratamen-
to diferenciado no ambiente de trabalho, 
especialmente quanto ao salário.

§ 2º Ficará sujeito às penas de multa e de 
prestação de serviços à comunidade, in-
cluindo atividades de promoção da igualda-
de racial, quem, em anúncios ou qualquer 
outra forma de recrutamento de trabalha-
dores, exigir aspectos de aparência próprios 
de raça ou etnia para emprego cujas ativida-
des não justifiquem essas exigências.” (NR)

Art. 61. Os arts. 3º e 4º da Lei nº 9.029, de 13 de 
abril de 1995, passam a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 3º Sem prejuízo do prescrito no art. 2º e 
nos dispositivos legais que tipificam os crimes 
resultantes de preconceito de etnia, raça ou cor, 
as infrações do disposto nesta Lei são passíveis 
das seguintes cominações:

......................................................................

.............” (NR)

“Art. 4º O rompimento da relação de trabalho 
por ato discriminatório, nos moldes desta Lei, 

além do direito à reparação pelo dano moral, fa-
culta ao empregado optar entre:

......................................................................

.............” (NR)

Art. 62. O art. 13 da Lei no 7.347, de 1985, passa 
a vigorar acrescido do seguinte § 2º, renume-
rando-se o atual parágrafo único como § 1º:

“Art. 13. ..............................................................
..........

§ 1º ..............................................................
.................

§ 2º Havendo acordo ou condenação com 
fundamento em dano causado por ato de 
discriminação étnica nos termos do dispos-
to no art. 1º desta Lei, a prestação em di-
nheiro reverterá diretamente ao fundo de 
que trata o caput e será utilizada para ações 
de promoção da igualdade étnica, confor-
me definição do Conselho Nacional de Pro-
moção da Igualdade Racial, na hipótese de 
extensão nacional, ou dos Conselhos de 
Promoção de Igualdade Racial estaduais 
ou locais, nas hipóteses de danos com ex-
tensão regional ou local, respectivamente.” 
(NR)

Art. 63. O § 1º do art. 1º da Lei nº 10.778, de 
24 de novembro de 2003, passa a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 1º ...............................................................
........

§ 1º Para os efeitos desta Lei, entende-se 
por violência contra a mulher qualquer ação 
ou conduta, baseada no gênero, inclusive 
decorrente de discriminação ou desigualda-
de étnica, que cause morte, dano ou sofri-
mento físico, sexual ou psicológico à mulher, 
tanto no âmbito público quanto no privado.

......................................................................

.............” (NR)

Art. 64. O § 3º do art. 20 da Lei nº 7.716, de 
1989, passa a vigorar acrescido do seguinte in-
ciso III:
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“Art. 20. .............................................................
............................................................................
..........................

§ 3º ..............................................................
......................................................................
........................................

III – a interdição das respectivas mensagens 
ou páginas de informação na rede mundial 
de computadores.

......................................................................

.............” (NR)

Art. 65. Esta Lei entra em vigor 90 (noventa) 
dias após a data de sua publicação.

Brasília, 20 de julho de 2010; 189º da Indepen-
dência e 122º da República.

DIREITOS DA MULHER

DA PROTEÇÃO DO  
TRABALHO DA MULHER
(Vide arts. 5º, I e 7º, XX e XXX da  

Constituição Federal de 1988)

Seção I
DA DURAÇÃO, CONDIÇÕES DO 

TRABALHO E DA DISCRIMINAÇÃO 
CONTRA A MULHER

(Denominação da seção com redação  
dada pela Lei nº 9.799, de 26/5/1999)

Art. 372. Os preceitos que regulam o trabalho 
masculino são aplicáveis ao trabalho feminino, 
naquilo em que não colidirem com a proteção 
especial instituída por este Capítulo.

Parágrafo único. Não é regido pelos dispo-
sitivos a que se refere este artigo o trabalho 
nas oficinas em que sirvam exclusivamente 
pessoas da família da mulher e esteja esta 
sob a direção do esposo, do pai, da mãe, do 
tutor ou do filho.

Art. 373. A duração normal de trabalho da mu-
lher será de 8 (oito) horas diárias, exceto nos ca-
sos para os quais for fixada duração inferior.

Art. 373-A. Ressalvadas as disposições legais 
destinadas a corrigir as distorções que afetam o 
acesso da mulher ao mercado de trabalho e cer-
tas especificidades estabelecidas nos acordos 
trabalhistas, é vedado: 

I – publicar ou fazer publicar anúncio de em-
prego no qual haja referência ao sexo à ida-
de, à cor ou situação familiar, salvo quando 
a natureza da atividade a ser exercida, pú-
blica e notoriamente, assim o exigir; 

II – recusar emprego, promoção ou motivar 
a dispensa do trabalho em razão de sexo, 
idade, cor, situação familiar ou estado de 
gravidez, salvo quando a natureza da ativi-
dade seja notória e publicamente incompa-
tível; 

III – considerar o sexo, a idade, a cor ou si-
tuação familiar como variável determinante 
para fins de remuneração, formação profis-
sional e oportunidades de ascensão profis-
sional; 

IV – exigir atestado ou exame, de qualquer 
natureza, para comprovação de esterilidade 
ou gravidez, na admissão ou permanência 
no emprego; 

V – impedir o acesso ou adotar critérios 
subjetivos para deferimento de inscrição ou 
aprovação em concursos, em empresas pri-
vadas, em razão de sexo, idade, cor, situa-
ção familiar ou estado de gravidez; 

VI – proceder o empregador ou preposto a 
revistas íntimas nas empregadas ou funcio-
nárias. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo 
não obsta a adoção de medidas temporárias 
que visem ao estabelecimento das políticas 
de igualdade entre homens e mulheres, em 
particular as que se destinam a corrigir as 
distorções que afetam a formação profis-
sional, o acesso ao emprego e as condições 
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gerais de trabalho da mulher. (Artigo acres-
cido pela Lei nº 9.799, de 26/5/1999)

Art. 374. (Revogado pela Lei nº 7.855, de 
24/10/1989)

Art. 375. (Revogado pela Lei nº 7.855, de 
24/10/1989)

Art. 376. (Revogado pela Lei nº 10.244, de 
27/6/2001)

Art. 377. A adoção de medidas de proteção ao 
trabalho das mulheres é considerada de ordem 
pública, não justificando, em hipótese alguma, a 
redução de salário.

Art. 378. (Revogado pela Lei nº 7.855, de 
24/10/1989)

Seção II
DO TRABALHO NOTURNO

Art. 379. (Revogado pela Lei nº 7.855, de 
24/10/1989)

Art. 380. (Revogado pela Lei nº 7.855, de 
24/10/1989)

Art. 381. O trabalho noturno das mulheres terá 
salário superior ao diurno.

§ 1º Para os fins desse artigo, os salários se-
rão acrescidos duma percentagem adicional 
de 20% (vinte por cento) no mínimo.

§ 2º Cada hora do período noturno de tra-
balho das mulheres terá 52 (cinqüenta e 
dois) minutos e 30 (trinta) segundos.

Seção III
DOS PERÍODOS DE DESCANSO

Art. 382. Entre 2 (duas) jornadas de trabalho, 
haverá um intervalo de 11 (onze) horas conse-
cutivas, no mínimo, destinado ao repouso.

Art. 383. Durante a jornada de trabalho, será 
concedido à empregada um período para refei-
ção e repouso não inferior a 1 (uma) hora nem 
superior a 2 (duas) horas salvo a hipótese pre-
vista no art. 71, § 3º.

Art. 384. Em caso de prorrogação do horário 
normal, será obrigatório um descanso de 15 
(quinze) minutos no mínimo, antes do início do 
período extraordinário do trabalho.

Art. 385. O descanso semanal será de 24 (vin-
te e quatro) horas consecutivas e coincidirá no 
todo ou em parte com o domingo, salvo motivo 
de conveniência pública ou necessidade impe-
riosa de serviço, a juízo da autoridade compe-
tente, na forma das disposições gerais, caso em 
que recairá em outro dia.

Parágrafo único. Observar-se-ão, igualmen-
te, os preceitos da legislação geral sobre a 
proibição de trabalho nos feriados civis e re-
ligiosos.

Art. 386. Havendo trabalho aos domingos, será 
organizada uma escala de revezamento quinze-
nal, que favoreça o repouso dominical.

Seção IV
DOS MÉTODOS E  

LOCAIS DE TRABALHO

Art. 387. (Revogado pela Lei nº 7.855, de 
24/10/1989)

Art. 388. Em virtude de exame e parecer da au-
toridade competente, o Ministro do Trabalho, 
Indústria e Comércio poderá estabelecer der-
rogações totais ou parciais às proibições a que 
alude o artigo anterior, quando tiver desapare-
cido, nos serviços considerados perigosos ou 
insalubres, todo e qualquer caráter perigoso ou 
prejudicial mediante a aplicação de novos mé-
todos de trabalho ou pelo emprego de medidas 
de ordem preventiva.

Art. 389. Toda empresa é obrigada: 

I – a prover os estabelecimentos de medi-
das concernentes à higienização dos méto-
dos e locais de trabalho, tais como ventila-
ção e iluminação e outros que se fizerem 
necessários à segurança e ao conforto das 
mulheres, a critério da autoridade compe-
tente; 
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II – a instalar bebedouros, lavatórios, apare-
lhos sanitários; dispor de cadeiras ou ban-
cos, em número suficiente, que permitam 
às mulheres trabalhar sem grande esgota-
mento físico; 

III – a instalar vestiários com armários indi-
viduais privativos das mulheres, exceto os 
estabelecimentos comerciais, escritórios, 
bancos e atividades afins, em que não seja 
exigida a troca de roupa, e outros, a critério 
da autoridade competente em matéria de 
segurança e higiene do trabalho, admitin-
do-se como suficientes as gavetas ou esca-
ninhos, onde possam as empregadas guar-
dar seus pertences; 

IV – a fornecer, gratuitamente, a juízo da au-
toridade competente, os recursos de prote-
ção individual, tais como óculos, máscaras, 
luvas e roupas especiais, para a defesa dos 
olhos, do aparelho respiratório e da pele, de 
acordo com a natureza do trabalho. 

§ 1º Os estabelecimentos em que trabalha-
rem pelo menos 30 (trinta) mulheres, com 
mais de 16 (dezesseis) anos de idade, terão 
local apropriado onde seja permitido às em-
pregadas guardar sob vigilância e assistên-
cia os seus filhos no período da amamen-
tação. (Vide art. 7º, XXV da Constituição 
Federal de 1988)

§ 2º A exigência do § 1º poderá ser supri-
da por meio de creches distritais mantidas, 
diretamente ou mediante convênios, com 
outras entidades públicas ou privadas, pe-
las próprias empresas, em regime comuni-
tário, ou a cargo do SESI, do SESC, da LBA, 
ou de entidades sindicais. (Artigo com re-
dação dada pelo Decreto-Lei nº 229, de 
28/2/1967)

Art. 390. Ao empregador é vedado empregar a 
mulher em serviço que demande o emprego de 
força muscular superior a 20 (vinte) quilos para 
o trabalho contínuo, ou 25 (vinte e cinco) quilos 
para o trabalho ocasional.

Parágrafo único. Não está compreendida 
na determinação deste artigo a remoção de 

material feita por impulsão ou tração de va-
gonetes sobre trilhos, de carros de mão ou 
quaisquer aparelhos mecânicos.

Art. 390-A. (VETADO na Lei nº 9.799, de 
26/5/1999)

Art. 390-B. As vagas dos cursos de formação de 
mão-de-obra, ministrados por instituições go-
vernamentais, pelos próprios empregadores ou 
por qualquer órgão de ensino profissionalizan-
te, serão oferecidas aos empregados de ambos 
os sexos. (Artigo acrescido pela Lei nº 9.799, de 
26/5/1999)

Art. 390-C. As empresas com mais de cem em-
pregados, de ambos os sexos deverão manter 
programas especiais de incentivos e aperfeiço-
amento profissional da mão-de-obra. (Artigo 
acrescido pela Lei nº 9.799, de 26/5/1999)

Art. 390-D. (VETADO na Lei nº 9.799, de 
26/5/1999)

Art. 390-E A pessoa jurídica poderá associar-
-se a entidade de formação profissional, socie-
dades civis, sociedades cooperativas, órgãos e 
entidades públicas ou entidades sindicais, bem 
como firmar convênios para o desenvolvimen-
to de ações conjuntas, visando à execução de 
projetos relativos ao incentivo ao trabalho da 
mulher. (Artigo acrescido pela Lei nº 9.799, de 
26/5/1999)

Seção V
DA PROTEÇÃO À MATERNIDADE

(Vide art. 7º, XVIII da Constituição Federal 
de 1988 e art. 10, II, “b” do ADCT)

Art. 391. Não constitui justo motivo para a resci-
são do contrato de trabalho da mulher o fato de 
haver contraído matrimônio ou de encontrar-se 
em estado de gravidez.

Parágrafo único. Não serão permitidos em 
regulamentos de qualquer natureza, con-
tratos coletivos ou individuais de trabalho, 
restrições ao direito da mulher ao seu em-
prego, por motivo de casamento ou de gra-
videz.
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Art. 391-A. A confirmação do estado de gravidez 
advindo no curso do contrato de trabalho, ainda 
que durante o prazo do aviso prévio trabalhado 
ou indenizado, garante à empregada gestante a 
estabilidade provisória prevista na alínea b do 
inciso II do art. 10 do Ato das Disposições Cons-
titucionais Transitórias. (Artigo acrescido pela 
Lei nº 12.812, de 16/5/2013)

Art. 392. A empregada gestante tem direito à 
licença-maternidade de 120 (cento e vinte) dias, 
sem prejuízo do emprego e do salário. (“Caput” 
do artigo com redação dada pela Lei nº 10.421, 
de 15/4/2002)

§ 1º A empregada deve, mediante atestado 
médico, notificar o seu empregador da data 
do início do afastamento do emprego, que 
poderá ocorrer entre o 28º (vigésimo oita-
vo) dia antes do parto e ocorrência deste. 
(Parágrafo com redação dada pela Lei nº 
10.421, de 15/4/2002)

§ 2º Os períodos de repouso, antes e de-
pois do parto, poderão ser aumentados de 
2 (duas) semanas cada um, mediante ates-
tado médico. (Parágrafo com redação dada 
pela Lei nº 10.421, de 15/4/2002)

§ 3º Em caso de parto antecipado, a mulher 
terá direito aos 120 (cento e vinte) dias pre-
vistos neste artigo. (Parágrafo com redação 
dada pela Lei nº 10.421, de 15/4/2002)

§ 4º É garantido à empregada, durante a 
gravidez, sem prejuízo do salário e demais 
direitos: (Parágrafo com redação dada pela 
Lei nº 9.799, de 26/5/1999)

I – transferência de função, quando as con-
dições de saúde o exigirem, assegurada a 
retomada da função anteriormente exerci-
da, logo após o retorno ao trabalho; (Inciso 
acrescido pela Lei nº 9.799, de 26/5/1999)

II – dispensa do horário de trabalho pelo 
tempo necessário para a realização de, no 
mínimo, seis consultas médicas e demais 
exames complementares. (Inciso acrescido 
pela Lei nº 9.799, de 26/5/1999)

§ 5º (VETADO na Lei nº 10.421, de 
15/4/2002)

Art. 392-A. À empregada que adotar ou obtiver 
guarda judicial para fins de adoção de criança 
será concedida licença-maternidade nos ter-
mos do art. 392. ("Caput" do artigo acrescido 
pela Lei nº 10.421, de 15/4//2002, com redação 
dada pela Lei nº 12.873, de 24/10/2013)

§ 1º (Parágrafo acrescido pela Lei nº 10.421, 
de 15/4//2002 e revogado pela Lei nº 
12.010, de 3/8/2009)

§ 2º (Parágrafo acrescido pela Lei nº 10.421, 
de 15/4//2002 e revogado pela Lei nº 
12.010, de 3/8/2009) 

§ 3º (Parágrafo acrescido pela Lei nº 10.421, 
de 15/4//2002 e revogado pela Lei nº 
12.010, de 3/8/2009)

§ 4º A licença-maternidade só será con-
cedida mediante apresentação do termo 
judicial de guarda à adotante ou guardiã. 
(Parágrafo acrescido pela Lei nº 10.421, de 
15/4//2002)

§ 5º A adoção ou guarda judicial conjun-
ta ensejará a concessão de licença-ma-
ternidade a apenas um dos adotantes ou 
guardiães empregado ou empregada. (Pa-
rágrafo acrescido pela Lei nº 12.873, de 
24/10/2013)

Art. 392-B. Em caso de morte da genitora, é as-
segurado ao cônjuge ou companheiro empre-
gado o gozo de licença por todo o período da 
licença-maternidade ou pelo tempo restante a 
que teria direito a mãe, exceto no caso de fa-
lecimento do filho ou de seu abandono. (Artigo 
acrescido pela Lei nº 12.873, de 24/10/2013, 
publicada no DOU de 25/10/2013, em vigor 90 
dias após a sua publicação)

Art. 392-C. Aplica-se, no que couber, o disposto 
no art. 392-A e 392-B ao empregado que ado-
tar ou obtiver guarda judicial para fins de ado-
ção. (Artigo acrescido pela Lei nº 12.873, de 
24/10/2013)



 

www.acasadoconcurseiro.com.br712

Art. 393. Durante o período a que se refere o 
art. 392, a mulher terá direito ao salário integral 
e, quando variável, calculado de acordo com a 
média dos 6 (seis) últimos meses de trabalho, 
bem como aos direitos e vantagens adquiridos, 
sendo-lhe ainda facultado reverter à função que 
anteriormente ocupava. (Artigo com redação 
dada pelo Decreto-Lei nº 229, de 28/2/1967)

Art. 394. Mediante atestado médico, à mulher 
grávida é facultado romper o compromisso re-
sultante de qualquer contrato de trabalho, des-
de que este seja prejudicial à gestação.

Art. 394-A. A empregada gestante ou lactante 
será afastada, enquanto durar a gestação e a 
lactação, de quaisquer atividades, operações ou 
locais insalubres, devendo exercer suas ativida-
des em local salubre. (“Caput” do artigo acresci-
do pela Lei nº 13.287, de 11/5/2016)

Parágrafo único. (VETADO na Lei nº 13.287, 
de 11/5/2016)

Art. 395. Em caso de aborto não criminoso, 
comprovado por atestado médico oficial, a mu-
lher terá um repouso remunerado de 2 (duas) 
semanas, ficando-lhe assegurado o direito de 
retornar à função que ocupava antes de seu 
afastamento.

Art. 396. Para amamentar o próprio filho, até 
que este complete 6 (seis) meses de idade, a 
mulher terá direito, durante a jornada de traba-
lho, a 2 (dois) descansos especiais, de meia hora 
cada um.

Parágrafo único. Quando o exigir a saúde 
do filho, o período de 6 (seis) meses poderá 
ser dilatado, a critério de autoridade com-
petente.

Art. 397. O SESI, o SESC, a LBA, e outras entida-
des públicas destinadas à assistência à infância 
manterão ou subvencionarão, de acordo com 
suas possibilidades financeiras, escolas mater-
nais e jardins de infância, distribuídos nas zonas 
de maior densidade de trabalhadores, destina-
dos especialmente aos filhos das mulheres em-
pregadas. (Artigo com redação dada pelo Decre-
to-Lei nº 229, de 28/2/1967)

Art. 398. (Revogado pelo Decreto-Lei nº 229, de 
28/2/1967)

Art. 399. O Ministro do Trabalho, Indústria e Co-
mércio conferirá diploma de benemerência aos 
empregadores que se distinguirem pela organi-
zação e manutenção de creches e de instituições 
de proteção aos menores em idade pré-escolar, 
desde que tais serviços se recomendem por sua 
generosidade e pela eficiência das respectivas 
instalações.

Art. 400. Os locais destinados à guarda dos fi-
lhos das operárias durante o período da ama-
mentação deverão possuir, no mínimo, um 
berçário, uma saleta de amamentação, uma co-
zinha dietética e uma instalação sanitária. (Vide 
art. 7º, XXV da Constituição Federal de 1988)

Seção VI
DAS PENALIDADES

Art. 401. Pela infração de qualquer dispositivo 
deste Capítulo, será imposta ao empregador a 
multa de cem a mil cruzeiros, aplicada , nesta 
Capital, pela autoridade competente de 1ª ins-
tância do Departamento Nacional do Trabalho, 
e, nos Estados e Território do Acre, pelas auto-
ridades competentes do Ministério do Trabalho, 
Indústria e Comércio ou por aquelas que exer-
çam funções delegadas.

§ 1º A penalidade será sempre aplicada no 
grau máximo:

a) se ficar apurado o emprego de artifício 
ou simulação para fraudar a aplicação dos 
dispositivos deste Capítulo;

b) nos casos de reincidência.

§ 2º O processo na verificação das infrações, 
bem como na aplicação e cobrança das mul-
tas, será o previsto no título "Do Processo 
de Multas Administrativas", observadas as 
disposições deste artigo.

Art. 401-A. (VETADO na Lei nº 9.799, de 
26/5/1999)

Art. 401-B. (VETADO na Lei nº 9.799, de 
26/5/1999)
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LEI MARIA DA PENHA E A PROTEÇÃO DA MULHER

LEI Nº 11.340,  
DE 7 DE AGOSTO DE 2006

Cria mecanismos para coibir a violência do-
méstica e familiar contra a mulher, nos termos 
do § 8º do art. 226 da Constituição Federal, da 
Convenção sobre a Eliminação de Todas as For-
mas de Discriminação contra as Mulheres e da 
Convenção Interamericana para Prevenir, Punir 
e Erradicar a Violência contra a Mulher; dispõe 
sobre a criação dos Juizados de Violência Do-
méstica e Familiar contra a Mulher; altera o Có-
digo de Processo Penal, o Código Penal e a Lei 
de Execução Penal; e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e 
eu sanciono a seguinte Lei: 

TÍTULO I

Disposições Preliminares

Art. 1º Esta Lei cria mecanismos para coibir e 
prevenir a violência doméstica e familiar con-
tra a mulher, nos termos do § 8º do art. 226 da 
Constituição Federal, da Convenção sobre a Eli-
minação de Todas as Formas de Violência contra 
a Mulher, da Convenção Interamericana para 
Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a 
Mulher e de outros tratados internacionais ra-
tificados pela República Federativa do Brasil; 
dispõe sobre a criação dos Juizados de Violên-
cia Doméstica e Familiar contra a Mulher; e es-
tabelece medidas de assistência e proteção às 
mulheres em situação de violência doméstica e 
familiar. 

Art. 2º Toda mulher, independentemente de 
classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, 
cultura, nível educacional, idade e religião, goza 
dos direitos fundamentais inerentes à pessoa 
humana, sendo-lhe asseguradas as oportunida-

des e facilidades para viver sem violência, pre-
servar sua saúde física e mental e seu aperfeiço-
amento moral, intelectual e social. 

Art. 3º Serão asseguradas às mulheres as condi-
ções para o exercício efetivo dos direitos à vida, 
à segurança, à saúde, à alimentação, à educa-
ção, à cultura, à moradia, ao acesso à justiça, ao 
esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à li-
berdade, à dignidade, ao respeito e à convivên-
cia familiar e comunitária. 

§ 1º O poder público desenvolverá políticas 
que visem garantir os direitos humanos das 
mulheres no âmbito das relações domés-
ticas e familiares no sentido de resguardá-
-las de toda forma de negligência, discrimi-
nação, exploração, violência, crueldade e 
opressão. 

§ 2º Cabe à família, à sociedade e ao poder 
público criar as condições necessárias para 
o efetivo exercício dos direitos enunciados 
no caput. 

Art. 4º Na interpretação desta Lei serão consi-
derados os fins sociais a que ela se destina e, 
especialmente, as condições peculiares das mu-
lheres em situação de violência doméstica e fa-
miliar. 

TÍTULO II

Da Violência Doméstica  
e Familiar Contra a Mulher

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 5º Para os efeitos desta Lei configura violên-
cia doméstica e familiar contra a mulher qual-
quer ação ou omissão baseada no gênero que 
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lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual 
ou psicológico e dano moral ou patrimonial: 

I – no âmbito da unidade doméstica, com-
preendida como o espaço de convívio per-
manente de pessoas, com ou sem vínculo 
familiar, inclusive as esporadicamente agre-
gadas; 

II – no âmbito da família, compreendida 
como a comunidade formada por indivídu-
os que são ou se consideram aparentados, 
unidos por laços naturais, por afinidade ou 
por vontade expressa; 

III – em qualquer relação íntima de afeto, na 
qual o agressor conviva ou tenha convivido 
com a ofendida, independentemente de co-
abitação. 

Parágrafo único. As relações pessoais enun-
ciadas neste artigo independem de orienta-
ção sexual. 

Art. 6º A violência doméstica e familiar contra 
a mulher constitui uma das formas de violação 
dos direitos humanos. 

CAPÍTULO II
DAS FORMAS DE VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA E FAMILIAR  
CONTRA A MULHER

Art. 7º São formas de violência doméstica e fa-
miliar contra a mulher, entre outras: 

I – a violência física, entendida como qual-
quer conduta que ofenda sua integridade 
ou saúde corporal; 

II – a violência psicológica, entendida como 
qualquer conduta que lhe cause dano emo-
cional e diminuição da autoestima ou que 
lhe prejudique e perturbe o pleno desenvol-
vimento ou que vise degradar ou controlar 
suas ações, comportamentos, crenças e de-
cisões, mediante ameaça, constrangimen-
to, humilhação, manipulação, isolamento, 
vigilância constante, perseguição contumaz, 

insulto, chantagem, ridicularização, explo-
ração e limitação do direito de ir e vir ou 
qualquer outro meio que lhe cause prejuízo 
à saúde psicológica e à autodeterminação; 

III – a violência sexual, entendida como 
qualquer conduta que a constranja a pre-
senciar, a manter ou a participar de relação 
sexual não desejada, mediante intimidação, 
ameaça, coação ou uso da força; que a in-
duza a comercializar ou a utilizar, de qual-
quer modo, a sua sexualidade, que a impe-
ça de usar qualquer método contraceptivo 
ou que a force ao matrimônio, à gravidez, 
ao aborto ou à prostituição, mediante coa-
ção, chantagem, suborno ou manipulação; 
ou que limite ou anule o exercício de seus 
direitos sexuais e reprodutivos; 

IV – a violência patrimonial, entendida 
como qualquer conduta que configure re-
tenção, subtração, destruição parcial ou to-
tal de seus objetos, instrumentos de traba-
lho, documentos pessoais, bens, valores e 
direitos ou recursos econômicos, incluindo 
os destinados a satisfazer suas necessida-
des; 

V – a violência moral, entendida como qual-
quer conduta que configure calúnia, difa-
mação ou injúria. 

TÍTULO III

Da Assistência à Mulher em Situação 
de Violência Doméstica e Familiar

CAPÍTULO I
DAS MEDIDAS INTEGRADAS  

DE PREVENÇÃO

Art. 8º A política pública que visa coibir a violên-
cia doméstica e familiar contra a mulher far-se-
-á por meio de um conjunto articulado de ações 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 



MTE - Auditor Fiscal do Trabalho – Direitos Humanos – Prof. Mateus Silveira

www.acasadoconcurseiro.com.br 715

Municípios e de ações não-governamentais, 
tendo por diretrizes: 

I – a integração operacional do Poder Judici-
ário, do Ministério Público e da Defensoria 
Pública com as áreas de segurança pública, 
assistência social, saúde, educação, traba-
lho e habitação; 

II – a promoção de estudos e pesquisas, es-
tatísticas e outras informações relevantes, 
com a perspectiva de gênero e de raça ou 
etnia, concernentes às causas, às consequ-
ências e à frequência da violência domés-
tica e familiar contra a mulher, para a sis-
tematização de dados, a serem unificados 
nacionalmente, e a avaliação periódica dos 
resultados das medidas adotadas; 

III – o respeito, nos meios de comunicação 
social, dos valores éticos e sociais da pessoa 
e da família, de forma a coibir os papéis es-
tereotipados que legitimem ou exacerbem 
a violência doméstica e familiar, de acordo 
com o estabelecido no inciso III do art. 1º, 
no inciso IV do art. 3º e no inciso IV do art. 
221 da Constituição Federal; 

IV – a implementação de atendimento po-
licial especializado para as mulheres, em 
particular nas Delegacias de Atendimento à 
Mulher; 

V – a promoção e a realização de campa-
nhas educativas de prevenção da violência 
doméstica e familiar contra a mulher, volta-
das ao público escolar e à sociedade em ge-
ral, e a difusão desta Lei e dos instrumentos 
de proteção aos direitos humanos das mu-
lheres; 

VI – a celebração de convênios, protocolos, 
ajustes, termos ou outros instrumentos de 
promoção de parceria entre órgãos gover-
namentais ou entre estes e entidades não-
-governamentais, tendo por objetivo a im-
plementação de programas de erradicação 
da violência doméstica e familiar contra a 
mulher; 

VII – a capacitação permanente das Polícias 
Civil e Militar, da Guarda Municipal, do Cor-
po de Bombeiros e dos profissionais perten-
centes aos órgãos e às áreas enunciados no 
inciso I quanto às questões de gênero e de 
raça ou etnia; 

VIII – a promoção de programas educacio-
nais que disseminem valores éticos de irres-
trito respeito à dignidade da pessoa huma-
na com a perspectiva de gênero e de raça 
ou etnia; 

IX – o destaque, nos currículos escolares 
de todos os níveis de ensino, para os con-
teúdos relativos aos direitos humanos, à 
equidade de gênero e de raça ou etnia e ao 
problema da violência doméstica e familiar 
contra a mulher. 

CAPÍTULO II
DA ASSISTÊNCIA À MULHER 

EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA E FAMILIAR

Art. 9º A assistência à mulher em situação de 
violência doméstica e familiar será prestada 
de forma articulada e conforme os princípios 
e as diretrizes previstos na Lei Orgânica da As-
sistência Social, no Sistema Único de Saúde, no 
Sistema Único de Segurança Pública, entre ou-
tras normas e políticas públicas de proteção, e 
emergencialmente quando for o caso. 

§ 1º O juiz determinará, por prazo certo, a 
inclusão da mulher em situação de violência 
doméstica e familiar no cadastro de progra-
mas assistenciais do governo federal, esta-
dual e municipal. 

§ 2º O juiz assegurará à mulher em situação 
de violência doméstica e familiar, para pre-
servar sua integridade física e psicológica: 

I – acesso prioritário à remoção quando ser-
vidora pública, integrante da administração 
direta ou indireta; 
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II – manutenção do vínculo trabalhista, 
quando necessário o afastamento do local 
de trabalho, por até seis meses. 

§ 3º A assistência à mulher em situação de 
violência doméstica e familiar compreende-
rá o acesso aos benefícios decorrentes do 
desenvolvimento científico e tecnológico, 
incluindo os serviços de contracepção de 
emergência, a profilaxia das Doenças Sexu-
almente Transmissíveis (DST) e da Síndrome 
da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) e ou-
tros procedimentos médicos necessários e 
cabíveis nos casos de violência sexual. 

CAPÍTULO III
DO ATENDIMENTO PELA 
AUTORIDADE POLICIAL

Art. 10. Na hipótese da iminência ou da prática 
de violência doméstica e familiar contra a mu-
lher, à autoridade policial que tomar conheci-
mento da ocorrência adotará, de imediato, as 
providências legais cabíveis. 

Parágrafo único. Aplica-se o disposto no ca-
put deste artigo ao descumprimento de me-
dida protetiva de urgência deferida. 

Art. 11. No atendimento à mulher em situação 
de violência doméstica e familiar, a autoridade 
policial deverá, entre outras providências: 

I – garantir proteção policial, quando neces-
sário, comunicando de imediato ao Ministé-
rio Público e ao Poder Judiciário; 

II – encaminhar a ofendida ao hospital ou 
posto de saúde e ao Instituto Médico Legal; 

III – fornecer transporte para a ofendida e 
seus dependentes para abrigo ou local se-
guro, quando houver risco de vida; 

IV – se necessário, acompanhar a ofendida 
para assegurar a retirada de seus pertences 
do local da ocorrência ou do domicílio fami-
liar; 

V – informar à ofendida os direitos a ela 
conferidos nesta Lei e os serviços disponí-
veis. 

Art. 12. Em todos os casos de violência domésti-
ca e familiar contra a mulher, feito o registro da 
ocorrência, deverá a autoridade policial adotar, 
de imediato, os seguintes procedimentos, sem 
prejuízo daqueles previstos no Código de Pro-
cesso Penal: 

I – ouvir a ofendida, lavrar o boletim de ocor-
rência e tomar a representação a termo, se 
apresentada; (Vide ADIN nº 4.424/2010, 
publicada no DOU de 17/2/2012)

II – colher todas as provas que servirem 
para o esclarecimento do fato e de suas cir-
cunstâncias; 

III – remeter, no prazo de 48 (quarenta e 
oito) horas, expediente apartado ao juiz 
com o pedido da ofendida, para a conces-
são de medidas protetivas de urgência; 

IV – determinar que se proceda ao exame 
de corpo de delito da ofendida e requisitar 
outros exames periciais necessários; 

V – ouvir o agressor e as testemunhas; 

VI – ordenar a identificação do agressor e 
fazer juntar aos autos sua folha de antece-
dentes criminais, indicando a existência de 
mandado de prisão ou registro de outras 
ocorrências policiais contra ele; 

VII – remeter, no prazo legal, os autos do 
inquérito policial ao juiz e ao Ministério Pú-
blico. 

§ 1º O pedido da ofendida será tomado 
a termo pela autoridade policial e deverá 
conter: 

I – qualificação da ofendida e do agressor; 

II – nome e idade dos dependentes; 

III – descrição sucinta do fato e das medidas 
protetivas solicitadas pela ofendida. 
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§ 2º A autoridade policial deverá anexar ao 
documento referido no § 1º o boletim de 
ocorrência e cópia de todos os documentos 
disponíveis em posse da ofendida. 

§ 3º Serão admitidos como meios de prova 
os laudos ou prontuários médicos forneci-
dos por hospitais e postos de saúde. 

TÍTULO IV

Dos Procedimentos

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 13. Ao processo, ao julgamento e à execu-
ção das causas cíveis e criminais decorrentes da 
prática de violência doméstica e familiar contra 
a mulher aplicar-se-ão as normas dos Códigos 
de Processo Penal e Processo Civil e da legisla-
ção específica relativa à criança, ao adolescente 
e ao idoso que não conflitarem com o estabele-
cido nesta Lei. 

Art. 14. Os Juizados de Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher, órgãos da Justiça Or-
dinária com competência cível e criminal, pode-
rão ser criados pela União, no Distrito Federal e 
nos Territórios, e pelos Estados, para o proces-
so, o julgamento e a execução das causas decor-
rentes da prática de violência doméstica e fami-
liar contra a mulher. 

Parágrafo único. Os atos processuais pode-
rão realizar-se em horário noturno, confor-
me dispuserem as normas de organização 
judiciária. 

Art. 15. É competente, por opção da ofendida, 
para os processos cíveis regidos por esta Lei, o 
Juizado: 

I – do seu domicílio ou de sua residência; 

II – do lugar do fato em que se baseou a de-
manda; 

III – do domicílio do agressor. 

Art. 16. Nas ações penais públicas condiciona-
das à representação da ofendida de que trata 
esta Lei, só será admitida a renúncia à repre-
sentação perante o juiz, em audiência especial-
mente designada com tal finalidade, antes do 
recebimento da denúncia e ouvido o Ministério 
Público. (Vide ADIN nº 4.424/2010, publicada 
no DOU de 17/2/2012)

Art. 17. É vedada a aplicação, nos casos de vio-
lência doméstica e familiar contra a mulher, de 
penas de cesta básica ou outras de prestação 
pecuniária, bem como a substituição de pena 
que implique o pagamento isolado de multa. 

CAPÍTULO II
DAS MEDIDAS  

PROTETIVAS DE URGÊNCIA

Seção I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 18. Recebido o expediente com o pedido da 
ofendida, caberá ao juiz, no prazo de 48 (qua-
renta e oito) horas: 

I – conhecer do expediente e do pedido e 
decidir sobre as medidas protetivas de ur-
gência; 

II – determinar o encaminhamento da 
ofendida ao órgão de assistência judiciária, 
quando for o caso; 

III – comunicar ao Ministério Público para 
que adote as providências cabíveis. 

Art. 19. As medidas protetivas de urgência po-
derão ser concedidas pelo juiz, a requerimento 
do Ministério Público ou a pedido da ofendida. 

§ 1º As medidas protetivas de urgência po-
derão ser concedidas de imediato, indepen-
dentemente de audiência das partes e de 
manifestação do Ministério Público, deven-
do este ser prontamente comunicado. 
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§ 2º As medidas protetivas de urgência se-
rão aplicadas isolada ou cumulativamente, 
e poderão ser substituídas a qualquer tem-
po por outras de maior eficácia, sempre que 
os direitos reconhecidos nesta Lei forem 
ameaçados ou violados. 

§ 3º Poderá o juiz, a requerimento do Minis-
tério Público ou a pedido da ofendida, con-
ceder novas medidas protetivas de urgência 
ou rever aquelas já concedidas, se entender 
necessário à proteção da ofendida, de seus 
familiares e de seu patrimônio, ouvido o Mi-
nistério Público. 

Art. 20. Em qualquer fase do inquérito policial 
ou da instrução criminal, caberá a prisão pre-
ventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofí-
cio, a requerimento do Ministério Público ou 
mediante representação da autoridade policial. 

Parágrafo único. O juiz poderá revogar a 
prisão preventiva se, no curso do processo, 
verificar a falta de motivo para que subsista, 
bem como de novo decretá-la, se sobrevie-
rem razões que a justifiquem. 

Art. 21. A ofendida deverá ser notificada dos 
atos processuais relativos ao agressor, especial-
mente dos pertinentes ao ingresso e à saída da 
prisão, sem prejuízo da intimação do advogado 
constituído ou do defensor público. 

Parágrafo único. A ofendida não poderá en-
tregar intimação ou notificação ao agressor. 

Seção II
DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE 
URGÊNCIA QUE OBRIGAM O 

AGRESSOR

Art. 22. Constatada a prática de violência do-
méstica e familiar contra a mulher, nos termos 
desta Lei, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao 
agressor, em conjunto ou separadamente, as se-
guintes medidas protetivas de urgência, entre 
outras: 

I – suspensão da posse ou restrição do por-
te de armas, com comunicação ao órgão 

competente, nos termos da Lei nº 10.826, 
de 22 de dezembro de 2003; 

II – afastamento do lar, domicílio ou local de 
convivência com a ofendida; 

III – proibição de determinadas condutas, 
entre as quais: 

a) aproximação da ofendida, de seus fami-
liares e das testemunhas, fixando o limite 
mínimo de distância entre estes e o agres-
sor; 

b) contato com a ofendida, seus familiares 
e testemunhas por qualquer meio de comu-
nicação; 

c) frequentação de determinados lugares a 
fim de preservar a integridade física e psico-
lógica da ofendida; 

IV – restrição ou suspensão de visitas aos 
dependentes menores, ouvida a equipe de 
atendimento multidisciplinar ou serviço si-
milar; 

V – prestação de alimentos provisionais ou 
provisórios. 

§ 1º As medidas referidas neste artigo não 
impedem a aplicação de outras previstas na 
legislação em vigor, sempre que a seguran-
ça da ofendida ou as circunstâncias o exigi-
rem, devendo a providência ser comunica-
da ao Ministério Público. 

§ 2º Na hipótese de aplicação do inciso I, 
encontrando-se o agressor nas condições 
mencionadas no caput e incisos do art. 6º 
da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 
2003, o juiz comunicará ao respectivo ór-
gão, corporação ou instituição as medidas 
protetivas de urgência concedidas e deter-
minará a restrição do porte de armas, fican-
do o superior imediato do agressor respon-
sável pelo cumprimento da determinação 
judicial, sob pena de incorrer nos crimes de 
prevaricação ou de desobediência, confor-
me o caso. 
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§ 3º Para garantir a efetividade das medidas 
protetivas de urgência, poderá o juiz requi-
sitar, a qualquer momento, auxílio da força 
policial. 

§ 4º Aplica-se às hipóteses previstas neste 
artigo, no que couber, o disposto no caput 
e nos §§ 5º e 6º do art. 461 da Lei nº 5.869, 
de 11 de janeiro de 1973 (Código de Proces-
so Civil). 

Seção III
DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE 

URGÊNCIA À OFENDIDA

Art. 23. Poderá o juiz, quando necessário, sem 
prejuízo de outras medidas: 

I – encaminhar a ofendida e seus depen-
dentes a programa oficial ou comunitário 
de proteção ou de atendimento; 

II – determinar a recondução da ofendida e 
a de seus dependentes ao respectivo domi-
cílio, após afastamento do agressor; 

III – determinar o afastamento da ofendida 
do lar, sem prejuízo dos direitos relativos a 
bens, guarda dos filhos e alimentos; 

IV – determinar a separação de corpos. 

Art. 24. Para a proteção patrimonial dos bens da 
sociedade conjugal ou daqueles de propriedade 
particular da mulher, o juiz poderá determinar, 
liminarmente, as seguintes medidas, entre ou-
tras: 

I – restituição de bens indevidamente sub-
traídos pelo agressor à ofendida; 

II – proibição temporária para a celebração 
de atos e contratos de compra, venda e lo-
cação de propriedade em comum, salvo ex-
pressa autorização judicial; 

III – suspensão das procurações conferidas 
pela ofendida ao agressor; 

IV – prestação de caução provisória, me-
diante depósito judicial, por perdas e danos 

materiais decorrentes da prática de violên-
cia doméstica e familiar contra a ofendida. 

Parágrafo único. Deverá o juiz oficiar ao 
cartório competente para os fins previstos 
nos incisos II e III deste artigo. 

CAPÍTULO III
DA ATUAÇÃO  

DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Art. 25. O Ministério Público intervirá, quando 
não for parte, nas causas cíveis e criminais de-
correntes da violência doméstica e familiar con-
tra a mulher. 

Art. 26. Caberá ao Ministério Público, sem pre-
juízo de outras atribuições, nos casos de violên-
cia doméstica e familiar contra a mulher, quan-
do necessário: 

I – requisitar força policial e serviços públi-
cos de saúde, de educação, de assistência 
social e de segurança, entre outros; 

II – fiscalizar os estabelecimentos públicos 
e particulares de atendimento à mulher em 
situação de violência doméstica e familiar, 
e adotar, de imediato, as medidas adminis-
trativas ou judiciais cabíveis no tocante a 
quaisquer irregularidades constatadas; 

III – cadastrar os casos de violência domés-
tica e familiar contra a mulher. 

CAPÍTULO IV
DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

Art. 27. Em todos os atos processuais, cíveis e 
criminais, a mulher em situação de violência do-
méstica e familiar deverá estar acompanhada 
de advogado, ressalvado o previsto no art. 19 
desta Lei. 

Art. 28. É garantido a toda mulher em situação 
de violência doméstica e familiar o acesso aos 
serviços de Defensoria Pública ou de Assistência 
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Judiciária Gratuita, nos termos da lei, em sede 
policial e judicial, mediante atendimento espe-
cífico e humanizado. 

TÍTULO V

Da Equipe de  
Atendimento Multidisciplinar

Art. 29. Os Juizados de Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher que vierem a ser cria-
dos poderão contar com uma equipe de atendi-
mento multidisciplinar, a ser integrada por pro-
fissionais especializados nas áreas psicossocial, 
jurídica e de saúde. 

Art. 30. Compete à equipe de atendimento mul-
tidisciplinar, entre outras atribuições que lhe 
forem reservadas pela legislação local, fornecer 
subsídios por escrito ao juiz, ao Ministério Pú-
blico e à Defensoria Pública, mediante laudos 
ou verbalmente em audiência, e desenvolver 
trabalhos de orientação, encaminhamento, pre-
venção e outras medidas, voltados para a ofen-
dida, o agressor e os familiares, com especial 
atenção às crianças e aos adolescentes. 

Art. 31. Quando a complexidade do caso exigir 
avaliação mais aprofundada, o juiz poderá de-
terminar a manifestação de profissional espe-
cializado, mediante a indicação da equipe de 
atendimento multidisciplinar. 

Art. 32. O Poder Judiciário, na elaboração de 
sua proposta orçamentária, poderá prever re-
cursos para a criação e manutenção da equipe 
de atendimento multidisciplinar, nos termos da 
Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

TÍTULO VI

Disposições Transitórias

Art. 33. Enquanto não estruturados os Juizados 
de Violência Doméstica e Familiar contra a Mu-
lher, as varas criminais acumularão as compe-
tências cível e criminal para conhecer e julgar as 

causas decorrentes da prática de violência do-
méstica e familiar contra a mulher, observadas 
as previsões do Título IV desta Lei, subsidiada 
pela legislação processual pertinente. 

Parágrafo único. Será garantido o direito de 
preferência, nas varas criminais, para o pro-
cesso e o julgamento das causas referidas 
no caput. 

TÍTULO VII

Disposições Finais

Art. 34. A instituição dos Juizados de Violência 
Doméstica e Familiar contra a Mulher poderá 
ser acompanhada pela implantação das curado-
rias necessárias e do serviço de assistência judi-
ciária. 

Art. 35. A União, o Distrito Federal, os Estados e 
os Municípios poderão criar e promover, no li-
mite das respectivas competências: 

I – centros de atendimento integral e multi-
disciplinar para mulheres e respectivos de-
pendentes em situação de violência domés-
tica e familiar; 

II – casas-abrigos para mulheres e respecti-
vos dependentes menores em situação de 
violência doméstica e familiar; 

III – delegacias, núcleos de defensoria pú-
blica, serviços de saúde e centros de perícia 
médico-legal especializados no atendimen-
to à mulher em situação de violência do-
méstica e familiar; 

IV – programas e campanhas de enfrenta-
mento da violência doméstica e familiar; 

V – centros de educação e de reabilitação 
para os agressores. 

Art. 36. A União, os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios promoverão a adaptação de seus 
órgãos e de seus programas às diretrizes e aos 
princípios desta Lei. 
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Art. 37. A defesa dos interesses e direitos tran-
sindividuais previstos nesta Lei poderá ser exer-
cida, concorrentemente, pelo Ministério Público 
e por associação de atuação na área, regular-
mente constituída há pelo menos um ano, nos 
termos da legislação civil. 

Parágrafo único. O requisito da pré-cons-
tituição poderá ser dispensado pelo juiz 
quando entender que não há outra entida-
de com representatividade adequada para 
o ajuizamento da demanda coletiva. 

Art. 38. As estatísticas sobre a violência domés-
tica e familiar contra a mulher serão incluídas 
nas bases de dados dos órgãos oficiais do Siste-
ma de Justiça e Segurança a fim de subsidiar o 
sistema nacional de dados e informações relati-
vo às mulheres. 

Parágrafo único. As Secretarias de Seguran-
ça Pública dos Estados e do Distrito Federal 
poderão remeter suas informações crimi-
nais para a base de dados do Ministério da 
Justiça. 

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios, no limite de suas competências 
e nos termos das respectivas leis de diretrizes 
orçamentárias, poderão estabelecer dotações 
orçamentárias específicas, em cada exercício 
financeiro, para a implementação das medidas 
estabelecidas nesta Lei. 

Art. 40. As obrigações previstas nesta Lei não 
excluem outras decorrentes dos princípios por 
ela adotados. 

Art. 41. Aos crimes praticados com violência do-
méstica e familiar contra a mulher, independen-
temente da pena prevista, não se aplica a Lei nº 
9.099, de 26 de setembro de 1995. 

Art. 42. O art. 313 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 
de outubro de 1941 (Código de Processo Penal), 
passa a vigorar acrescido do seguinte inciso IV: 

"Art. 313. ...........................................................
............................................................................
............................................ 

IV – se o crime envolver violência doméstica 
e familiar contra a mulher, nos termos da lei 
específica, para garantir a execução das me-
didas protetivas de urgência." (NR)

Art. 43. A alínea f do inciso II do art. 61 do De-
creto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 
(Código Penal), passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

"Art. 61. .............................................................
............................................................................
............................................. 

II – ...............................................................
......................................................................
......................................................... 

f) com abuso de autoridade ou prevalecen-
do-se de relações domésticas, de coabita-
ção ou de hospitalidade, ou com violência 
contra a mulher na forma da lei específica; 

......................................................................

............ " (NR) 

Art. 44. O art. 129 do Decreto-Lei nº 2.848, de 
7 de dezembro de 1940 (Código Penal), passa a 
vigorar com as seguintes alterações: 

"Art. 129. ...........................................................
............................................................................
............................................. 

§ 9º Se a lesão for praticada contra ascen-
dente, descendente, irmão, cônjuge ou 
companheiro, ou com quem conviva ou te-
nha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o 
agente das relações domésticas, de coabita-
ção ou de hospitalidade: 

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) 
anos.

......................................................................

............................. 

§ 11. Na hipótese do § 9º deste artigo, a 
pena será aumentada de um terço se o cri-
me for cometido contra pessoa portadora 
de deficiência." (NR)
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Art. 45. O art. 152 da Lei nº 7.210, de 11 de ju-
lho de 1984 (Lei de Execução Penal), passa a vi-
gorar com a seguinte redação: 

"Art. 152. ...........................................................
...................... 

Parágrafo único. Nos casos de violência do-
méstica contra a mulher, o juiz poderá de-
terminar o comparecimento obrigatório do 
agressor a programas de recuperação e ree-
ducação." (NR)

Art. 46. Esta Lei entra em vigor 45 (quarenta e 
cinco) dias após sua publicação.

DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

DA PROTEÇÃO DO  
TRABALHO DO MENOR

Seção I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 402. Considera-se menor para os efeitos 
desta Consolidação o trabalhador de quatorze 
até dezoito anos. (“Caput” do artigo com reda-
ção dada pela Lei nº 10.097, de 19/12/2000)

Parágrafo único. O trabalho do menor re-
ger-se-á pelas disposições do presente Capí-
tulo, exceto no serviço em oficinas em que 
trabalhem exclusivamente pessoas da famí-
lia do menor e esteja este sob a direção do 
pai, mãe ou tutor, observado, entretanto, 
o disposto nos artigos 404, 405 e na Seção 
II. (Parágrafo único com redação dada pelo 
Decreto-Lei nº 229, de 28/2/1967) (Vide 
art. 7º, XXX, XXXIII e art. 227, § 3º da Consti-
tuição Federal de 1988)

Art. 403. É proibido qualquer trabalho a meno-
res de dezesseis anos de idade, salvo na con-
dição de aprendiz, a partir dos quatorze anos. 
(“Caput” do artigo com redação dada pela Lei 
nº 10.097, de 19/12/2000)

Parágrafo único. O trabalho do menor não 
poderá ser realizado em locais prejudiciais 

à sua formação, ao seu desenvolvimento fí-
sico, psíquico, moral e social e em horários 
e locais que não permitam a freqüência à 
escola. (Parágrafo único com redação dada 
pela Lei nº 10.097, de 19/12/2000)

a) (Revogada pela Lei nº 10.097, de 
19/12/2000)

b) (Revogada pela Lei nº 10.097, de 
19/12/2000)

Art. 404. Ao menor de 18 (dezoito) anos é veda-
do o trabalho noturno, considerado este o que 
for executado no período compreendido entre 
as 22 (vinte e duas) horas e as 5 (cinco) horas. 
(Vide art. 7º, XXXIII da Constituição Federal de 
1988)

Art. 405. Ao menor não será permitido o traba-
lho: (“Caput” do artigo com redação dada pelo 
Decreto-Lei nº 229, de 28/2/1967) (Vide art. 7º, 
XXXIII da Constituição Federal de 1988)

I – nos locais e serviços perigosos ou insa-
lubres, constantes de quadro para esse fim 
aprovado pelo Diretor Geral do Departa-
mento de Segurança e Higiene do Trabalho; 
(Inciso com redação dada pelo Decreto-Lei 
nº 229, de 28/2/1967)
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II – em locais ou serviços prejudiciais à sua 
moralidade. (Inciso com redação dada pelo 
Decreto-Lei nº 229, de 28/2/1967)

§ 1º (Revogado pela Lei nº 10.097, de 
19/12/2000)

§ 2º O trabalho exercido nas ruas, praças e 
outros logradouros dependerá de prévia au-
torização do Juiz de Menores, ao qual cabe 
verificar se a ocupação é indispensável à sua 
própria subsistência ou à de seus pais, avós 
ou irmãos e se dessa ocupação não poderá 
advir prejuízo à sua formação moral. (Pará-
grafo com redação dada pelo Decreto-Lei nº 
229, de 28/2/1967)

§ 3º Considera-se prejudicial à moralidade 
do menor o trabalho: 

a) prestado de qualquer modo em teatros 
de revista, cinemas, boates, cassinos, caba-
rés, dancings e estabelecimentos análogos;

b) em empresas circenses, em funções de 
acrobata, saltimbanco, ginasta e outras se-
melhantes;

c) de produção, composição, entrega ou 
venda de escritos, impressos, cartazes, 
desenhos, gravuras, pinturas, emblemas, 
imagens e quaisquer outros objetos que 
possam, a juízo da autoridade competente, 
prejudicar sua formação moral;

d) consistente na venda, a varejo, de bebi-
das alcoólicas. (Parágrafo com redação dada 
pelo Decreto-Lei nº 229, de 28/2/1967)

§ 4º Nas localidades em que existirem, ofi-
cialmente reconhecidas, instituições desti-
nadas ao amparo dos menores jornaleiros, 
só aos que se encontrem sob o patrocínio 
dessas entidades será outorgada a autoriza-
ção do trabalho a que alude o § 2º. (Pará-
grafo acrescido pelo Decreto-Lei nº 229, de 
28/2/1967)

§ 5º Aplica-se ao menor o disposto no art. 
390 e seu parágrafo único. (Parágrafo acres-
cido pelo Decreto-Lei nº 229, de 28/2/1967)

Art. 406. O Juiz de Menores poderá autorizar ao 
menor o trabalho a que se referem as letras a e 
b do § 3º do art. 405: 

I – desde que a representação tenha fim 
educativo ou a peça de que participe não 
possa ser prejudicial à sua formação moral; 

II – desde que se certifique ser a ocupação 
do menor indispensável à própria subsistên-
cia ou à de seus pais, avós ou irmãos e não 
advir nenhum prejuízo à sua formação mo-
ral. (Artigo com redação dada pelo Decreto-
-Lei nº 229, de 28/2/1967)

Art. 407. Verificado pela autoridade competen-
te que o trabalho executado pelo menor é pre-
judicial à sua saúde, ao seu desenvolvimento 
físico ou à sua moralidade, poderá ela obrigá-
-lo a abandonar o serviço, devendo a respectiva 
empresa, quando for o caso, proporcionar ao 
menor todas as facilidades para mudar de fun-
ções. (“Caput” do artigo com redação dada pelo 
Decreto-Lei nº 229, de 28/2/1967)

Parágrafo único. Quando a empresa tomar 
as medidas possíveis e recomendadas pela 
autoridade competente para que o menor 
mude de função, configurar-se-á a rescisão 
do contrato de trabalho, na forma do art. 
483. (Parágrafo único acrescido pelo Decre-
to-Lei nº 229, de 28/2/1967)

Art. 408. Ao responsável legal do menor é fa-
cultado pleitear a extinção do contrato de tra-
balho, desde que o serviço possa acarretar para 
ele prejuízos de ordem física ou moral. (Artigo 
com redação dada pelo Decreto-Lei nº 229, de 
28/2/1967)

Art. 409. Para maior segurança do trabalho e 
garantia da saúde dos menores, a autoridade 
fiscalizadora poderá proibir-lhes o gozo dos pe-
ríodos de repouso nos locais de trabalho.

Art. 410. O Ministro do Trabalho, Indústria e Co-
mércio poderá derrogar qualquer proibição de-
corrente do quadro a que se refere alínea "a" do 
art. 405 quando se certificar haver desapareci-
do, parcial ou totalmente, o caráter perigoso ou 
insalubre, que determinou a proibição.
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Seção II
DA DURAÇÃO DO TRABALHO

(Vide art. 7º, XIII, XIV e XVI  
da Constituição Federal de 1988)

Art. 411. A duração do trabalho do menor re-
gular-se-á pelas disposições legais relativas à 
duração do trabalho em geral, com as restrições 
estabelecidas neste Capítulo.

Art. 412. Após cada período de trabalho efetivo, 
quer contínuo, quer dividido em 2 (dois) turnos, 
haverá um intervalo de repouso, não inferior a 
11 (onze) horas.

Art. 413. É vedado prorrogar a duração normal 
diária do trabalho do menor, salvo: (“Caput” do 
artigo com redação dada pelo Decreto-Lei nº 
229, de 28/2/1967)

I – até mais 2 (duas) horas, independente-
mente de acréscimo salarial, mediante con-
venção ou acordo coletivo nos termos do 
Título VI desta Consolidação, desde que o 
excesso de horas em um dia seja compensa-
do pela diminuição em outro, de modo a ser 
observado o limite máximo de 48 (quarenta 
e oito) horas semanais ou outro inferior le-
galmente fixado; (Inciso com redação dada 
pelo Decreto-Lei nº 229, de 28/2/1967)

II – excepcionalmente, por motivo de for-
ça maior, até o máximo de 12 (doze) horas, 
com acréscimo salarial de pelo menos 25% 
(vinte e cinco por cento) sobre a hora nor-
mal e desde que o trabalho do menor seja 
imprescindível ao funcionamento do esta-
belecimento. (Inciso com redação dada pelo 
Decreto-Lei nº 229, de 28/2/1967) (Vide art. 
7º, XVI da Constituição Federal de 1988)

Parágrafo único. Aplica-se à prorrogação do tra-
balho do menor o disposto no art. 375, no pará-
grafo único do art. 376, no art. 378 e no art. 384 
desta Consolidação. (Parágrafo único acrescido 
pelo Decreto-Lei nº 229, de 28/2/1967)

Art. 414. Quando o menor de 18 (dezoito) anos 
for empregado em mais de um estabelecimen-

to, as horas de trabalho em cada um serão to-
talizadas.

Seção III
DA ADMISSÃO EM EMPREGO E DA 
CARTEIRA DE TRABALHO E PREVI-

DÊNCIA SOCIAL
(Expressão “carteira de trabalho do me-

nor” alterada pelo Decreto-Lei nº 926, de 
10/10/1969)

Art. 415. Haverá a Carteira de Trabalho e Previ-
dência Social para todos os menores de 18 anos, 
sem distinção de sexo, empregados em empre-
sas ou estabelecimentos de fins econômicos e 
daqueles que lhes forem equiparados. (Expres-
são “carteira de trabalho do menor” alterada 
pelo Decreto-Lei nº 926, de 10/10/1969)

Parágrafo único. A carteira obedecerá ao 
modelo que o Ministério do Trabalho, In-
dústria e Comércio adotar e será emitida no 
Distrito Federal, pelo Departamento Nacio-
nal do Trabalho e, nos Estados, pelas Dele-
gacias Regionais do referido Ministério. 

Art. 416. Os menores de 18 anos só poderão 
ser admitidos, como empregados, nas empre-
sas ou estabelecimentos de fins econômicos e 
naqueles que lhes forem equiparados, quando 
possuidores da carteira a que se refere o artigo 
anterior, salvo a hipótese do art. 422. 

Art. 417. A emissão da carteira será feita a pedi-
do do menor, mediante a exibição dos seguintes 
documentos: 

I – certidão de idade ou documento legal 
que a substitua; 

II – autorização do pai, mãe ou responsável 
legal; 

III – autorização do Juiz de Menores, nos ca-
sos dos artigos 405, § 2º, e 406; 

IV – atestado médico de capacidade física e 
mental; 

V – atestado de vacinação; 

VI – prova de saber ler, escrever e contar; 
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VII – duas fotografias de frente, com as di-
mensões de 0,04 m x 0,03m. 

Parágrafo único. Os documentos exigidos 
por este artigo serão fornecidos gratuita-
mente. (Artigo com redação dada pelo De-
creto-Lei nº 229, de 28/2/1967) 

Art. 418. (Revogado pela Lei nº 7.855, de 
24/10/1989)

Art. 419. A prova de saber ler, escrever e contar, 
a que se refere a alínea “f” do art. 417 será feita 
mediante certificado de conclusão de curso pri-
mário. Na falta deste, a autoridade incumbida 
de verificar a validade dos documentos subme-
terá o menor ou mandará submetê-lo, por pes-
soa idônea, a exame elementar que constará de 
leitura de quinze linhas, com explicação do sen-
tido, de ditado, nunca excedente de dez linhas, 
e cálculo sobre as quatro operações fundamen-
tais de aritmética. Verificada a alfabetização do 
menor, será emitida a carteira.

§ 1º Se o menor for analfabeto ou não es-
tiver devidamente alfabetizado, a carteira 
só será emitida pelo prazo de um ano, me-
diante a apresentação de um certificado ou 
atestado de matrícula e frequência em es-
cola primária.

§ 2º A autoridade fiscalizadora, na hipóte-
se do parágrafo anterior, poderá renovar o 
prazo nele fixado, cabendo-lhe, em caso de 
não renovar tal prazo, cassar a carteira ex-
pedida.

§ 3º Dispensar-se-á a prova de saber ler, 
escrever e contar, se não houver escola pri-
mária dentro do raio de dois quilômetros da 
sede do estabelecimento em que trabalhe o 
menor e não ocorrer a hipótese prevista no 
parágrafo único do art. 427. Instalada que 
seja a escola, proceder-se-á como nos pará-
grafos anteriores. 

Art. 420. A carteira, devidamente anotada, per-
manecerá em poder do menor, devendo, en-
tretanto, constar do Registro de empregados 
os dados correspondentes. (“Caput” do artigo 

com redação dada pelo Decreto-Lei nº 229, de 
28/2/1967) 

Parágrafo único. Ocorrendo falta de anota-
ção por parte da empresa, independente-
mente do procedimento fiscal previsto no § 
2º do art. 29, cabe ao representante legal do 
menor, ao agente da inspeção do trabalho, 
ao órgão do Ministério Público do Trabalho 
ou ao Sindicato, dar início ao processo de 
reclamação, de acordo com o estabelecido 
no Título II, Capítulo I, Seção V. (Parágrafo 
único acrescido pelo Decreto-Lei nº 229, de 
28/2/1967) 

Art. 421. A carteira será emitida gratuitamente, 
aplicando-se à emissão de novas vias o disposto 
nos artigos 21 e seus parágrafos e no artigo 22. 
(Artigo com redação dada pelo Decreto-Lei nº 
229, de 28/2/1967) 

Art. 422. Nas localidades em que não houver 
serviço de emissão de carteiras poderão os em-
pregadores admitir menores como empregados, 
independentemente de apresentação de cartei-
ras, desde que exibam os documentos referidos 
nas alíneas “a”, “d” e “f” do art. 417. Esses docu-
mentos ficarão em poder do empregador e, ins-
talado o serviço de emissão de carteiras, serão 
entregues à repartição emissora, para os efeitos 
do § 2º do referido artigo. 

Art. 423. O empregador não poderá fazer outras 
anotações na Carteira de Trabalho e Previdên-
cia Social além das referentes ao salário, data da 
admissão, férias e saída. (Expressão “carteira de 
trabalho do menor” alterada pelo Decreto-Lei 
nº 926, de 10/10/1969)

Seção IV
DOS DEVERES DOS RESPONSÁVEIS 

LEGAIS DE MENORES E DOS 
EMPREGADORES 

DA APRENDIZAGEM
(Vide Decreto nº 5.598, de 1/12/2005)

Art. 424. É dever dos responsáveis legais de me-
nores, pais, mães, ou tutores, afastá-los de em-
pregos que diminuam consideravelmente o seu 
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tempo de estudo, reduzam o tempo de repouso 
necessário à sua saúde e constituição física, ou 
prejudiquem a sua educação moral.

Art. 425. Os empregadores de menores de 18 
(dezoito) anos são obrigados a velar pela obser-
vância, nos seus estabelecimentos ou empre-
sas, dos bons costumes e da decência pública, 
bem como das regras de higiene e segurança do 
trabalho. 

Art. 426. É dever do empregador, na hipótese 
do art. 407, proporcionar ao menor todas as fa-
cilidades para mudar de serviço.

Art. 427. O empregador, cuja empresa ou esta-
belecimento ocupar menores, será obrigado a 
conceder-lhes o tempo que for necessário para 
a freqüência às aulas.

Parágrafo único. Os estabelecimentos situ-
ados em lugar onde a escola estiver a maior 
distância que 2 (dois) quilômetros, e que 
ocuparem, permanentemente, mais de 30 
(trinta) menores analfabetos, de 14 (qua-
torze) a 18 (dezoito) anos, serão obrigados 
a manter local apropriado em que lhes seja 
ministrada a instrução primária.

Art. 428. Contrato de aprendizagem é o contra-
to de trabalho especial, ajustado por escrito e 
por prazo determinado, em que o empregador 
se compromete a assegurar ao maior de 14 
(quatorze) e menor de 24 (vinte e quatro) anos 
inscrito em programa de aprendizagem forma-
ção técnico-profissional metódica, compatível 
com o seu desenvolvimento físico, moral e psi-
cológico, e o aprendiz, a executar com zelo e di-
ligência as tarefas necessárias a essa formação. 
(“Caput” do artigo com redação dada pela Lei 
nº 11.180, de 23/9/2005)

§ 1º A validade do contrato de aprendiza-
gem pressupõe anotação na Carteira de 
Trabalho e Previdência Social, matrícula e 
freqüência do aprendiz na escola, caso não 
haja concluído o ensino médio, e inscrição 
em programa de aprendizagem desenvolvi-
do sob orientação de entidade qualificada 
em formação técnico-profissional metódi-
ca. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 10.097, 

de 19/12/2000 e com nova redação dada 
pela Lei nº 11.788, de 25/9/2008)

§ 2º Ao menor aprendiz, salvo condição 
mais favorável, será garantido o salário mí-
nimo hora. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 
10.097, de 19/12/2000)

§ 3º O contrato de aprendizagem não po-
derá ser estipulado por mais de 2 (dois) 
anos, exceto quando se tratar de aprendiz 
portador de deficiência. (Parágrafo acresci-
do pela Lei nº 10.097, de 19/12/2000 e com 
nova redação dada pela Lei nº 11.788, de 
25/9/2008)

§ 4º A formação técnico-profissional a que 
se refere o caput deste artigo caracteriza-se 
por atividades teóricas e práticas, metodica-
mente organizadas em tarefas de complexi-
dade progressiva desenvolvidas no ambien-
te de trabalho. (Parágrafo acrescido pela Lei 
nº 10.097, de 19/12/2000)

§ 5º A idade máxima prevista no caput des-
te artigo não se aplica a aprendizes porta-
dores de deficiência. (Parágrafo acrescido 
pela Lei nº 11.180, de 23/9/2005)

§ 6º Para os fins do contrato de aprendi-
zagem, a comprovação da escolaridade de 
aprendiz com deficiência deve considerar, 
sobretudo, as habilidades e competências 
relacionadas com a profissionalização. (Pa-
rágrafo acrescido pela Lei nº 11.180, de 
23/9/2005, com redação dada pela Lei nº 
13.146, de 6/7/2015, publicada no DOU de 
7/7/2015, em vigor 180 dias após a publica-
ção)

§ 7º Nas localidades onde não houver ofer-
ta de ensino médio para o cumprimento do 
disposto no § 1º deste artigo, a contratação 
do aprendiz poderá ocorrer sem a freqüên-
cia à escola, desde que ele já tenha concluí-
do o ensino fundamental. (Parágrafo acres-
cido pela Lei nº 11.788, de 25/9/2008)

§ 8º Para o aprendiz com deficiência com 
18 (dezoito) anos ou mais, a validade do 
contrato de aprendizagem pressupõe ano-
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tação na CTPS e matrícula e frequência em 
programa de aprendizagem desenvolvido 
sob orientação de entidade qualificada em 
formação técnico-profissional metódica. 
(Parágrafo acrescido pela Lei nº 13.146, de 
6/7/2015, publicada no DOU de 7/7/2015, 
em vigor 180 dias após a publicação)

Art. 429. Os estabelecimentos de qualquer na-
tureza são obrigados a empregar e matricular 
nos cursos dos Serviços Nacionais de Aprendi-
zagem número de aprendizes equivalente a cin-
co por cento, no mínimo, e quinze por cento, no 
máximo, dos trabalhadores existentes em cada 
estabelecimento, cujas funções demandem for-
mação profissional. (“Caput” do artigo com re-
dação dada pela Lei nº 10.097, de 19/12/2000)

a) (Revogada pela Lei nº 10.097, de 
19/12/2000)

b) (Revogada pela Lei nº 10.097, de 
19/12/2000)

§ 1º As frações de unidade, no cálculo da 
percentagem de que trata o caput, darão lu-
gar à admissão de um aprendiz. (Parágrafo 
único transformado em § 1º, com redação 
dada pela Lei nº 10.097, de 19/12/2000) 

§ 1º-A. O limite fixado neste artigo não se 
aplica quando o empregador for entidade 
sem fins lucrativos, que tenha por objetivo 
a educação profissional. (Parágrafo acresci-
do pela Lei nº 10.097, de 19/12/2000)

§ 2º Os estabelecimentos de que trata o 
caput ofertarão vagas de aprendizes a ado-
lescentes usuários do Sistema Nacional de 
Atendimento Socioeducativo (Sinase) nas 
condições a serem dispostas em instru-
mentos de cooperação celebrados entre 
os estabelecimentos e os gestores dos Sis-
temas de Atendimento Socioeducativo lo-
cais. (Parágrafo acrescido pela Lei nº Lei nº 
12.594, de 18/1/2012, publicada no DOU de 
19/1/2012, em vigor 90 (noventa) dias após 
a publicação)

Art. 430. Na hipótese de os Serviços Nacionais 
de Aprendizagem não oferecerem cursos ou 

vagas suficientes para atender à demanda dos 
estabelecimentos, esta poderá ser suprida por 
outras entidades qualificadas em formação téc-
nico-profissional metódica, a saber: (“Caput” do 
artigo com redação dada pela Lei nº 10.097, de 
19/12/2000)

I – Escolas Técnicas de Educação; (In-
ciso acrescido pela Lei nº 10.097, de 
19/12/2000)

II – entidades sem fins lucrativos, que te-
nham por objetivo a assistência ao adoles-
cente e à educação profissional, registra-
das no Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente. (Inciso acrescido 
pela Lei nº 10.097, de 19/12/2000)

§ 1º As entidades mencionadas neste artigo 
deverão contar com estrutura adequada ao 
desenvolvimento dos programas de apren-
dizagem, de forma a manter a qualidade do 
processo de ensino, bem como acompanhar 
e avaliar os resultados. (Parágrafo acrescido 
pela Lei nº 10.097, de 19/12/2000)

§ 2º Aos aprendizes que concluírem os cur-
sos de aprendizagem, com aproveitamento, 
será concedido certificado de qualificação 
profissional. (Parágrafo acrescido pela Lei 
nº 10.097, de 19/12/2000)

§ 3º O Ministério do Trabalho e Emprego fi-
xará normas para avaliação da competência 
das entidades mencionadas no inciso II des-
te artigo. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 
10.097, de 19/12/2000)

Art. 431. A contratação do aprendiz poderá 
ser efetivada pela empresa onde se realizará a 
aprendizagem ou pelas entidades mencionadas 
no inciso II do art. 430, caso em que não gera 
vínculo de emprego com a empresa tomadora 
dos serviços. (“Caput” do artigo com redação 
dada pela Lei nº 10.097, de 19/12/2000) (Vide 
art. 7º, XXXIII da Constituição Federal de 1988)

a) (Revogada pela Lei nº 10.097, de 
19/12/2000)
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b) (Revogada pela Lei nº 10.097, de 
19/12/2000)

c) (Revogada pela Lei nº 10.097, de 
19/12/2000)

Parágrafo único. (VETADO na Lei nº 10.097, 
de 19/12/2000)

Art. 432. A duração do trabalho do aprendiz não 
excederá de seis horas diárias, sendo vedadas a 
prorrogação e a compensação de jornada. (“Ca-
put” do artigo com redação dada pela Lei nº 
10.097, de 19/12/2000)

§ 1º O limite previsto neste artigo poderá 
ser de até oito horas diárias para os apren-
dizes que já tiverem completado o ensino 
fundamental, se nelas forem computadas 
as horas destinadas à aprendizagem teóri-
ca. (Parágrafo com redação dada pela Lei nº 
10.097, de 19/12/2000)

§ 2º (Revogado pela Lei nº 10.097, de 
19/12/2000)

Art. 433. O contrato de aprendizagem extin-
guir-se-á no seu termo ou quando o aprendiz 
completar 24 (vinte e quatro) anos, ressalvada 
a hipótese prevista no § 5º do art. 428 desta 
Consolidação, ou ainda antecipadamente nas 
seguintes hipóteses: (“Caput” do artigo com re-
dação dada pela Lei nº 11.180, de 23/9/2005)

a) (Revogada pela Lei nº 10.097, de 
19/12/2000)

b) (Revogada pela Lei nº 10.097, de 
19/12/2000)

I – desempenho insuficiente ou inadapta-
ção do aprendiz, salvo para o aprendiz com 
deficiência quando desprovido de recursos 
de acessibilidade, de tecnologias assistivas 
e de apoio necessário ao desempenho de 
suas atividades; (Inciso acrescido pela Lei nº 
10.097, de 19/12/2000, com redação dada 
pela Lei nº 13.146, de 6/7/2015, publica-
da no DOU de 7/7/2015, em vigor 180 dias 
após a publicação)

II – falta disciplinar grave; (Inciso acrescido 
pela Lei nº 10.097, de 19/12/2000

III – ausência injustificada à escola que im-
plique perda do ano letivo; ou (Inciso acres-
cido pela Lei nº 10.097, de 19/12/2000)

IV – a pedido do aprendiz. (Inciso acrescido 
pela Lei nº 10.097, de 19/12/2000)

Parágrafo único. (Revogado pela Lei nº 
10.097, de 19/12/2000)

§ 2º Não se aplica o disposto nos arts. 479 e 
480 desta Consolidação às hipóteses de ex-
tinção do contrato mencionadas neste arti-
go. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 10.097, 
de 19/12/2000)

Seção V
DAS PENALIDADES

Art. 434. Os infratores das disposições deste 
Capítulo ficam sujeitos à multa de valor igual a 
1 (um) salário mínimo regional, aplicada tantas 
vezes quantos forem os menores empregados 
em desacordo com a lei, não podendo, todavia, 
a soma das multas exceder a 5 (cinco) vezes o 
salário-mínimo, salvo no caso de reincidência, 
em que esse total poderá ser elevado ao dobro. 
(Artigo com redação dada pelo Decreto-Lei nº 
229, de 28/2/1967) 

Art. 435. Fica sujeita à multa de valor igual a 1 
(um) salário-mínimo regional e ao pagamento 
da emissão de nova via a empresa que fizer na 
Carteira de Trabalho e Previdência social, ano-
tação não prevista em lei. (Artigo com redação 
dada pelo Decreto-Lei nº 229, de 28/2/1967; 
expressão “carteira do menor” alterada pelo 
Decreto-Lei nº 926, de 10/10/1969)

Art. 436. (Revogado pela Lei nº 10.097, de 
19/12/2000)

Art. 437. (Revogado pela Lei nº 10.097, de 
19/12/2000)

Art. 438. São competentes para impor as pena-
lidades previstas neste capítulo:
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a) no Distrito Federal, a autoridade de 1ª 
instância do Departamento Nacional do Tra-
balho;

b) nos Estados e Território do Acre, os dele-
gados regionais do Ministério do Trabalho, 
Indústria e Comércio ou os funcionários por 
eles designados para tal fim.

Parágrafo único. O processo, na verificação 
das infrações, bem como na aplicação e co-
brança das multas, será o previsto no título 
"Do Processo de Multas Administrativas", 
observadas as disposições deste artigo.

Seção VI
DISPOSIÇOES FINAIS

Art. 439. É lícito ao menor firmar recibo pelo 
pagamento dos salários. Tratando-se, porém, de 
rescisão do contrato de trabalho, é vedado ao 
menor de 18 (dezoito) anos dar, sem assistência 
dos seus responsáveis legais, quitação ao em-
pregador pelo recebimento da indenização que 
lhe for devida.

Art. 440. Contra os menores de 18 (dezoito) 
anos não corre nenhum prazo de prescrição.

Art. 441. O quadro a que se refere o item I do 
artigo 405 será revisto bienalmente. (Artigo 
com redação dada pelo Decreto-Lei nº 229, de 
28/2/1967)

IDOSO

ESTATUTO DO IDOSO

LEI Nº 10.741,  
DE 1º DE OUTUBRO DE 2003

Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras 
providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e 
eu sanciono a seguinte Lei: 

TÍTULO I

Disposições Preliminares

Art. 1º É instituído o Estatuto do Idoso, destina-
do a regular os direitos assegurados às pesso-
as com idade igual ou superior a 60 (sessenta) 
anos. 

Art. 2º O idoso goza de todos os direitos funda-
mentais inerentes à pessoa humana, sem preju-
ízo da proteção integral de que trata esta Lei, as-
segurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, 
todas as oportunidades e facilidades, para pre-
servação de sua saúde física e mental e seu 
aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e 
social, em condições de liberdade e dignidade. 

Art. 3º É obrigação da família, da comunidade, 
da sociedade e do Poder Público assegurar ao 
idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do 
direito à vida, à saúde, à alimentação, à educa-
ção, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, 
à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respei-
to e à convivência familiar e comunitária. 

Parágrafo único. A garantia de prioridade 
compreende: 

I – atendimento preferencial imediato e in-
dividualizado junto aos órgãos públicos e 
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privados prestadores de serviços à popula-
ção; 

II – preferência na formulação e na execu-
ção de políticas sociais públicas específicas; 

III – destinação privilegiada de recursos pú-
blicos nas áreas relacionadas com a prote-
ção ao idoso; 

IV – viabilização de formas alternativas de 
participação, ocupação e convívio do idoso 
com as demais gerações; 

V – priorização do atendimento do idoso 
por sua própria família, em detrimento do 
atendimento asilar, exceto dos que não a 
possuam ou careçam de condições de ma-
nutenção da própria sobrevivência; 

VI – capacitação e reciclagem dos recursos 
humanos nas áreas de geriatria e geronto-
logia e na prestação de serviços aos idosos; 

VII – estabelecimento de mecanismos que 
favoreçam a divulgação de informações de 
caráter educativo sobre os aspectos biopsi-
cossociais de envelhecimento; 

VIII – garantia de acesso à rede de serviços 
de saúde e de assistência social locais. 

IX – prioridade no recebimento da restitui-
ção do Imposto de Renda. (Inciso acrescido 
pela Lei nº 11.765, de 5/8/2008)

Art. 4º Nenhum idoso será objeto de qualquer 
tipo de negligência, discriminação, violência, 
crueldade ou opressão, e todo atentado aos 
seus direitos, por ação ou omissão, será punido 
na forma da lei. 

§ 1º É dever de todos prevenir a ameaça ou 
violação aos direitos do idoso. 

§ 2º As obrigações previstas nesta Lei não 
excluem da prevenção outras decorrentes 
dos princípios por ela adotados. 

Art. 5º A inobservância das normas de preven-
ção importará em responsabilidade à pessoa fí-
sica ou jurídica nos termos da lei. 

Art. 6º Todo cidadão tem o dever de comunicar 
à autoridade competente qualquer forma de 
violação a esta Lei que tenha testemunhado ou 
de que tenha conhecimento. 

Art. 7º Os Conselhos Nacional, Estaduais, do 
Distrito Federal e Municipais do Idoso, previstos 
na Lei nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994, zelarão 
pelo cumprimento dos direitos do idoso, defini-
dos nesta Lei. 

TÍTULO II

Dos Direitos Fundamentais

CAPÍTULO I
DO DIREITO À VIDA

Art. 8º O envelhecimento é um direito persona-
líssimo e a sua proteção um direito social, nos 
termos desta Lei e da legislação vigente. 

Art. 9º É obrigação do Estado, garantir à pessoa 
idosa a proteção à vida e à saúde, mediante efe-
tivação de políticas sociais públicas que permi-
tam um envelhecimento saudável e em condi-
ções de dignidade. 

CAPÍTULO II
DO DIREITO À LIBERDADE, AO 

RESPEITO E À DIGNIDADE

Art. 10. É obrigação do Estado e da sociedade, 
assegurar à pessoa idosa a liberdade, o respei-
to e a dignidade, como pessoa humana e sujeito 
de direitos civis, políticos, individuais e sociais, 
garantidos na Constituição e nas leis. 

§ 1º O direito à liberdade compreende, en-
tre outros, os seguintes aspectos: 

I – faculdade de ir, vir e estar nos logradou-
ros públicos e espaços comunitários, ressal-
vadas as restrições legais; 
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II – opinião e expressão; 

III – crença e culto religioso; 

IV – prática de esportes e de diversões; 

V – participação na vida familiar e comuni-
tária; 

VI – participação na vida política, na forma 
da lei; 

VII – faculdade de buscar refúgio, auxílio e 
orientação. 

§ 2º O direito ao respeito consiste na invio-
labilidade da integridade física, psíquica e 
moral, abrangendo a preservação da ima-
gem, da identidade, da autonomia, de valo-
res, idéias e crenças, dos espaços e dos ob-
jetos pessoais. 

§ 3º É dever de todos zelar pela dignidade 
do idoso, colocando- o a salvo de qualquer 
tratamento desumano, violento, aterrori-
zante, vexatório ou constrangedor. 

CAPÍTULO III
DOS ALIMENTOS

Art. 11. Os alimentos serão prestados ao idoso 
na forma da lei civil. 

Art. 12. A obrigação alimentar é solidária, po-
dendo o idoso optar entre os prestadores. 

Art. 13. As transações relativas a alimentos po-
derão ser celebradas perante o Promotor de 
Justiça ou Defensor Público, que as referenda-
rá, e passarão a ter efeito de título executivo 
extrajudicial nos termos da lei processual civil. 
(Artigo com redação dada pela Lei nº 11.737, de 
14/7/2008)

Art. 14. Se o idoso ou seus familiares não pos-
suírem condições econômicas de prover o seu 
sustento, impõe-se ao Poder Público esse provi-
mento, no âmbito da assistência social. 

CAPÍTULO IV
DO DIREITO À SAÚDE

Art. 15. É assegurada a atenção integral à saúde 
do idoso, por intermédio do Sistema Único de 
Saúde – SUS, garantindo-lhe o acesso universal 
e igualitário, em conjunto articulado e contínuo 
das ações e serviços, para a prevenção, promo-
ção, proteção e recuperação da saúde, incluin-
do a atenção especial às doenças que afetam 
preferencialmente os idosos. 

§ 1º A prevenção e a manutenção da saúde do 
idoso serão efetivadas por meio de: 

I – cadastramento da população idosa em 
base territorial; 

II – atendimento geriátrico e gerontológico 
em ambulatórios; 

III – unidades geriátricas de referência, com 
pessoal especializado nas áreas de geriatria 
e gerontologia social; 

IV – atendimento domiciliar, incluindo a 
internação, para a população que dele ne-
cessitar e esteja impossibilitada de se lo-
comover, inclusive para idosos abrigados e 
acolhidos por instituições públicas, filantró-
picas ou sem fins lucrativos e eventualmen-
te conveniadas com o Poder Público, nos 
meios urbano e rural; 

V – reabilitação orientada pela geriatria e 
gerontologia, para redução das seqüelas de-
correntes do agravo da saúde. 

§ 2º Incumbe ao Poder Público fornecer aos 
idosos, gratuitamente, medicamentos, es-
pecialmente os de uso continuado, assim 
como próteses, órteses e outros recursos 
relativos ao tratamento, habilitação ou rea-
bilitação. 

§ 3º É vedada a discriminação do idoso nos 
planos de saúde pela cobrança de valores 
diferenciados em razão da idade. 

§ 4º Os idosos portadores de deficiência ou 
com limitação incapacitante terão atendi-
mento especializado, nos termos da lei. 
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§ 5º É vedado exigir o comparecimento do 
idoso enfermo perante os órgãos públicos, 
hipótese na qual será admitido o seguinte 
procedimento: 

I – quando de interesse do poder público, 
o agente promoverá o contato necessário 
com o idoso em sua residência; ou 

II – quando de interesse do próprio idoso, 
este se fará representar por procurador le-
galmente constituído. (Parágrafo acrescido 
pela Lei nº 12.896, de 18/12/2013)

§ 6º É assegurado ao idoso enfermo o aten-
dimento domiciliar pela perícia médica do 
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 
pelo serviço público de saúde ou pelo ser-
viço privado de saúde, contratado ou con-
veniado, que integre o Sistema Único de 
Saúde – SUS, para expedição do laudo de 
saúde necessário ao exercício de seus di-
reitos sociais e de isenção tributária. (Pa-
rágrafo acrescido pela Lei nº 12.896, de 
18/12/2013)

Art. 16. Ao idoso internado ou em observação 
é assegurado o direito a acompanhante, deven-
do o órgão de saúde proporcionar as condições 
adequadas para a sua permanência em tempo 
integral, segundo o critério médico. 

Parágrafo único. Caberá ao profissional de 
saúde responsável pelo tratamento conce-
der autorização para o acompanhamento 
do idoso ou, no caso de impossibilidade, 
justificá-la por escrito. 

Art. 17. Ao idoso que esteja no domínio de suas 
faculdades mentais é assegurado o direito de 
optar pelo tratamento de saúde que lhe for re-
putado mais favorável. 

Parágrafo único. Não estando o idoso em 
condições de proceder à opção, esta será 
feita: 

I – pelo curador, quando o idoso for interdi-
tado; 

II – pelos familiares, quando o idoso não ti-
ver curador ou este não puder ser contacta-
do em tempo hábil; 

III – pelo médico, quando ocorrer iminente 
risco de vida e não houver tempo hábil para 
consulta a curador ou familiar; 

IV – pelo próprio médico, quando não hou-
ver curador ou familiar conhecido, caso em 
que deverá comunicar o fato ao Ministério 
Público. 

Art. 18. As instituições de saúde devem atender 
aos critérios mínimos para o atendimento às ne-
cessidades do idoso, promovendo o treinamen-
to e a capacitação dos profissionais, assim como 
orientação a cuidadores familiares e grupos de 
auto-ajuda. 

Art. 19. Os casos de suspeita ou confirmação de 
violência praticada contra idosos serão objeto 
de notificação compulsória pelos serviços de 
saúde públicos e privados à autoridade sanitá-
ria, bem como serão obrigatoriamente comu-
nicados por eles a quaisquer dos seguintes ór-
gãos: (“Caput” do artigo com redação dada pela 
Lei nº 12.461, de 26/7/2011, publicada no DOU 
de 27/7/2011, em vigor 90 dias após a publica-
ção)

I – autoridade policial; 

II – Ministério Público; 

III – Conselho Municipal do Idoso; 

IV – Conselho Estadual do Idoso; 

V – Conselho Nacional do Idoso.

§ 1º Para os efeitos desta Lei, considera-
-se violência contra o idoso qualquer ação 
ou omissão praticada em local público ou 
privado que lhe cause morte, dano ou so-
frimento físico ou psicológico. (Parágrafo 
acrescido pela Lei nº 12.461, de 26/7/2011, 
publicada no DOU de 27/7/2011, em vigor 
90 dias após a publicação)

§ 2º Aplica-se, no que couber, à notificação 
compulsória prevista no caput deste artigo, 
o disposto na Lei nº 6.259, de 30 de outu-
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bro de 1975. (Parágrafo acrescido pela Lei 
nº 12.461, de 26/7/2011, publicada no DOU 
de 27/7/2011, em vigor 90 dias após a pu-
blicação)

CAPÍTULO V
DA EDUCAÇÃO, CULTURA,  

ESPORTE E LAZER

Art. 20. O idoso tem direito a educação, cultura, 
esporte, lazer, diversões, espetáculos, produtos 
e serviços que respeitem sua peculiar condição 
de idade. 

Art. 21. O Poder Público criará oportunidades 
de acesso do idoso à educação, adequando cur-
rículos, metodologias e material didático aos 
programas educacionais a ele destinados. 

§ 1º Os cursos especiais para idosos inclui-
rão conteúdo relativo às técnicas de co-
municação, computação e demais avanços 
tecnológicos, para sua integração à vida 
moderna. 

§ 2º Os idosos participarão das comemo-
rações de caráter cívico ou cultural, para 
transmissão de conhecimentos e vivências 
às demais gerações, no sentido da preserva-
ção da memória e da identidade culturais. 

Art. 22. Nos currículos mínimos dos diversos 
níveis de ensino formal serão inseridos conte-
údos voltados ao processo de envelhecimento, 
ao respeito e à valorização do idoso, de forma 
a eliminar o preconceito e a produzir conheci-
mentos sobre a matéria. 

Art. 23. A participação dos idosos em atividades 
culturais e de lazer será proporcionada median-
te descontos de pelo menos 50% (cinqüenta por 
cento) nos ingressos para eventos artísticos, cul-
turais, esportivos e de lazer, bem como o acesso 
preferencial aos respectivos locais. 

Art. 24. Os meios de comunicação manterão es-
paços ou horários especiais voltados aos idosos, 
com finalidade informativa, educativa, artística 

e cultural, e ao público sobre o processo de en-
velhecimento. 

Art. 25. O Poder Público apoiará a criação de 
universidade aberta para as pessoas idosas e in-
centivará a publicação de livros e periódicos, de 
conteúdo e padrão editorial adequados ao ido-
so, que facilitem a leitura, considerada a natural 
redução da capacidade visual. 

CAPÍTULO VI
DA PROFISSIONALIZAÇÃO  

E DO TRABALHO

Art. 26. O idoso tem direito ao exercício de ati-
vidade profissional, respeitadas suas condições 
físicas, intelectuais e psíquicas. 

Art. 27. Na admissão do idoso em qualquer tra-
balho ou emprego, é vedada a discriminação e 
a fixação de limite máximo de idade, inclusive 
para concursos, ressalvados os casos em que a 
natureza do cargo o exigir. 

Parágrafo único. O primeiro critério de de-
sempate em concurso público será a idade, 
dando-se preferência ao de idade mais ele-
vada. 

Art. 28. O Poder Público criará e estimulará pro-
gramas de: 

I – profissionalização especializada para os 
idosos, aproveitando seus potenciais e ha-
bilidades para atividades regulares e remu-
neradas; 

II – preparação dos trabalhadores para a 
aposentadoria, com antecedência mínima 
de 1 (um) ano, por meio de estímulo a no-
vos projetos sociais, conforme seus interes-
ses, e de esclarecimento sobre os direitos 
sociais e de cidadania; 

III – estímulo às empresas privadas para ad-
missão de idosos ao trabalho. 
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CAPÍTULO VII
DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Art. 29. Os benefícios de aposentadoria e pen-
são do Regime Geral da Previdência Social ob-
servarão, na sua concessão, critérios de cálculo 
que preservem o valor real dos salários sobre os 
quais incidiram contribuição, nos termos da le-
gislação vigente. 

Parágrafo único. Os valores dos benefícios 
em manutenção serão reajustados na mes-
ma data de reajuste do salário-mínimo, pro 
rata, de acordo com suas respectivas datas 
de início ou do seu último reajustamento, 
com base em percentual definido em regu-
lamento, observados os critérios estabele-
cidos pela Lei nº 8.213, de 24 de julho de 
1991. 

Art. 30. A perda da condição de segurado não 
será considerada para a concessão da aposenta-
doria por idade, desde que a pessoa conte com, 
no mínimo, o tempo de contribuição correspon-
dente ao exigido para efeito de carência na data 
de requerimento do benefício. 

Parágrafo único. O cálculo do valor do bene-
fício previsto no caput observará o disposto 
no caput e § 2º do art. 3º da Lei nº 9.876, de 
26 de novembro de 1999, ou, não havendo 
salários-de-contribuição recolhidos a partir 
da competência de julho de 1994, o dispos-
to no art. 35 da Lei nº 8.213, de 1991. 

Art. 31. O pagamento de parcelas relativas a be-
nefícios, efetuado com atraso por responsabili-
dade da Previdência Social, será atualizado pelo 
mesmo índice utilizado para os reajustamentos 
dos benefícios do Regime Geral de Previdência 
Social, verificado no período compreendido en-
tre o mês que deveria ter sido pago e o mês do 
efetivo pagamento. 

Art. 32. O Dia Mundial do Trabalho, 1º de Maio, 
é a data-base dos aposentados e pensionistas. 

CAPÍTULO VIII
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Art. 33. A assistência social aos idosos será pres-
tada, de forma articulada, conforme os prin-
cípios e diretrizes previstos na Lei Orgânica da 
Assistência Social, na Política Nacional do Idoso, 
no Sistema Único de Saúde e demais normas 
pertinentes. 

Art. 34. Aos idosos, a partir de 65 (sessenta e 
cinco) anos, que não possuam meios para pro-
ver sua subsistência, nem de tê-la provida por 
sua família, é assegurado o benefício mensal de 
1 (um) salário mínimo, nos termos da Lei Orgâ-
nica da Assistência Social – Loas. 

Parágrafo único. O benefício já concedido a 
qualquer membro da família nos termos do 
caput não será computado para os fins do 
cálculo da renda familiar per capita a que se 
refere a Loas. 

Art. 35. Todas as entidades de longa permanên-
cia, ou casalar, são obrigadas a firmar contrato 
de prestação de serviços com a pessoa idosa 
abrigada. 

§ 1º No caso de entidades filantrópicas, ou 
casa-lar, é facultada a cobrança de partici-
pação do idoso no custeio da entidade. 

§ 2º O Conselho Municipal do Idoso ou o 
Conselho Municipal da Assistência Social 
estabelecerá a forma de participação pre-
vista no § 1º, que não poderá exceder a 70% 
(setenta por cento) de qualquer benefício 
previdenciário ou de assistência social per-
cebido pelo idoso. 

§ 3º Se a pessoa idosa for incapaz, caberá a 
seu representante legal firmar o contrato a 
que se refere o caput deste artigo. 

Art. 36. O acolhimento de idosos em situação 
de risco social, por adulto ou núcleo familiar, 
caracteriza a dependência econômica, para os 
efeitos legais. 



MTE - Auditor Fiscal do Trabalho – Direitos Humanos – Prof. Mateus Silveira

www.acasadoconcurseiro.com.br 735

CAPÍTULO IX
DA HABITAÇÃO

Art. 37. O idoso tem direito a moradia digna, no 
seio da família natural ou substituta, ou desa-
companhado de seus familiares, quando assim 
o desejar, ou, ainda, em instituição pública ou 
privada. 

§ 1º A assistência integral na modalidade de 
entidade de longa permanência será presta-
da quando verificada inexistência de grupo 
familiar, casa-lar, abandono ou carência de 
recursos financeiros próprios ou da família. 

§ 2º Toda instituição dedicada ao aten-
dimento ao idoso fica obrigada a manter 
identificação externa visível, sob pena de in-
terdição, além de atender toda a legislação 
pertinente. 

§ 3º As instituições que abrigarem idosos 
são obrigadas a manter padrões de habita-
ção compatíveis com as necessidades deles, 
bem como provê-los com alimentação regu-
lar e higiene indispensáveis às normas sani-
tárias e com estas condizentes, sob as penas 
da lei. 

Art. 38. Nos programas habitacionais, públicos 
ou subsidiados com recursos públicos, o idoso 
goza de prioridade na aquisição de imóvel para 
moradia própria, observado o seguinte: 

I – reserva de pelo menos 3% (três por 
cento) das unidades habitacionais residen-
ciais para atendimento aos idosos; (Inciso 
com redação dada pela Lei nº 12.418, de 
9/6/2011)

II – implantação de equipamentos urbanos 
comunitários voltados ao idoso; 

III – eliminação de barreiras arquitetônicas 
e urbanísticas, para garantia de acessibilida-
de ao idoso; 

IV – critérios de financiamento compatíveis 
com os rendimentos de aposentadoria e 
pensão. 

Parágrafo único. As unidades residenciais 
reservadas para atendimento a idosos de-
vem situar-se, preferencialmente, no pavi-
mento térreo. (Parágrafo único acrescido 
pela Lei nº 12.419, de 9/6/2011)

CAPÍTULO X
DO TRANSPORTE

Art. 39. Aos maiores de 65 (sessenta e cinco) 
anos fica assegurada a gratuidade dos transpor-
tes coletivos públicos urbanos e semi-urbanos, 
exceto nos serviços seletivos e especiais, quan-
do prestados paralelamente aos serviços regu-
lares. 

§ 1º Para ter acesso à gratuidade, basta que 
o idoso apresente qualquer documento 
pessoal que faça prova de sua idade. 

§ 2º Nos veículos de transporte coletivo de 
que trata este artigo, serão reservados 10% 
(dez por cento) dos assentos para os idosos, 
devidamente identificados com a placa de 
reservado preferencialmente para idosos. 

§ 3º No caso das pessoas compreendidas 
na faixa etária entre 60 (sessenta) e 65 (ses-
senta e cinco) anos, ficará a critério da legis-
lação local dispor sobre as condições para 
exercício da gratuidade nos meios de trans-
porte previstos no caput deste artigo. 

Art. 40. No sistema de transporte coletivo inte-
restadual observar-se-á, nos termos da legisla-
ção específica: 

I – a reserva de 2 (duas) vagas gratuitas por 
veículo para idosos com renda igual ou infe-
rior a 2 (dois) salários-mínimos; 

II – desconto de 50% (cinqüenta por cento), 
no mínimo, no valor das passagens, para os 
idosos que excederem as vagas gratuitas, 
com renda igual ou inferior a 2 (dois) salá-
rios-mínimos. 

Parágrafo único. Caberá aos órgãos compe-
tentes definir os mecanismos e os critérios 
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para o exercício dos direitos previstos nos 
incisos I e II. 

Art. 41. É assegurada a reserva, para os idosos, 
nos termos da lei local, de 5% (cinco por cento) 
das vagas nos estacionamentos públicos e priva-
dos, as quais deverão ser posicionadas de forma 
a garantir a melhor comodidade ao idoso. 

Art. 42. São asseguradas a prioridade e a segu-
rança do idoso nos procedimentos de embar-
que e desembarque nos veículos do sistema de 
transporte coletivo. (Artigo com redação dada 
pela Lei nº 12.899, de 18/12/2013)

TÍTULO III

Das Medidas de Proteção

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 43. As medidas de proteção ao idoso são 
aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos 
nesta Lei forem ameaçados ou violados: 

I – por ação ou omissão da sociedade ou do 
Estado; 

II – por falta, omissão ou abuso da família, 
curador ou entidade de atendimento; 

III – em razão de sua condição pessoal. 

CAPÍTULO II
DAS MEDIDAS ESPECÍFICAS  

DE PROTEÇÃO

Art. 44. As medidas de proteção ao idoso pre-
vistas nesta Lei poderão ser aplicadas, isolada 
ou cumulativamente, e levarão em conta os fins 
sociais a que se destinam e o fortalecimento dos 
vínculos familiares e comunitários. 

Art. 45. Verificada qualquer das hipóteses pre-
vistas no art.43, o Ministério Público ou o Poder 
Judiciário, a requerimento daquele, poderá de-
terminar, dentre outras, as seguintes medidas: 

I – encaminhamento à família ou curador, 
mediante termo de responsabilidade; 

II – orientação, apoio e acompanhamento 
temporários; 

III – requisição para tratamento de sua saú-
de, em regime ambulatorial, hospitalar ou 
domiciliar; 

IV – inclusão em programa oficial ou comu-
nitário de auxílio, orientação e tratamento 
a usuários dependentes de drogas lícitas ou 
ilícitas, ao próprio idoso ou à pessoa de sua 
convivência que lhe cause perturbação; 

V – abrigo em entidade; 

VI – abrigo temporário. 

TÍTULO IV

Da Política de  
Atendimento Ao Idoso

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 46. A política de atendimento ao idoso far-
-se-á por meio do conjunto articulado de ações 
governamentais e não-governamentais da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios. 

Art. 47. São linhas de ação da política de aten-
dimento: 

I – políticas sociais básicas, previstas na Lei 
nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994; 

II – políticas e programas de assistência so-
cial, em caráter supletivo, para aqueles que 
necessitarem; 
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III – serviços especiais de prevenção e aten-
dimento às vítimas de negligência, maus-
-tratos, exploração, abuso, crueldade e 
opressão; 

IV – serviço de identificação e localização de 
parentes ou responsáveis por idosos aban-
donados em hospitais e instituições de lon-
ga permanência; 

V – proteção jurídico-social por entidades 
de defesa dos direitos dos idosos; 

VI – mobilização da opinião pública no sen-
tido da participação dos diversos segmen-
tos da sociedade no atendimento do idoso. 

CAPÍTULO II
DAS ENTIDADES  

DE ATENDIMENTO AO IDOSO

Art. 48. As entidades de atendimento são res-
ponsáveis pela manutenção das próprias unida-
des, observadas as normas de planejamento e 
execução emanadas do órgão competente da 
Política Nacional do Idoso, conforme a Lei nº 
8.842, de 1994. 

Parágrafo único. As entidades governamen-
tais e não-governamentais de assistência 
ao idoso ficam sujeitas à inscrição de seus 
programas, junto ao órgão competente da 
Vigilância Sanitária e Conselho Municipal da 
Pessoa Idosa, e em sua falta, junto ao Con-
selho Estadual ou Nacional da Pessoa Idosa, 
especificando os regimes de atendimento, 
observados os seguintes requisitos: 

I – oferecer instalações físicas em condições 
adequadas de habitabilidade, higiene, salu-
bridade e segurança; 

II – apresentar objetivos estatutários e pla-
no de trabalho compatíveis com os princí-
pios desta Lei; 

III – estar regularmente constituída; 

IV – demonstrar a idoneidade de seus diri-
gentes. 

Art. 49. As entidades que desenvolvam progra-
mas de institucionalização de longa permanên-
cia adotarão os seguintes princípios: 

I – preservação dos vínculos familiares; 

II – atendimento personalizado e em pe-
quenos grupos; 

III – manutenção do idoso na mesma insti-
tuição, salvo em caso de força maior; 

IV – participação do idoso nas atividades 
comunitárias, de caráter interno e externo; 

V – observância dos direitos e garantias dos 
idosos; 

VI – preservação da identidade do idoso e 
oferecimento de ambiente de respeito e 
dignidade. 

Parágrafo único. O dirigente de instituição 
prestadora de atendimento ao idoso res-
ponderá civil e criminalmente pelos atos 
que praticar em detrimento do idoso, sem 
prejuízo das sanções administrativas. 

Art. 50. Constituem obrigações das entidades 
de atendimento: 

I – celebrar contrato escrito de prestação de 
serviço com o idoso, especificando o tipo de 
atendimento, as obrigações da entidade e 
prestações decorrentes do contrato, com os 
respectivos preços, se for o caso; 

II – observar os direitos e as garantias de 
que são titulares os idosos; 

III – fornecer vestuário adequado, se for pú-
blica, e alimentação suficiente; 

IV – oferecer instalações físicas em condi-
ções adequadas de habitabilidade; 

V – oferecer atendimento personalizado; 

VI – diligenciar no sentido da preservação 
dos vínculos familiares; 
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VII – oferecer acomodações apropriadas 
para recebimento de visitas; 

VIII – proporcionar cuidados à saúde, con-
forme a necessidade do idoso; 

IX – promover atividades educacionais, es-
portivas, culturais e de lazer; 

X – propiciar assistência religiosa àqueles 
que desejarem, de acordo com suas cren-
ças; 

XI – proceder a estudo social e pessoal de 
cada caso; 

XII – comunicar à autoridade competente 
de saúde toda ocorrência de idoso portador 
de doenças infecto-contagiosas; 

XIII – providenciar ou solicitar que o Minis-
tério Público requisite os documentos ne-
cessários ao exercício da cidadania àqueles 
que não os tiverem, na forma da lei; 

XIV – fornecer comprovante de depósito 
dos bens móveis que receberem dos idosos; 

XV – manter arquivo de anotações onde 
constem data e circunstâncias do atendi-
mento, nome do idoso, responsável, pa-
rentes, endereços, cidade, relação de seus 
pertences, bem como o valor de contribui-
ções, e suas alterações, se houver, e demais 
dados que possibilitem sua identificação e a 
individualização do atendimento; 

XVI – comunicar ao Ministério Público, 
para as providências cabíveis, a situação de 
abandono moral ou material por parte dos 
familiares; 

XVII – manter no quadro de pessoal profis-
sionais com formação específica. 

Art. 51. As instituições filantrópicas ou sem fins 
lucrativos prestadoras de serviço ao idoso terão 
direito à assistência judiciária gratuita. 

CAPÍTULO III
DA FISCALIZAÇÃO DAS  

ENTIDADES DE ATENDIMENTO

Art. 52. As entidades governamentais e não-go-
vernamentais de atendimento ao idoso serão 
fiscalizadas pelos Conselhos do Idoso, Ministé-
rio Público, Vigilância Sanitária e outros previs-
tos em lei. 

Art. 53. O art. 7º da Lei nº 8.842, de 1994, passa 
a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 7º Compete aos Conselhos de que trata 
o art. 6º desta Lei a supervisão, o acompanha-
mento, a fiscalização e a avaliação da política 
nacional do idoso, no âmbito das respectivas 
instâncias político-administrativas." (NR)

Art. 54. Será dada publicidade das prestações 
de contas dos recursos públicos e privados rece-
bidos pelas entidades de atendimento. 

Art. 55. As entidades de atendimento que des-
cumprirem as determinações desta Lei ficarão 
sujeitas, sem prejuízo da responsabilidade civil 
e criminal de seus dirigentes ou prepostos, às 
seguintes penalidades, observado o devido pro-
cesso legal: 

I – as entidades governamentais: 

a) advertência; 

b) afastamento provisório de seus dirigen-
tes; 

c) afastamento definitivo de seus dirigentes; 

d) fechamento de unidade ou interdição de 
programa; 

II – as entidades não-governamentais: 

a) advertência; 

b) multa; 

c) suspensão parcial ou total do repasse de 
verbas públicas; 

d) interdição de unidade ou suspensão de 
programa; 
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e) proibição de atendimento a idosos a bem 
do interesse público. 

§ 1º Havendo danos aos idosos abrigados 
ou qualquer tipo de fraude em relação ao 
programa, caberá o afastamento provisório 
dos dirigentes ou a interdição da unidade e 
a suspensão do programa. 

§ 2º A suspensão parcial ou total do repasse 
de verbas públicas ocorrerá quando verifi-
cada a má aplicação ou desvio de finalidade 
dos recursos. 

§ 3º Na ocorrência de infração por entidade 
de atendimento, que coloque em risco os 
direitos assegurados nesta Lei, será o fato 
comunicado ao Ministério Público, para as 
providências cabíveis, inclusive para promo-
ver a suspensão das atividades ou dissolu-
ção da entidade, com a proibição de atendi-
mento a idosos a bem do interesse público, 
sem prejuízo das providências a serem to-
madas pela Vigilância Sanitária. 

§ 4º Na aplicação das penalidades, serão 
consideradas a natureza e a gravidade da 
infração cometida, os danos que dela pro-
vierem para o idoso, as circunstâncias agra-
vantes ou atenuantes e os antecedentes da 
entidade. 

CAPÍTULO IV
DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS

Art. 56. Deixar a entidade de atendimento de 
cumprir as determinações do art. 50 desta Lei: 

Pena – multa de R$ 500,00 (quinhentos re-
ais) a R$ 3.000,00 (três mil reais), se o fato 
não for caracterizado como crime, podendo 
haver a interdição do estabelecimento até 
que sejam cumpridas as exigências legais. 

Parágrafo único. No caso de interdição do 
estabelecimento de longa permanência, os 
idosos abrigados serão transferidos para 
outra instituição, a expensas do estabeleci-

mento interditado, enquanto durar a inter-
dição. 

Art. 57. Deixar o profissional de saúde ou o res-
ponsável por estabelecimento de saúde ou ins-
tituição de longa permanência de comunicar à 
autoridade competente os casos de crimes con-
tra idoso de que tiver conhecimento: 

Pena – multa de R$ 500,00 (quinhentos re-
ais) a R$ 3.000,00 (três mil reais), aplicada 
em dobro no caso de reincidência. 

Art. 58. Deixar de cumprir as determinações 
desta Lei sobre a prioridade no atendimen-
to ao idoso: 

Pena – multa de R$ 500,00 (quinhentos 
reais) a R$ 1.000,00 (um mil reais) e multa 
civil a ser estipulada pelo juiz, conforme o 
dano sofrido pelo idoso. 

CAPÍTULO V
DA APURAÇÃO ADMINISTRATIVA 

DE INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE 
PROTEÇÃO AO IDOSO

Art. 59. Os valores monetários expressos no Ca-
pítulo IV serão atualizados anualmente, na for-
ma da lei. 

Art. 60. O procedimento para a imposição de 
penalidade administrativa por infração às nor-
mas de proteção ao idoso terá início com requi-
sição do Ministério Público ou auto de infração 
elaborado por servidor efetivo e assinado, se 
possível, por duas testemunhas. 

§ 1º No procedimento iniciado com o auto 
de infração poderão ser usadas fórmulas 
impressas, especificando-se a natureza e as 
circunstâncias da infração. 

§ 2º Sempre que possível, à verificação da 
infração seguirse- á a lavratura do auto, ou 
este será lavrado dentro de 24 (vinte e qua-
tro) horas, por motivo justificado. 
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Art. 61. O autuado terá prazo de 10 (dez) dias 
para a apresentação da defesa, contado da data 
da intimação, que será feita: 

I – pelo autuante, no instrumento de autu-
ação, quando for lavrado na presença do in-
frator; 

II – por via postal, com aviso de recebimen-
to. 

Art. 62. Havendo risco para a vida ou à saúde do 
idoso, a autoridade competente aplicará à enti-
dade de atendimento as sanções regulamenta-
res, sem prejuízo da iniciativa e das providên-
cias que vierem a ser adotadas pelo Ministério 
Público ou pelas demais instituições legitimadas 
para a fiscalização. 

Art. 63. Nos casos em que não houver risco para 
a vida ou a saúde da pessoa idosa abrigada, a 
autoridade competente aplicará à entidade de 
atendimento as sanções regulamentares, sem 
prejuízo da iniciativa e das providências que vie-
rem a ser adotadas pelo Ministério Público ou 
pelas demais instituições legitimadas para a fis-
calização. 

CAPÍTULO VI
DA APURAÇÃO JUDICIAL DE 

IRREGULARIDADES EM ENTIDADE  
DE ATENDIMENTO

Art. 64. Aplicam-se, subsidiariamente, ao pro-
cedimento administrativo de que trata este Ca-
pítulo as disposições das Leis nos 6.437, de 20 
de agosto de 1977, e 9.784, de 29 de janeiro de 
1999. 

Art. 65. O procedimento de apuração de irregu-
laridade em entidade governamental e não-go-
vernamental de atendimento ao idoso terá iní-
cio mediante petição fundamentada de pessoa 
interessada ou iniciativa do Ministério Público. 

Art. 66. Havendo motivo grave, poderá a auto-
ridade judiciária, ouvido o Ministério Público, 
decretar liminarmente o afastamento provisório 

do dirigente da entidade ou outras medidas que 
julgar adequadas, para evitar lesão aos direitos 
do idoso, mediante decisão fundamentada. 

Art. 67. O dirigente da entidade será citado 
para, no prazo de 10 (dez) dias, oferecer respos-
ta escrita, podendo juntar documentos e indicar 
as provas a produzir. 

Art. 68. Apresentada a defesa, o juiz procederá 
na conformidade do art. 69 ou, se necessário, 
designará audiência de instrução e julgamento, 
deliberando sobre a necessidade de produção 
de outras provas. 

§ 1º Salvo manifestação em audiência, as 
partes e o Ministério Público terão 5 (cinco) 
dias para oferecer alegações finais, decidin-
do a autoridade judiciária em igual prazo. 

§ 2º Em se tratando de afastamento provi-
sório ou definitivo de dirigente de entidade 
governamental, a autoridade judiciária ofi-
ciará a autoridade administrativa imedia-
tamente superior ao afastado, fixando-lhe 
prazo de 24 (vinte e quatro) horas para pro-
ceder à substituição. 

§ 3º Antes de aplicar qualquer das medidas, 
a autoridade judiciária poderá fixar prazo 
para a remoção das irregularidades verifi-
cadas. Satisfeitas as exigências, o processo 
será extinto, sem julgamento do mérito. 

§ 4º A multa e a advertência serão impostas 
ao dirigente da entidade ou ao responsável 
pelo programa de atendimento. 

TÍTULO V

Do Acesso à Justiça

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 69. Aplica-se, subsidiariamente, às dispo-
sições deste Capítulo, o procedimento sumário 
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previsto no Código de Processo Civil, naquilo 
que não contrarie os prazos previstos nesta Lei. 

Art. 70. O Poder Público poderá criar varas es-
pecializadas e exclusivas do idoso. 

Art. 71. É assegurada prioridade na tramitação 
dos processos e procedimentos e na execução 
dos atos e diligências judiciais em que figure 
como parte ou interveniente pessoa com idade 
igual ou superior a 60 (sessenta) anos, em qual-
quer instância. 

§ 1º O interessado na obtenção da priori-
dade a que alude este artigo, fazendo prova 
de sua idade, requererá o benefício à auto-
ridade judiciária competente para decidir o 
feito, que determinará as providências a se-
rem cumpridas, anotando-se essa circuns-
tância em local visível nos autos do proces-
so. 

§ 2º A prioridade não cessará com a morte 
do beneficiado, estendendo-se em favor do 
cônjuge supérstite, companheiro ou com-
panheira, com união estável, maior de 60 
(sessenta) anos. 

§ 3º A prioridade se estende aos processos 
e procedimentos na Administração Pública, 
empresas prestadoras de serviços públicos 
e instituições financeiras, ao atendimento 
preferencial junto à Defensoria Publica da 
União, dos Estados e do Distrito Federal em 
relação aos Serviços de Assistência Judiciá-
ria. 

§ 4º Para o atendimento prioritário será ga-
rantido ao idoso o fácil acesso aos assentos 
e caixas, identificados com a destinação a 
idosos em local visível e caracteres legíveis. 

CAPÍTULO II
DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Art. 72. (VETADO) 

Art. 73. As funções do Ministério Público, pre-
vistas nesta Lei, serão exercidas nos termos da 
respectiva Lei Orgânica. 

Art. 74. Compete ao Ministério Público: 

I – instaurar o inquérito civil e a ação civil 
pública para a proteção dos direitos e in-
teresses difusos ou coletivos, individuais 
indisponíveis e individuais homogêneos do 
idoso; 

II – promover e acompanhar as ações de 
alimentos, de interdição total ou parcial, de 
designação de curador especial, em circuns-
tâncias que justifiquem a medida e oficiar 
em todos os feitos em que se discutam os 
direitos de idosos em condições de risco; 

III – atuar como substituto processual do 
idoso em situação de risco, conforme o dis-
posto no art. 43 desta Lei; 

IV – promover a revogação de instrumento 
procuratório do idoso, nas hipóteses previs-
tas no art. 43 desta Lei, quando necessário 
ou o interesse público justificar; 

V – instaurar procedimento administrativo 
e, para instruí-lo: 

a) expedir notificações, colher depoimentos 
ou esclarecimentos e, em caso de não com-
parecimento injustificado da pessoa notifi-
cada, requisitar condução coercitiva, inclu-
sive pela Polícia Civil ou Militar; 

b) requisitar informações, exames, perícias 
e documentos de autoridade municipais, 
estaduais e federais, da administração di-
reta e indireta, bem como promover inspe-
ções e diligências investigatórias; 

c) requisitar informações e documentos 
particulares de instituições privadas; 

VI – instaurar sindicâncias, requisitar dili-
gências investigatórias e a instauração de 
inquérito policial, para a apuração de ilícitos 
ou infrações às normas de proteção ao ido-
so; 
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VII – zelar pelo efetivo respeito aos direi-
tos e garantias legais assegurados ao idoso, 
promovendo as medidas judiciais e extraju-
diciais cabíveis; 

VIII – inspecionar as entidades públicas e 
particulares de atendimento e os programas 
de que trata esta Lei, adotando de pronto as 
medidas administrativas ou judiciais neces-
sárias à remoção de irregularidades porven-
tura verificadas; 

IX – requisitar força policial, bem como a co-
laboração dos serviços de saúde, educacio-
nais e de assistência social, públicos, para o 
desempenho de suas atribuições; 

X – referendar transações envolvendo inte-
resses e direitos dos idosos previstos nesta 
Lei. 

§ 1º A legitimação do Ministério Público 
para as ações cíveis previstas neste artigo 
não impede a de terceiros, nas mesmas hi-
póteses, segundo dispuser a lei. 

§ 2º As atribuições constantes deste artigo 
não excluem outras, desde que compatíveis 
com a finalidade e atribuições do Ministério 
Público. 

§ 3º O representante do Ministério Públi-
co, no exercício de suas funções, terá livre 
acesso a toda entidade de atendimento ao 
idoso. 

Art. 75. Nos processos e procedimentos em que 
não for parte, atuará obrigatoriamente o Minis-
tério Público na defesa dos direitos e interesses 
de que cuida esta Lei, hipóteses em que terá vis-
ta dos autos depois das partes, podendo juntar 
documentos, requerer diligências e produção 
de outras provas, usando os recursos cabíveis. 

Art. 76. A intimação do Ministério Público, em 
qualquer caso, será feita pessoalmente. 

Art. 77. A falta de intervenção do Ministério Pú-
blico acarreta a nulidade do feito, que será de-
clarada de ofício pelo juiz ou a requerimento de 
qualquer interessado. 

CAPÍTULO III
DA PROTEÇÃO JUDICIAL DOS 

INTERESSES DIFUSOS, COLETIVOS 
E INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS OU 

HOMOGÊNEOS

Art. 78. As manifestações processuais do repre-
sentante do Ministério Público deverão ser fun-
damentadas. 

Art. 79. Regem-se pelas disposições desta Lei as 
ações de responsabilidade por ofensa aos direi-
tos assegurados ao idoso, referentes à omissão 
ou ao oferecimento insatisfatório de: 

I – acesso às ações e serviços de saúde; 

II – atendimento especializado ao idoso 
portador de deficiência ou com limitação in-
capacitante; 

III – atendimento especializado ao idoso 
portador de doença infecto-contagiosa; 

IV – serviço de assistência social visando ao 
amparo do idoso. 

Parágrafo único. As hipóteses previstas nes-
te artigo não excluem da proteção judicial 
outros interesses difusos, coletivos, indivi-
duais indisponíveis ou homogêneos, pró-
prios do idoso, protegidos em lei. 

Art. 80. As ações previstas neste Capítulo serão 
propostas no foro do domicílio do idoso, cujo 
juízo terá competência absoluta para processar 
a causa, ressalvadas as competências da Justiça 
Federal e a competência originária dos Tribunais 
Superiores. 

Art. 81. Para as ações cíveis fundadas em inte-
resses difusos, coletivos, individuais indisponí-
veis ou homogêneos, consideram-se legitima-
dos, concorrentemente: 

I – o Ministério Público; 

II – a União, os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios; 

III – a Ordem dos Advogados do Brasil; 
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IV – as associações legalmente constituídas 
há pelo menos 1 (um) ano e que incluam 
entre os fins institucionais a defesa dos in-
teresses e direitos da pessoa idosa, dispen-
sada a autorização da assembléia, se hou-
ver prévia autorização estatutária. 

§ 1º Admitir-se-á litisconsórcio facultativo 
entre os Ministérios Públicos da União e dos 
Estados na defesa dos interesses e direitos 
de que cuida esta Lei. 

§ 2º Em caso de desistência ou abandono 
da ação por associação legitimada, o Minis-
tério Público ou outro legitimado deverá as-
sumir a titularidade ativa. 

Art. 82. Para defesa dos interesses e direitos 
protegidos por esta Lei, são admissíveis todas as 
espécies de ação pertinentes. 

Parágrafo único. Contra atos ilegais ou abu-
sivos de autoridade pública ou agente de 
pessoa jurídica no exercício de atribuições 
de Poder Público, que lesem direito líquido 
e certo previsto nesta Lei, caberá ação man-
damental, que se regerá pelas normas da lei 
do mandado de segurança. 

Art. 83. Na ação que tenha por objeto o cumpri-
mento de obrigação de fazer ou não-fazer, o juiz 
concederá a tutela específica da obrigação ou 
determinará providências que assegurem o re-
sultado prático equivalente ao adimplemento. 

§ 1º Sendo relevante o fundamento da de-
manda e havendo justificado receio de ine-
ficácia do provimento final, é lícito ao juiz 
conceder a tutela liminarmente ou após 
justificação prévia, na forma do art. 273 do 
Código de Processo Civil. 

§ 2º O juiz poderá, na hipótese do § 1º ou 
na sentença, impor multa diária ao réu, in-
dependentemente do pedido do autor, se 
for suficiente ou compatível com a obriga-
ção, fixando prazo razoável para o cumpri-
mento do preceito. 

§ 3º A multa só será exigível do réu após o 
trânsito em julgado da sentença favorável 

ao autor, mas será devida desde o dia em 
que se houver configurado. 

Art. 84. Os valores das multas previstas nesta 
Lei reverterão ao Fundo do Idoso, onde houver, 
ou na falta deste, ao Fundo Municipal de Assis-
tência Social, ficando vinculados ao atendimen-
to ao idoso. 

Parágrafo único. As multas não recolhidas 
até 30 (trinta) dias após o trânsito em jul-
gado da decisão serão exigidas por meio de 
execução promovida pelo Ministério Públi-
co, nos mesmos autos, facultada igual ini-
ciativa aos demais legitimados em caso de 
inércia daquele. 

Art. 85. O juiz poderá conferir efeito suspensi-
vo aos recursos, para evitar dano irreparável à 
parte. 

Art. 86. Transitada em julgado a sentença que 
impuser condenação ao Poder Público, o juiz 
determinará a remessa de peças à autoridade 
competente, para apuração da responsabilida-
de civil e administrativa do agente a que se atri-
bua a ação ou omissão. 

Art. 87. Decorridos 60 (sessenta) dias do trân-
sito em julgado da sentença condenatória favo-
rável ao idoso sem que o autor lhe promova a 
execução, deverá fazê-lo o Ministério Público, 
facultada, igual iniciativa aos demais legitima-
dos, como assistentes ou assumindo o pólo ati-
vo, em caso de inércia desse órgão. 

Art. 88. Nas ações de que trata este Capítulo, 
não haverá adiantamento de custas, emolu-
mentos, honorários periciais e quaisquer outras 
despesas. 

Parágrafo único. Não se imporá sucumbên-
cia ao Ministério Público. 

Art. 89. Qualquer pessoa poderá, e o servidor 
deverá, provocar a iniciativa do Ministério Pú-
blico, prestando-lhe informações sobre os fatos 
que constituam objeto de ação civil e indicando-
-lhe os elementos de convicção. 

Art. 90. Os agentes públicos em geral, os juízes 
e tribunais, no exercício de suas funções, quan-
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do tiverem conhecimento de fatos que possam 
configurar crime de ação pública contra idoso 
ou ensejar a propositura de ação para sua de-
fesa, devem encaminhar as peças pertinentes 
ao Ministério Público, para as providências ca-
bíveis. 

Art. 91. Para instruir a petição inicial, o interes-
sado poderá requerer às autoridades compe-
tentes as certidões e informações que julgar ne-
cessárias, que serão fornecidas no prazo de 10 
(dez) dias. 

Art. 92. O Ministério Público poderá instaurar 
sob sua presidência, inquérito civil, ou requisi-
tar, de qualquer pessoa, organismo público ou 
particular, certidões, informações, exames ou 
perícias, no prazo que assinalar, o qual não po-
derá ser inferior a 10 (dez) dias. 

§ 1º Se o órgão do Ministério Público, esgo-
tadas todas as diligências, se convencer da 
inexistência de fundamento para a proposi-
tura da ação civil ou de peças informativas, 
determinará o seu arquivamento, fazendo-o 
fundamentadamente. 

§ 2º Os autos do inquérito civil ou as peças 
de informação arquivados serão remetidos, 
sob pena de se incorrer em falta grave, no 
prazo de 3 (três) dias, ao Conselho Superior 
do Ministério Público ou à Câmara de Coor-
denação e Revisão do Ministério Público. 

§ 3º Até que seja homologado ou rejeitado 
o arquivamento, pelo Conselho Superior do 
Ministério Público ou por Câmara de Coor-
denação e Revisão do Ministério Público, 
as associações legitimadas poderão apre-
sentar razões escritas ou documentos, que 
serão juntados ou anexados às peças de in-
formação. 

§ 4º Deixando o Conselho Superior ou a Câ-
mara de Coordenação e Revisão do Ministé-
rio Público de homologar a promoção de ar-
quivamento, será designado outro membro 
do Ministério Público para o ajuizamento da 
ação. 

TÍTULO VI

Dos Crimes

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 93. Aplicam-se subsidiariamente, no que 
couber, as disposições da Lei nº 7.347, de 24 de 
julho de 1985. 

Art. 94. Aos crimes previstos nesta Lei, cuja 
pena máxima privativa de liberdade não ultra-
passe 4 (quatro) anos, aplica-se o procedimen-
to previsto na Lei nº 9.099, de 26 de setembro 
de 1995, e, subsidiariamente, no que couber, as 
disposições do Código Penal e do Código de Pro-
cesso Penal. 

CAPÍTULO II
DOS CRIMES EM ESPÉCIE

Art. 95. Os crimes definidos nesta Lei são de 
ação penal pública incondicionada, não se lhes 
aplicando os arts. 181 e 182 do Código Penal. 

Art. 96. Discriminar pessoa idosa, impedindo ou 
dificultando seu acesso a operações bancárias, 
aos meios de transporte, ao direito de contratar 
ou por qualquer outro meio ou instrumento ne-
cessário ao exercício da cidadania, por motivo 
de idade: 

Pena – reclusão de 6 (seis) meses a 1 (um) 
ano e multa. 

§ 1º Na mesma pena incorre quem desde-
nhar, humilhar, menosprezar ou discriminar 
pessoa idosa, por qualquer motivo. 

§ 2º A pena será aumentada de 1/3 (um ter-
ço) se a vítima se encontrar sob os cuidados 
ou responsabilidade do agente. 

Art. 97. Deixar de prestar assistência ao idoso, 
quando possível fazê-lo sem risco pessoal, em 
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situação de iminente perigo, ou recusar, retar-
dar ou dificultar sua assistência à saúde, sem 
justa causa, ou não pedir, nesses casos, o socor-
ro de autoridade pública: 

Pena – detenção de 6 (seis) meses a 1 (um) 
ano e multa. 

Parágrafo único. A pena é aumentada de 
metade, se da omissão resulta lesão corpo-
ral de natureza grave, e triplicada, se resulta 
a morte. 

Art. 98. Abandonar o idoso em hospitais, casas 
de saúde, entidades de longa permanência, ou 
congêneres, ou não prover suas necessidades 
básicas, quando obrigado por lei ou mandado: 

Pena – detenção de 6 (seis) meses a 3 (três) 
anos e multa. 

Art. 99. Expor a perigo a integridade e a saú-
de, física ou psíquica, do idoso, submetendo-
-o a condições desumanas ou degradantes ou 
privando-o de alimentos e cuidados indispensá-
veis, quando obrigado a fazê-lo, ou sujeitando-o 
a trabalho excessivo ou inadequado: 

Pena – detenção de 2 (dois) meses a 1 (um) 
ano e multa. 

§ 1º Se do fato resulta lesão corporal de na-
tureza grave: 

Pena – reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos. 

§ 2º Se resulta a morte: 

Pena – reclusão de 4 (quatro) a 12 (doze) 
anos. 

Art. 100. Constitui crime punível com reclusão 
de 6 (seis) meses a 1 (um) ano e multa: 

I – obstar o acesso de alguém a qualquer 
cargo público por motivo de idade; 

II – negar a alguém, por motivo de idade, 
emprego ou trabalho; 

III – recusar, retardar ou dificultar atendi-
mento ou deixar de prestar assistência à 
saúde, sem justa causa, a pessoa idosa; 

IV – deixar de cumprir, retardar ou frustrar, 
sem justo motivo, a execução de ordem 
judicial expedida na ação civil a que alude 
esta Lei; 

V – recusar, retardar ou omitir dados téc-
nicos indispensáveis à propositura da ação 
civil objeto desta Lei, quando requisitados 
pelo Ministério Público. 

Art. 101. Deixar de cumprir, retardar ou frustrar, 
sem justo motivo, a execução de ordem judicial 
expedida nas ações em que for parte ou interve-
niente o idoso: 

Pena – detenção de 6 (seis) meses a 1 (um) 
ano e multa. 

Art. 102. Apropriar-se de ou desviar bens, pro-
ventos, pensão ou qualquer outro rendimento 
do idoso, dando-lhes aplicação diversa da de 
sua finalidade: 

Pena – reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos 
e multa. 

Art. 103. Negar o acolhimento ou a permanên-
cia do idoso, como abrigado, por recusa deste 
em outorgar procuração à entidade de atendi-
mento: 

Pena – detenção de 6 (seis) meses a 1 (um) 
ano e multa. 

Art. 104. Reter o cartão magnético de con-
ta bancária relativa a benefícios, proventos ou 
pensão do idoso, bem como qualquer outro do-
cumento com objetivo de assegurar recebimen-
to ou ressarcimento de dívida: 

Pena – detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) 
anos e multa. 

Art. 105. Exibir ou veicular, por qualquer meio 
de comunicação, informações ou imagens de-
preciativas ou injuriosas à pessoa do idoso: 

Pena – detenção de 1 (um) a 3 (três) anos e 
multa. 

Art. 106. Induzir pessoa idosa sem discernimen-
to de seus atos a outorgar procuração para fins 
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de administração de bens ou deles dispor livre-
mente: 

Pena – reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) 
anos. 

Art. 107. Coagir, de qualquer modo, o idoso a 
doar, contratar, testar ou outorgar procuração: 

Pena – reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos. 

Art. 108. Lavrar ato notarial que envolva pessoa 
idosa sem discernimento de seus atos, sem a 
devida representação legal: 

Pena – reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) 
anos. 

TÍTULO VII

Disposições Finais e Transitórias

Art. 109. Impedir ou embaraçar ato do repre-
sentante do Ministério Público ou de qualquer 
outro agente fiscalizador: 

Pena – reclusão de 6 (seis) meses a 1 (um) 
ano e multa. 

Art. 110. O Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de de-
zembro de 1940, Código Penal, passa a vigorar 
com as seguintes alterações: 

"Art. 61. .............................................................
............................................................................
................................................ 

II – ...............................................................
......................................................................
............................................................. 

h) contra criança, maior de 60 (sessenta) 
anos, enfermo ou mulher grávida; 

......................................................................

................. " (NR) 

"Art. 121. ...........................................................
............................................................................
.................................................. 

§ 4º No homicídio culposo, a pena é aumen-
tada de 1/3 (um terço), se o crime resulta de 
inobservância de regra técnica de profissão, 
arte ou ofício, ou se o agente deixa de pres-
tar imediato socorro à vítima, não procura 
diminuir as conseqüências do seu ato, ou 
foge para evitar prisão em flagrante. Sendo 
doloso o homicídio, a pena é aumentada de 
1/3 (um terço) se o crime é praticado contra 
pessoa menor de 14 (quatorze) ou maior de 
60 (sessenta) anos. 

......................................................................

........................" (NR)

"Art. 133. ...........................................................
............................................................................
................................................ 

§ 3º ..............................................................
............................... 

......................................................................

.............................. 

III – se a vítima é maior de 60 (sessenta) 
anos." (NR)

"Art. 140. ...........................................................
............................................................................
................................................ 

§ 3º Se a injúria consiste na utilização de 
elementos referentes a raça, cor, etnia, reli-
gião, origem ou a condição de pessoa idosa 
ou portadora de deficiência: 

......................................................................

..................." (NR)

"Art. 141. ...........................................................
............................................................................
................................................ 

IV – contra pessoa maior de 60 (sessenta) 
anos ou portadora de deficiência, exceto no 
caso de injúria. 

......................................................................

...................." (NR)
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"Art. 148. ...........................................................
............................................................................
................................................ 

§ 1º ..............................................................
............................... 

I – se a vítima é ascendente, descendente, 
cônjuge do agente ou maior de 60 (sessen-
ta) anos. 

......................................................................

......................" (NR)

"Art. 159..........................................................
........................................................................
....................................................... 

§ 1º Se o seqüestro dura mais de 24 (vinte 
e quatro) horas, se o seqüestrado é menor 
de 18 (dezoito) ou maior de 60 (sessenta) 
anos, ou se o crime é cometido por bando 
ou quadrilha. 

......................................................................

......................." (NR)

"Art. 183..........................................................
........................................................................
................................................... 

III – se o crime é praticado contra pessoa 
com idade igual ou superior a 60 (sessenta) 
anos." (NR)

"Art. 244. Deixar, sem justa causa, de prover a 
subsistência do cônjuge, ou de filho menor de 
18 (dezoito) anos ou inapto para o trabalho, ou 
de ascendente inválido ou maior de 60 (sessen-
ta) anos, não lhes proporcionando os recursos 
necessários ou faltando ao pagamento de pen-
são alimentícia judicialmente acordada, fixada 
ou majorada; deixar, sem justa causa, de socor-
rer descendente ou ascendente, gravemente 
enfermo: 

......................................................................

....................." (NR)

Art. 111. O art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688, de 3 
de outubro de 1941, Lei das Contravenções Pe-
nais, passa a vigorar acrescido do seguinte pará-
grafo único: 

"Art. 21............................................................
........................................................................
....................................................... 

Parágrafo único. Aumenta-se a pena de 1/3 
(um terço) até a metade se a vítima é maior 
de 60 (sessenta) anos." (NR)

Art. 112. O inciso II do § 4º do art. 1º da Lei nº 
9.455, de 7 de abril de 1997, passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

"Art. 1º ..............................................................
............................................................................
................................................ 

§ 4º ..............................................................
............................... 

II – se o crime é cometido contra criança, 
gestante, portador de deficiência, adoles-
cente ou maior de 60 (sessenta) anos; 

......................................................................

......................." (NR)

Art. 113. O inciso III do art. 18 da Lei nº 6.368, 
de 21 de outubro de 1976, passa a vigorar com 
a seguinte redação: 

"Art. 18............................................................
........................................................................
....................................................... 

III – se qualquer deles decorrer de associa-
ção ou visar a menores de 21 (vinte e um) 
anos ou a pessoa com idade igual ou supe-
rior a 60 (sessenta) anos ou a quem tenha, 
por qualquer causa, diminuída ou suprimi-
da a capacidade de discernimento ou de au-
todeterminação: 

......................................................................

......................" (NR)

Art. 114. O art. 1º da Lei nº 10.048, de 8 de no-
vembro de 2000, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

"Art. 1º As pessoas portadoras de deficiência, 
os idosos com idade igual ou superior a 60 (ses-
senta) anos, as gestantes, as lactantes e as pes-
soas acompanhadas por crianças de colo terão 
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atendimento prioritário, nos termos desta Lei." 
(NR)

Art. 115. O Orçamento da Seguridade Social 
destinará ao Fundo Nacional de Assistência 
Social, até que o Fundo Nacional do Idoso seja 
criado, os recursos necessários, em cada exer-
cício financeiro, para aplicação em programas e 
ações relativos ao idoso. 

Art. 116. Serão incluídos nos censos demográ-
ficos dados relativos à população idosa do País. 

Art. 117. O Poder Executivo encaminhará ao 
Congresso Nacional projeto de lei revendo os 

critérios de concessão do Benefício de Presta-
ção Continuada previsto na Lei Orgânica da As-
sistência Social, de forma a garantir que o aces-
so ao direito seja condizente com o estágio de 
desenvolvimento sócio-econômico alcançado 
pelo País. 

Art. 118. Esta Lei entra em vigor decorridos 90 
(noventa) dias da sua publicação, ressalvado o 
disposto no caput do art. 36, que vigorará a par-
tir de 1º de janeiro de 2004. 

Brasília, 1º de outubro de 2003; 182º da Inde-
pendência e 115º da República. 

DIREITO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS 
DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – 
2007

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, 
e eu, Garibaldi Alves Filho, Presidente do Sena-
do Federal, conforme o disposto no art. 5º, § 3º, 
da Constituição Federal e nos termos do art. 48, 
inciso XXVIII, do Regimento Interno, promulgo o 
seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 186, DE 2008

Aprova o texto da Convenção sobre os Direitos 
das Pessoas com Deficiência e de seu Protocolo 
Facultativo, assinados em Nova Iorque, em 30 
de março de 2007. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1º Fica aprovado, nos termos do § 3º do 
art. 5º da Constituição Federal, o texto da 
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência e de seu Protocolo Facultativo, as-
sinados em Nova Iorque, em 30 de março de 

2007. (Convenção promulgada pelo Decreto nº 
6.949, de 25/8/2009)

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprova-
ção do Congresso Nacional quaisquer atos 
que alterem a referida Convenção e seu 
Protocolo Facultativo, bem como quaisquer 
outros ajustes complementares que, nos 
termos do inciso I do caput do art. 49 da 
Constituição Federal, acarretem encargos 
ou compromissos gravosos ao patrimônio 
nacional. 

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 9 de julho de 2008. 

Senador GARIBALDI ALVES FILHO 

Presidente do Senado Federal 
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CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS 
DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Preâmbulo

Os Estados Partes da presente Convenção, 

a) Relembrando os princípios consagrados 
na Carta das Nações Unidas, que reconhe-
cem a dignidade e o valor inerentes e os 
direitos iguais e inalienáveis de todos os 
membros da família humana como o funda-
mento da liberdade, da justiça e da paz no 
mundo, 

b) Reconhecendo que as Nações Unidas, na 
Declaração Universal dos Direitos Humanos 
e nos Pactos Internacionais sobre Direitos 
Humanos, proclamaram e concordaram que 
toda pessoa faz jus a todos os direitos e li-
berdades ali estabelecidos, sem distinção 
de qualquer espécie, 

c) Reafirmando a universalidade, a indivi-
sibilidade, a interdependência e a inter-
-relação de todos os direitos humanos e 
liberdades fundamentais, bem como a ne-
cessidade de garantir que todas as pessoas 
com deficiência os exerçam plenamente, 
sem discriminação, 

d) Relembrando o Pacto Internacional dos 
Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, o 
Pacto Internacional dos Direitos Civis e Polí-
ticos, a Convenção Internacional sobre a Eli-
minação de Todas as Formas de Discrimina-
ção Racial, a Convenção sobre a Eliminação 
de todas as Formas de Discriminação contra 
a Mulher, a Convenção contra a Tortura e 
Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desu-
manos ou Degradantes, a Convenção sobre 
os Direitos da Criança e a Convenção Inter-
nacional sobre a Proteção dos Direitos de 
Todos os Trabalhadores Migrantes e Mem-
bros de suas Famílias, 

e) Reconhecendo que a deficiência é um 
conceito em evolução e que a deficiência 
resulta da interação entre pessoas com de-

ficiência e as barreiras devidas às atitudes e 
ao ambiente que impedem a plena e efetiva 
participação dessas pessoas na sociedade 
em igualdade de oportunidades com as de-
mais pessoas, 

f) Reconhecendo a importância dos princí-
pios e das diretrizes de política, contidos no 
Programa de Ação Mundial para as Pessoas 
Deficientes e nas Normas sobre a Equipa-
ração de Oportunidades para Pessoas com 
Deficiência, para influenciar a promoção, a 
formulação e a avaliação de políticas, pla-
nos, programas e ações em níveis nacional, 
regional e internacional para possibilitar 
maior igualdade de oportunidades para 
pessoas com deficiência, 

g) Ressaltando a importância de trazer 
questões relativas à deficiência ao centro 
das preocupações da sociedade como parte 
integrante das estratégias relevantes de de-
senvolvimento sustentável, 

h) Reconhecendo também que a discrimi-
nação contra qualquer pessoa, por motivo 
de deficiência, configura violação da digni-
dade e do valor inerentes ao ser humano, 

i) Reconhecendo ainda a diversidade das 
pessoas com deficiência, 

j) Reconhecendo a necessidade de promo-
ver e proteger os direitos humanos de todas 
as pessoas com deficiência, inclusive da-
quelas que requerem maior apoio, 

k) Preocupados com o fato de que, não 
obstante esses diversos instrumentos e 
compromissos, as pessoas com deficiência 
continuam a enfrentar barreiras contra sua 
participação como membros iguais da so-
ciedade e violações de seus direitos huma-
nos em todas as partes do mundo, 

l) Reconhecendo a importância da coope-
ração internacional para melhorar as con-
dições de vida das pessoas com deficiência 
em todos os países, particularmente naque-
les em desenvolvimento, 
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m) Reconhecendo as valiosas contribuições 
existentes e potenciais das pessoas com 
deficiência ao bem-estar comum e à diver-
sidade de suas comunidades, e que a pro-
moção do pleno exercício, pelas pessoas 
com deficiência, de seus direitos humanos 
e liberdades fundamentais e de sua plena 
participação na sociedade resultará no for-
talecimento de seu senso de pertencimento 
à sociedade e no significativo avanço do de-
senvolvimento humano, social e econômico 
da sociedade, bem como na erradicação da 
pobreza, 

n) Reconhecendo a importância, para as 
pessoas com deficiência, de sua autonomia 
e independência individuais, inclusive da li-
berdade para fazer as próprias escolhas, 

o) Considerando que as pessoas com defi-
ciência devem ter a oportunidade de par-
ticipar ativamente das decisões relativas a 
programas e políticas, inclusive aos que lhes 
dizem respeito diretamente, 

p) Preocupados com as difíceis situações en-
frentadas por pessoas com deficiência que 
estão sujeitas a formas múltiplas ou agrava-
das de discriminação por causa de raça, cor, 
sexo, idioma, religião, opiniões políticas ou 
de outra natureza, origem nacional, étnica, 
nativa ou social, propriedade, nascimento, 
idade ou outra condição, 

q) Reconhecendo que mulheres e meninas 
com deficiência estão freqüentemente ex-
postas a maiores riscos, tanto no lar como 
fora dele, de sofrer violência, lesões ou 
abuso, descaso ou tratamento negligente, 
maus-tratos ou exploração, 

r) Reconhecendo que as crianças com defi-
ciência devem gozar plenamente de todos 
os direitos humanos e liberdades funda-
mentais em igualdade de oportunidades 
com as outras crianças e relembrando as 
obrigações assumidas com esse fim pelos 
Estados Partes na Convenção sobre os Direi-
tos da Criança, 

s) Ressaltando a necessidade de incorporar 
a perspectiva de gênero aos esforços para 
promover o pleno exercício dos direitos hu-
manos e liberdades fundamentais por parte 
das pessoas com deficiência, 

t) Salientando o fato de que a maioria das 
pessoas com deficiência vive em condições 
de pobreza e, nesse sentido, reconhecendo 
a necessidade crítica de lidar com o impac-
to negativo da pobreza sobre pessoas com 
deficiência, 

u) Tendo em mente que as condições de 
paz e segurança baseadas no pleno respei-
to aos propósitos e princípios consagrados 
na Carta das Nações Unidas e a observân-
cia dos instrumentos de direitos humanos 
são indispensáveis para a total proteção das 
pessoas com deficiência, particularmente 
durante conflitos armados e ocupação es-
trangeira, 

v) Reconhecendo a importância da acessibi-
lidade aos meios físico, social, econômico e 
cultural, à saúde, à educação e à informação 
e comunicação, para possibilitar às pessoas 
com deficiência o pleno gozo de todos os di-
reitos humanos e liberdades fundamentais, 

w) Conscientes de que a pessoa tem deve-
res para com outras pessoas e para com a 
comunidade a que pertence e que, portan-
to, tem a responsabilidade de esforçar-se 
para a promoção e a observância dos direi-
tos reconhecidos na Carta Internacional dos 
Direitos Humanos, 

x) Convencidos de que a família é o núcleo 
natural e fundamental da sociedade e tem 
o direito de receber a proteção da socie-
dade e do Estado e de que as pessoas com 
deficiência e seus familiares devem receber 
a proteção e a assistência necessárias para 
tornar as famílias capazes de contribuir para 
o exercício pleno e eqüitativo dos direitos 
das pessoas com deficiência, 

y) Convencidos de que uma convenção in-
ternacional geral e integral para promover e 
proteger os direitos e a dignidade das pes-
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soas com deficiência prestará significativa 
contribuição para corrigir as profundas des-
vantagens sociais das pessoas com defici-
ência e para promover sua participação na 
vida econômica, social e cultural, em igual-
dade de oportunidades, tanto nos países 
em desenvolvimento como nos desenvolvi-
dos, 

Acordaram o seguinte: 

Artigo 1º

Propósito

O propósito da presente Convenção é promo-
ver, proteger e assegurar o exercício pleno e 
eqüitativo de todos os direitos humanos e liber-
dades fundamentais por todas as pessoas com 
deficiência e promover o respeito pela sua dig-
nidade inerente. 

Pessoas com deficiência são aquelas que têm 
impedimentos de longo prazo de natureza fí-
sica, mental, intelectual ou sensorial, os quais, 
em interação com diversas barreiras, podem 
obstruir sua participação plena e efetiva na so-
ciedade em igualdades de condições com as de-
mais pessoas. 

Artigo 2º

Definições

Para os propósitos da presente Convenção: 

"Comunicação" abrange as línguas, a visualiza-
ção de textos, o braille, a comunicação tátil, os 
caracteres ampliados, os dispositivos de multi-
mídia acessível, assim como a linguagem sim-
ples, escrita e oral, os sistemas auditivos e os 
meios de voz digitalizada e os modos, meios e 
formatos aumentativos e alternativos de comu-
nicação, inclusive a tecnologia da informação e 
comunicação acessíveis; 

"Língua" abrange as línguas faladas e de sinais e 
outras formas de comunicação não-falada; 

"Discriminação por motivo de deficiência" signi-
fica qualquer diferenciação, exclusão ou restri-
ção baseada em deficiência, com o propósito ou 
efeito de impedir ou impossibilitar o reconheci-

mento, o desfrute ou o exercício, em igualdade 
de oportunidades com as demais pessoas, de 
todos os direitos humanos e liberdades funda-
mentais nos âmbitos político, econômico, social, 
cultural, civil ou qualquer outro. Abrange todas 
as formas de discriminação, inclusive a recusa 
de adaptação razoável; 

"Adaptação razoável" significa as modificações 
e os ajustes necessários e adequados que não 
acarretem ônus desproporcional ou indevido, 
quando requeridos em cada caso, a fim de as-
segurar que as pessoas com deficiência possam 
gozar ou exercer, em igualdade de oportunida-
des com as demais pessoas, todos os direitos 
humanos e liberdades fundamentais; 

"Desenho universal" significa a concepção de 
produtos, ambientes, programas e serviços a 
serem usados, na maior medida possível, por 
todas as pessoas, sem necessidade de adapta-
ção ou projeto específico. O "desenho univer-
sal" não excluirá as ajudas técnicas para grupos 
específicos de pessoas com deficiência, quando 
necessárias. 

Artigo 3º

Princípios gerais

Os princípios da presente Convenção são:

a) O respeito pela dignidade inerente, a au-
tonomia individual, inclusive a liberdade de 
fazer as próprias escolhas, e a independên-
cia das pessoas. 

b) A não-discriminação; 

c) A plena e efetiva participação e inclusão 
na sociedade; 

d) O respeito pela diferença e pela aceita-
ção das pessoas com deficiência como parte 
da diversidade humana e da humanidade; 

e) A igualdade de oportunidades; 

f) A acessibilidade; 

g) A igualdade entre o homem e a mulher; 
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h) O respeito pelo desenvolvimento das ca-
pacidades das crianças com deficiência e 
pelo direito das crianças com deficiência de 
preservar sua identidade. 

Artigo 4º

Obrigações gerais

1. Os Estados Partes se comprometem a 
assegurar e promover o pleno exercício de 
todos os direitos humanos e liberdades fun-
damentais por todas as pessoas com defici-
ência, sem qualquer tipo de discriminação 
por causa de sua deficiência. Para tanto, os 
Estados Partes se comprometem a:

a) Adotar todas as medidas legislativas, ad-
ministrativas e de qualquer outra natureza, 
necessárias para a realização dos direitos 
reconhecidos na presente Convenção; 

b) Adotar todas as medidas necessárias, in-
clusive legislativas, para modificar ou revo-
gar leis, regulamentos, costumes e práticas 
vigentes, que constituírem discriminação 
contra pessoas com deficiência; 

c) Levar em conta, em todos os programas e 
políticas, a proteção e a promoção dos direi-
tos humanos das pessoas com deficiência; 

d) Abster-se de participar em qualquer ato 
ou prática incompatível com a presente 
Convenção e assegurar que as autoridades 
públicas e instituições atuem em conformi-
dade com a presente Convenção; 

e) Tomar todas as medidas apropriadas 
para eliminar a discriminação baseada em 
deficiência, por parte de qualquer pessoa, 
organização ou empresa privada; 

f) Realizar ou promover a pesquisa e o de-
senvolvimento de produtos, serviços, equi-
pamentos e instalações com desenho uni-
versal, conforme definidos no Artigo 2 da 
presente Convenção, que exijam o mínimo 
possível de adaptação e cujo custo seja o 
mínimo possível, destinados a atender às 
necessidades específicas de pessoas com 
deficiência, a promover sua disponibilidade 

e seu uso e a promover o desenho universal 
quando da elaboração de normas e diretri-
zes; 

g) Realizar ou promover a pesquisa e o de-
senvolvimento, bem como a disponibilidade 
e o emprego de novas tecnologias, inclusive 
as tecnologias da informação e comunica-
ção, ajudas técnicas para locomoção, dispo-
sitivos e tecnologias assistivas, adequados a 
pessoas com deficiência, dando prioridade 
a tecnologias de custo acessível; 

h) Propiciar informação acessível para as 
pessoas com deficiência a respeito de aju-
das técnicas para locomoção, dispositivos e 
tecnologias assistivas, incluindo novas tec-
nologias bem como outras formas de assis-
tência, serviços de apoio e instalações; 

i) Promover a capacitação em relação aos 
direitos reconhecidos pela presente Con-
venção dos profissionais e equipes que tra-
balham com pessoas com deficiência, de 
forma a melhorar a prestação de assistência 
e serviços garantidos por esses direitos. 

2. Em relação aos direitos econômicos, so-
ciais e culturais, cada Estado Parte se com-
promete a tomar medidas, tanto quanto 
permitirem os recursos disponíveis e, quan-
do necessário, no âmbito da cooperação 
internacional, a fim de assegurar progressi-
vamente o pleno exercício desses direitos, 
sem prejuízo das obrigações contidas na 
presente Convenção que forem imediata-
mente aplicáveis de acordo com o direito 
internacional. 

3. Na elaboração e implementação de le-
gislação e políticas para aplicar a presente 
Convenção e em outros processos de to-
mada de decisão relativos às pessoas com 
deficiência, os Estados Partes realizarão 
consultas estreitas e envolverão ativamente 
pessoas com deficiência, inclusive crianças 
com deficiência, por intermédio de suas or-
ganizações representativas. 

4. Nenhum dispositivo da presente Con-
venção afetará quaisquer disposições mais 
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propícias à realização dos direitos das pes-
soas com deficiência, as quais possam estar 
contidas na legislação do Estado Parte ou 
no direito internacional em vigor para esse 
Estado. Não haverá nenhuma restrição ou 
derrogação de qualquer dos direitos huma-
nos e liberdades fundamentais reconheci-
dos ou vigentes em qualquer Estado Parte 
da presente Convenção, em conformida-
de com leis, convenções, regulamentos ou 
costumes, sob a alegação de que a presen-
te Convenção não reconhece tais direitos e 
liberdades ou que os reconhece em menor 
grau. 

5. As disposições da presente Convenção se 
aplicam, sem limitação ou exceção, a todas 
as unidades constitutivas dos Estados fede-
rativos. 

Artigo 5º

Igualdade e não-discriminação

1. Os Estados Partes reconhecem que todas 
as pessoas são iguais perante e sob a lei e 
que fazem jus, sem qualquer discriminação, 
a igual proteção e igual benefício da lei. 

2. Os Estados Partes proibirão qualquer dis-
criminação baseada na deficiência e garan-
tirão às pessoas com deficiência igual e efe-
tiva proteção legal contra a discriminação 
por qualquer motivo. 

3. A fim de promover a igualdade e eliminar 
a discriminação, os Estados Partes adotarão 
todas as medidas apropriadas para garantir 
que a adaptação razoável seja oferecida. 

4. Nos termos da presente Convenção, as 
medidas específicas que forem necessárias 
para acelerar ou alcançar a efetiva igualda-
de das pessoas com deficiência não serão 
consideradas discriminatórias. 

Artigo 6

Mulheres com deficiência

1. Os Estados Partes reconhecem que as 
mulheres e meninas com deficiência estão 

sujeitas a múltiplas formas de discriminação 
e, portanto, tomarão medidas para assegu-
rar às mulheres e meninas com deficiência 
o pleno e igual exercício de todos os direitos 
humanos e liberdades fundamentais. 

2. Os Estados Partes tomarão todas as me-
didas apropriadas para assegurar o pleno 
desenvolvimento, o avanço e o empodera-
mento das mulheres, a fim de garantir-lhes 
o exercício e o gozo dos direitos humanos e 
liberdades fundamentais estabelecidos na 
presente Convenção. 

Artigo 7º

Crianças com deficiência

1. Os Estados Partes tomarão todas as me-
didas necessárias para assegurar às crianças 
com deficiência o pleno exercício de todos 
os direitos humanos e liberdades funda-
mentais, em igualdade de oportunidades 
com as demais crianças. 

2. Em todas as ações relativas às crianças 
com deficiência, o superior interesse da 
criança receberá consideração primordial. 

3. Os Estados Partes assegurarão que as 
crianças com deficiência tenham o direito 
de expressar livremente sua opinião sobre 
todos os assuntos que lhes disserem respei-
to, tenham a sua opinião devidamente va-
lorizada de acordo com sua idade e maturi-
dade, em igualdade de oportunidades com 
as demais crianças, e recebam atendimento 
adequado à sua deficiência e idade, para 
que possam exercer tal direito. 

Artigo 8º

Conscientização

1. Os Estados Partes se comprometem a 
adotar medidas imediatas, efetivas e apro-
priadas para:

a) Conscientizar toda a sociedade, inclusive 
as famílias, sobre as condições das pessoas 
com deficiência e fomentar o respeito pelos 
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direitos e pela dignidade das pessoas com 
deficiência; 

b) Combater estereótipos, preconceitos e 
práticas nocivas em relação a pessoas com 
deficiência, inclusive aqueles relacionados a 
sexo e idade, em todas as áreas da vida; 

c) Promover a conscientização sobre as ca-
pacidades e contribuições das pessoas com 
deficiência. 

2. As medidas para esse fim incluem:

a) Lançar e dar continuidade a efetivas cam-
panhas de conscientização públicas, desti-
nadas a: 

i) Favorecer atitude receptiva em relação 
aos direitos das pessoas com deficiência; 

ii) Promover percepção positiva e maior 
consciência social em relação às pessoas 
com deficiência; 

iii) Promover o reconhecimento das habili-
dades, dos méritos e das capacidades das 
pessoas com deficiência e de sua contribui-
ção ao local de trabalho e ao mercado labo-
ral; 

b) Fomentar em todos os níveis do sistema 
educacional, incluindo neles todas as crian-
ças desde tenra idade, uma atitude de res-
peito para com os direitos das pessoas com 
deficiência; 

c) Incentivar todos os órgãos da mídia a re-
tratar as pessoas com deficiência de manei-
ra compatível com o propósito da presente 
Convenção; 

d) Promover programas de formação sobre 
sensibilização a respeito das pessoas com 
deficiência e sobre os direitos das pessoas 
com deficiência. 

Artigo 9º

Acessibilidade

1. A fim de possibilitar às pessoas com defi-
ciência viver de forma independente e par-

ticipar plenamente de todos os aspectos da 
vida, os Estados Partes tomarão as medidas 
apropriadas para assegurar às pessoas com 
deficiência o acesso, em igualdade de opor-
tunidades com as demais pessoas, ao meio 
físico, ao transporte, à informação e comu-
nicação, inclusive aos sistemas e tecnolo-
gias da informação e comunicação, bem 
como a outros serviços e instalações aber-
tos ao público ou de uso público, tanto na 
zona urbana como na rural. Essas medidas, 
que incluirão a identificação e a eliminação 
de obstáculos e barreiras à acessibilidade, 
serão aplicadas, entre outros, a:

a) Edifícios, rodovias, meios de transporte 
e outras instalações internas e externas, in-
clusive escolas, residências, instalações mé-
dicas e local de trabalho; 

b) Informações, comunicações e outros ser-
viços, inclusive serviços eletrônicos e servi-
ços de emergência; 

2. Os Estados Partes também tomarão me-
didas apropriadas para:

a) Desenvolver, promulgar e monitorar a 
implementação de normas e diretrizes mí-
nimas para a acessibilidade das instalações 
e dos serviços abertos ao público ou de uso 
público; 

b) Assegurar que as entidades privadas que 
oferecem instalações e serviços abertos ao 
público ou de uso público levem em consi-
deração todos os aspectos relativos à aces-
sibilidade para pessoas com deficiência; 

c) Proporcionar, a todos os atores envolvi-
dos, formação em relação às questões de 
acessibilidade com as quais as pessoas com 
deficiência se confrontam; 

d) Dotar os edifícios e outras instalações 
abertas ao público ou de uso público de si-
nalização em braille e em formatos de fácil 
leitura e compreensão; 

e) Oferecer formas de assistência humana 
ou animal e serviços de mediadores, incluin-
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do guias, ledores e intérpretes profissionais 
da língua de sinais, para facilitar o acesso 
aos edifícios e outras instalações abertas ao 
público ou de uso público; 

f) Promover outras formas apropriadas de 
assistência e apoio a pessoas com defici-
ência, a fim de assegurar a essas pessoas o 
acesso a informações; 

g) Promover o acesso de pessoas com de-
ficiência a novos sistemas e tecnologias da 
informação e comunicação, inclusive à In-
ternet; 

h) Promover, desde a fase inicial, a concep-
ção, o desenvolvimento, a produção e a 
disseminação de sistemas e tecnologias de 
informação e comunicação, a fim de que es-
ses sistemas e tecnologias se tornem acessí-
veis a custo mínimo. 

Artigo 10.

Direito à vida

Os Estados Partes reafirmam que todo ser hu-
mano tem o inerente direito à vida e tomarão 
todas as medidas necessárias para assegurar 
o efetivo exercício desse direito pelas pessoas 
com deficiência, em igualdade de oportunida-
des com as demais pessoas. 

Artigo 11.

Situações de risco e emergências humanitárias

Em conformidade com suas obrigações decor-
rentes do direito internacional, inclusive do 
direito humanitário internacional e do direito 
internacional dos direitos humanos, os Estados 
Partes tomarão todas as medidas necessárias 
para assegurar a proteção e a segurança das 
pessoas com deficiência que se encontrarem 
em situações de risco, inclusive situações de 
conflito armado, emergências humanitárias e 
ocorrência de desastres naturais. 

Artigo 12.

Reconhecimento igual perante a lei

1. Os Estados Partes reafirmam que as pes-
soas com deficiência têm o direito de ser 
reconhecidas em qualquer lugar como pes-
soas perante a lei. 

2. Os Estados Partes reconhecerão que as 
pessoas com deficiência gozam de capaci-
dade legal em igualdade de condições com 
as demais pessoas em todos os aspectos da 
vida. 

3. Os Estados Partes tomarão medidas apro-
priadas para prover o acesso de pessoas 
com deficiência ao apoio que necessitarem 
no exercício de sua capacidade legal. 

4. Os Estados Partes assegurarão que todas 
as medidas relativas ao exercício da capaci-
dade legal incluam salvaguardas apropria-
das e efetivas para prevenir abusos, em 
conformidade com o direito internacional 
dos direitos humanos. Essas salvaguardas 
assegurarão que as medidas relativas ao 
exercício da capacidade legal respeitem os 
direitos, a vontade e as preferências da pes-
soa, sejam isentas de conflito de interesses 
e de influência indevida, sejam proporcio-
nais e apropriadas às circunstâncias da pes-
soa, se apliquem pelo período mais curto 
possível e sejam submetidas à revisão regu-
lar por uma autoridade ou órgão judiciário 
competente, independente e imparcial. As 
salvaguardas serão proporcionais ao grau 
em que tais medidas afetarem os direitos e 
interesses da pessoa. 

5. Os Estados Partes, sujeitos ao dispos-
to neste Artigo, tomarão todas as medi-
das apropriadas e efetivas para assegurar 
às pessoas com deficiência o igual direito 
de possuir ou herdar bens, de controlar as 
próprias finanças e de ter igual acesso a 
empréstimos bancários, hipotecas e outras 
formas de crédito financeiro, e assegurarão 
que as pessoas com deficiência não sejam 
arbitrariamente destituídas de seus bens. 
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Artigo 13.

Acesso à justiça

1. Os Estados Partes assegurarão o efetivo 
acesso das pessoas com deficiência à justi-
ça, em igualdade de condições com as de-
mais pessoas, inclusive mediante a provisão 
de adaptações processuais adequadas à 
idade, a fim de facilitar o efetivo papel das 
pessoas com deficiência como participantes 
diretos ou indiretos, inclusive como teste-
munhas, em todos os procedimentos jurídi-
cos, tais como investigações e outras etapas 
preliminares. 

2. A fim de assegurar às pessoas com defici-
ência o efetivo acesso à justiça, os Estados 
Partes promoverão a capacitação apropria-
da daqueles que trabalham na área de ad-
ministração da justiça, inclusive a polícia e 
os funcionários do sistema penitenciário. 

Artigo 14.

Liberdade e segurança da pessoa

1. Os Estados Partes assegurarão que as 
pessoas com deficiência, em igualdade de 
oportunidades com as demais pessoas:

a) Gozem do direito à liberdade e à seguran-
ça da pessoa; e 

b) Não sejam privadas ilegal ou arbitraria-
mente de sua liberdade e que toda privação 
de liberdade esteja em conformidade com 
a lei, e que a existência de deficiência não 
justifique a privação de liberdade; 

2. Os Estados Partes assegurarão que, se 
pessoas com deficiência forem privadas de 
liberdade mediante algum processo, elas, 
em igualdade de oportunidades com as de-
mais pessoas, façam jus a garantias de acor-
do com o direito internacional dos direitos 
humanos e sejam tratadas em conformida-
de com os objetivos e princípios da presen-
te Convenção, inclusive mediante a provi-
são de adaptação razoável. 

Artigo 15.

Prevenção contra tortura ou tratamentos ou 
penas cruéis, desumanos ou degradantes

1. Nenhuma pessoa será submetida à tor-
tura ou a tratamentos ou penas cruéis, 
desumanos ou degradantes. Em especial, 
nenhuma pessoa deverá ser sujeita a expe-
rimentos médicos ou científicos sem seu li-
vre consentimento. 

2. Os Estados Partes tomarão todas as me-
didas efetivas de natureza legislativa, admi-
nistrativa, judicial ou outra para evitar que 
pessoas com deficiência, do mesmo modo 
que as demais pessoas, sejam submetidas 
à tortura ou a tratamentos ou penas cruéis, 
desumanos ou degradantes. 

Artigo 16.

Prevenção contra a exploração,  
a violência e o abuso

1. Os Estados Partes tomarão todas as me-
didas apropriadas de natureza legislativa, 
administrativa, social, educacional e outras 
para proteger as pessoas com deficiência, 
tanto dentro como fora do lar, contra todas 
as formas de exploração, violência e abuso, 
incluindo aspectos relacionados a gênero. 

2. Os Estados Partes também tomarão to-
das as medidas apropriadas para prevenir 
todas as formas de exploração, violência e 
abuso, assegurando, entre outras coisas, 
formas apropriadas de atendimento e apoio 
que levem em conta o gênero e a idade das 
pessoas com deficiência e de seus familiares 
e atendentes, inclusive mediante a provisão 
de informação e educação sobre a maneira 
de evitar, reconhecer e denunciar casos de 
exploração, violência e abuso. Os Estados 
Partes assegurarão que os serviços de pro-
teção levem em conta a idade, o gênero e a 
deficiência das pessoas. 

3. A fim de prevenir a ocorrência de quais-
quer formas de exploração, violência e abu-
so, os Estados Partes assegurarão que todos 
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os programas e instalações destinados a 
atender pessoas com deficiência sejam efe-
tivamente monitorados por autoridades in-
dependentes. 

4. Os Estados Partes tomarão todas as medi-
das apropriadas para promover a recupera-
ção física, cognitiva e psicológica, inclusive 
mediante a provisão de serviços de prote-
ção, a reabilitação e a reinserção social de 
pessoas com deficiência que forem vítimas 
de qualquer forma de exploração, violên-
cia ou abuso. Tais recuperação e reinserção 
ocorrerão em ambientes que promovam a 
saúde, o bemestar, o auto-respeito, a digni-
dade e a autonomia da pessoa e levem em 
consideração as necessidades de gênero e 
idade. 

5. Os Estados Partes adotarão leis e políti-
cas efetivas, inclusive legislação e políticas 
voltadas para mulheres e crianças, a fim de 
assegurar que os casos de exploração, vio-
lência e abuso contra pessoas com deficiên-
cia sejam identificados, investigados e, caso 
necessário, julgados. 

Artigo 17.

Proteção da integridade da pessoa

Toda pessoa com deficiência tem o direito a que 
sua integridade física e mental seja respeitada, 
em igualdade de condições com as demais pes-
soas. 

Artigo 18.

Liberdade de movimentação e nacionalidade

1. Os Estados Partes reconhecerão os direi-
tos das pessoas com deficiência à liberdade 
de movimentação, à liberdade de escolher 
sua residência e à nacionalidade, em igual-
dade de oportunidades com as demais pes-
soas, inclusive assegurando que as pessoas 
com deficiência:

a) Tenham o direito de adquirir nacionalida-
de e mudar de nacionalidade e não sejam 
privadas arbitrariamente de sua nacionali-
dade em razão de sua deficiência. 

b) Não sejam privadas, por causa de sua 
deficiência, da competência de obter, pos-
suir e utilizar documento comprovante de 
sua nacionalidade ou outro documento de 
identidade, ou de recorrer a processos rele-
vantes, tais como procedimentos relativos à 
imigração, que forem necessários para faci-
litar o exercício de seu direito à liberdade de 
movimentação. 

c) Tenham liberdade de sair de qualquer 
país, inclusive do seu; e 

d) Não sejam privadas, arbitrariamente ou 
por causa de sua deficiência, do direito de 
entrar no próprio país. 

2. As crianças com deficiência serão regis-
tradas imediatamente após o nascimento e 
terão, desde o nascimento, o direito a um 
nome, o direito de adquirir nacionalidade e, 
tanto quanto possível, o direito de conhecer 
seus pais e de ser cuidadas por eles. 

Artigo 19.

Vida independente e inclusão na comunidade

Os Estados Partes desta Convenção reconhecem 
o igual direito de todas as pessoas com defici-
ência de viver na comunidade, com a mesma 
liberdade de escolha que as demais pessoas, e 
tomarão medidas efetivas e apropriadas para 
facilitar às pessoas com deficiência o pleno gozo 
desse direito e sua plena inclusão e participação 
na comunidade, inclusive assegurando que:

a) As pessoas com deficiência possam es-
colher seu local de residência e onde e com 
quem morar, em igualdade de oportunida-
des com as demais pessoas, e que não se-
jam obrigadas a viver em determinado tipo 
de moradia; 

b) As pessoas com deficiência tenham aces-
so a uma variedade de serviços de apoio em 
domicílio ou em instituições residenciais ou 
a outros serviços comunitários de apoio, 
inclusive os serviços de atendentes pesso-
ais que forem necessários como apoio para 
que as pessoas com deficiência vivam e se-
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jam incluídas na comunidade e para evitar 
que fiquem isoladas ou segregadas da co-
munidade; 

c) Os serviços e instalações da comunidade 
para a população em geral estejam disponí-
veis às pessoas com deficiência, em igual-
dade de oportunidades, e atendam às suas 
necessidades. 

Artigo 20.

Mobilidade pessoal

Os Estados Partes tomarão medidas efetivas 
para assegurar às pessoas com deficiência sua 
mobilidade pessoal com a máxima independên-
cia possível: 

a) Facilitando a mobilidade pessoal das 
pessoas com deficiência, na forma e no 
momento em que elas quiserem, e a custo 
acessível; 

b) Facilitando às pessoas com deficiência o 
acesso a tecnologias assistivas, dispositivos 
e ajudas técnicas de qualidade, e formas de 
assistência humana ou animal e de media-
dores, inclusive tornando-os disponíveis a 
custo acessível; 

c) Propiciando às pessoas com deficiência e 
ao pessoal especializado uma capacitação 
em técnicas de mobilidade; 

d) Incentivando entidades que produzem 
ajudas técnicas de mobilidade, dispositivos 
e tecnologias assistivas a levarem em conta 
todos os aspectos relativos à mobilidade de 
pessoas com deficiência. 

Artigo 21.

Liberdade de expressão e de opinião e acesso à 
informação

Os Estados Partes tomarão todas as medidas 
apropriadas para assegurar que as pessoas com 
deficiência possam exercer seu direito à liberda-
de de expressão e opinião, inclusive à liberdade 
de buscar, receber e compartilhar informações 
e idéias, em igualdade de oportunidades com 
as demais pessoas e por intermédio de todas as 

formas de comunicação de sua escolha, confor-
me o disposto no Artigo 2 da presente Conven-
ção, entre as quais:

a) Fornecer, prontamente e sem custo adi-
cional, às pessoas com deficiência, todas 
as informações destinadas ao público em 
geral, em formatos acessíveis e tecnologias 
apropriadas aos diferentes tipos de defici-
ência; 

b) Aceitar e facilitar, em trâmites oficiais, o 
uso de línguas de sinais, braille, comunica-
ção aumentativa e alternativa, e de todos os 
demais meios, modos e formatos acessíveis 
de comunicação, à escolha das pessoas com 
deficiência; 

c) Urgir as entidades privadas que oferecem 
serviços ao público em geral, inclusive por 
meio da Internet, a fornecer informações e 
serviços em formatos acessíveis, que pos-
sam ser usados por pessoas com deficiên-
cia; 

d) Incentivar a mídia, inclusive os provedo-
res de informação pela Internet, a tornar 
seus serviços acessíveis a pessoas com de-
ficiência; 

e) Reconhecer e promover o uso de línguas 
de sinais. 

Artigo 22.

Respeito à privacidade

1. Nenhuma pessoa com deficiência, qual-
quer que seja seu local de residência ou tipo 
de moradia, estará sujeita a interferência 
arbitrária ou ilegal em sua privacidade, fa-
mília, lar, correspondência ou outros tipos 
de comunicação, nem a ataques ilícitos à 
sua honra e reputação. As pessoas com de-
ficiência têm o direito à proteção da lei con-
tra tais interferências ou ataques. 

2. Os Estados Partes protegerão a privaci-
dade dos dados pessoais e dados relativos 
à saúde e à reabilitação de pessoas com de-
ficiência, em igualdade de condições com as 
demais pessoas. 
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Artigo 23.

Respeito pelo lar e pela família

1. Os Estados Partes tomarão medidas efe-
tivas e apropriadas para eliminar a discrimi-
nação contra pessoas com deficiência, em 
todos os aspectos relativos a casamento, 
família, paternidade e relacionamentos, em 
igualdade de condições com as demais pes-
soas, de modo a assegurar que:

a) Seja reconhecido o direito das pessoas 
com deficiência, em idade de contrair ma-
trimônio, de casar-se e estabelecer família, 
com base no livre e pleno consentimento 
dos pretendentes; 

b) Sejam reconhecidos os direitos das pes-
soas com deficiência de decidir livre e res-
ponsavelmente sobre o número de filhos e 
o espaçamento entre esses filhos e de ter 
acesso a informações adequadas à idade e 
a educação em matéria de reprodução e de 
planejamento familiar, bem como os meios 
necessários para exercer esses direitos. 

c) As pessoas com deficiência, inclusive 
crianças, conservem sua fertilidade, em 
igualdade de condições com as demais pes-
soas. 

2. Os Estados Partes assegurarão os direitos 
e responsabilidades das pessoas com defi-
ciência, relativos à guarda, custódia, cura-
tela e adoção de crianças ou instituições 
semelhantes, caso esses conceitos constem 
na legislação nacional. Em todos os casos, 
prevalecerá o superior interesse da criança. 
Os Estados Partes prestarão a devida assis-
tência às pessoas com deficiência para que 
essas pessoas possam exercer suas respon-
sabilidades na criação dos filhos. 

3. Os Estados Partes assegurarão que as 
crianças com deficiência terão iguais direi-
tos em relação à vida familiar. Para a reali-
zação desses direitos e para evitar oculta-
ção, abandono, negligência e segregação 
de crianças com deficiência, os Estados Par-
tes fornecerão prontamente informações 

abrangentes sobre serviços e apoios a crian-
ças com deficiência e suas famílias. 

4. Os Estados Partes assegurarão que uma 
criança não será separada de seus pais con-
tra a vontade destes, exceto quando auto-
ridades competentes, sujeitas a controle 
jurisdicional, determinarem, em conformi-
dade com as leis e procedimentos aplicá-
veis, que a separação é necessária, no supe-
rior interesse da criança. Em nenhum caso, 
uma criança será separada dos pais sob ale-
gação de deficiência da criança ou de um ou 
ambos os pais. 

5. Os Estados Partes, no caso em que a famí-
lia imediata de uma criança com deficiência 
não tenha condições de cuidar da criança, 
farão todo esforço para que cuidados alter-
nativos sejam oferecidos por outros paren-
tes e, se isso não for possível, dentro de am-
biente familiar, na comunidade. 

Artigo 24.

Educação

1. Os Estados Partes reconhecem o direito 
das pessoas com deficiência à educação. 
Para efetivar esse direito sem discriminação 
e com base na igualdade de oportunidades, 
os Estados Partes assegurarão sistema edu-
cacional inclusivo em todos os níveis, bem 
como o aprendizado ao longo de toda a 
vida, com os seguintes objetivos:

a) O pleno desenvolvimento do potencial 
humano e do senso de dignidade e auto-
-estima, além do fortalecimento do respei-
to pelos direitos humanos, pelas liberdades 
fundamentais e pela diversidade humana; 

b) O máximo desenvolvimento possível da 
personalidade e dos talentos e da criativida-
de das pessoas com deficiência, assim como 
de suas habilidades físicas e intelectuais; 

c) A participação efetiva das pessoas com 
deficiência em uma sociedade livre. 

2. Para a realização desse direito, os Estados 
Partes assegurarão que:
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a) As pessoas com deficiência não sejam 
excluídas do sistema educacional geral sob 
alegação de deficiência e que as crianças 
com deficiência não sejam excluídas do en-
sino primário gratuito e compulsório ou do 
ensino secundário, sob alegação de defici-
ência; 

b) As pessoas com deficiência possam ter 
acesso ao ensino primário inclusivo, de qua-
lidade e gratuito, e ao ensino secundário, 
em igualdade de condições com as demais 
pessoas na comunidade em que vivem; 

c) Adaptações razoáveis de acordo com as 
necessidades individuais sejam providen-
ciadas; 

d) As pessoas com deficiência recebam o 
apoio necessário, no âmbito do sistema 
educacional geral, com vistas a facilitar sua 
efetiva educação; 

e) Medidas de apoio individualizadas e efe-
tivas sejam adotadas em ambientes que 
maximizem o desenvolvimento acadêmico 
e social, de acordo com a meta de inclusão 
plena. 

3. Os Estados Partes assegurarão às pessoas 
com deficiência a possibilidade de adquirir 
as competências práticas e sociais necessá-
rias de modo a facilitar às pessoas com de-
ficiência sua plena e igual participação no 
sistema de ensino e na vida em comunida-
de. Para tanto, os Estados Partes tomarão 
medidas apropriadas, incluindo:

a) Facilitação do aprendizado do braille, es-
crita alternativa, modos, meios e formatos 
de comunicação aumentativa e alternativa, 
e habilidades de orientação e mobilidade, 
além de facilitação do apoio e aconselha-
mento de pares; 

b) Facilitação do aprendizado da língua de 
sinais e promoção da identidade lingüística 
da comunidade surda; 

c) Garantia de que a educação de pessoas, 
em particular crianças cegas, surdocegas 

e surdas, seja ministrada nas línguas e nos 
modos e meios de comunicação mais ade-
quados ao indivíduo e em ambientes que 
favoreçam ao máximo seu desenvolvimento 
acadêmico e social. 

4. A fim de contribuir para o exercício desse 
direito, os Estados Partes tomarão medidas 
apropriadas para empregar professores, 
inclusive professores com deficiência, ha-
bilitados para o ensino da língua de sinais 
e/ou do braille, e para capacitar profissio-
nais e equipes atuantes em todos os níveis 
de ensino. Essa capacitação incorporará a 
conscientização da deficiência e a utilização 
de modos, meios e formatos apropriados 
de comunicação aumentativa e alternativa, 
e técnicas e materiais pedagógicos, como 
apoios para pessoas com deficiência. 

5. Os Estados Partes assegurarão que as 
pessoas com deficiência possam ter acesso 
ao ensino superior em geral, treinamento 
profissional de acordo com sua vocação, 
educação para adultos e formação continu-
ada, sem discriminação e em igualdade de 
condições. Para tanto, os Estados Partes as-
segurarão a provisão de adaptações razoá-
veis para pessoas com deficiência. 

Artigo 25.

Saúde

Os Estados Partes reconhecem que as pessoas 
com deficiência têm o direito de gozar do esta-
do de saúde mais elevado possível, sem discri-
minação baseada na deficiência. Os Estados Par-
tes tomarão todas as medidas apropriadas para 
assegurar às pessoas com deficiência o acesso a 
serviços de saúde, incluindo os serviços de rea-
bilitação, que levarão em conta as especificida-
des de gênero. Em especial, os Estados Partes:

a) Oferecerão às pessoas com deficiência 
programas e atenção à saúde gratuitos ou a 
custos acessíveis da mesma variedade, qua-
lidade e padrão que são oferecidos às de-
mais pessoas, inclusive na área de saúde se-
xual e reprodutiva e de programas de saúde 
pública destinados à população em geral; 
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b) Propiciarão serviços de saúde que as pes-
soas com deficiência necessitam especifica-
mente por causa de sua deficiência, inclusi-
ve diagnóstico e intervenção precoces, bem 
como serviços projetados para reduzir ao 
máximo e prevenir deficiências adicionais, 
inclusive entre crianças e idosos; 

c) Propiciarão esses serviços de saúde às 
pessoas com deficiência, o mais próximo 
possível de suas comunidades, inclusive na 
zona rural; 

d) Exigirão dos profissionais de saúde que 
dispensem às pessoas com deficiência a 
mesma qualidade de serviços dispensada às 
demais pessoas e, principalmente, que ob-
tenham o consentimento livre e esclarecido 
das pessoas com deficiência concernentes. 
Para esse fim, os Estados Partes realizarão 
atividades de formação e definirão regras 
éticas para os setores de saúde público e 
privado, de modo a conscientizar os profis-
sionais de saúde acerca dos direitos huma-
nos, da dignidade, autonomia e das necessi-
dades das pessoas com deficiência; 

e) Proibirão a discriminação contra pessoas 
com deficiência na provisão de seguro de 
saúde e seguro de vida, caso tais seguros 
sejam permitidos pela legislação nacional, 
os quais deverão ser providos de maneira 
razoável e justa; 

f) Prevenirão que se negue, de maneira dis-
criminatória, os serviços de saúde ou de 
atenção à saúde ou a administração de ali-
mentos sólidos ou líquidos por motivo de 
deficiência. 

Artigo 26.

Habilitação e reabilitação

1. Os Estados Partes tomarão medidas efeti-
vas e apropriadas, inclusive mediante apoio 
dos pares, para possibilitar que as pessoas 
com deficiência conquistem e conservem 
o máximo de autonomia e plena capacida-
de física, mental, social e profissional, bem 
como plena inclusão e participação em to-

dos os aspectos da vida. Para tanto, os Esta-
dos Partes organizarão, fortalecerão e am-
pliarão serviços e programas completos de 
habilitação e reabilitação, particularmente 
nas áreas de saúde, emprego, educação e 
serviços sociais, de modo que esses serviços 
e programas:

a) Comecem no estágio mais precoce possí-
vel e sejam baseados em avaliação multidis-
ciplinar das necessidades e pontos fortes de 
cada pessoa; 

b) Apóiem a participação e a inclusão na co-
munidade e em todos os aspectos da vida 
social, sejam oferecidos voluntariamente e 
estejam disponíveis às pessoas com defici-
ência o mais próximo possível de suas co-
munidades, inclusive na zona rural. 

2. Os Estados Partes promoverão o desen-
volvimento da capacitação inicial e continu-
ada de profissionais e de equipes que atuam 
nos serviços de habilitação e reabilitação. 

3. Os Estados Partes promoverão a disponi-
bilidade, o conhecimento e o uso de dispo-
sitivos e tecnologias assistivas, projetados 
para pessoas com deficiência e relaciona-
dos com a habilitação e a reabilitação. 

Artigo 27.

Trabalho e emprego

1. Os Estados Partes reconhecem o direito 
das pessoas com deficiência ao trabalho, 
em igualdade de oportunidades com as de-
mais pessoas. Esse direito abrange o direito 
à oportunidade de se manter com um tra-
balho de sua livre escolha ou aceitação no 
mercado laboral, em ambiente de traba-
lho que seja aberto, inclusivo e acessível a 
pessoas com deficiência. Os Estados Partes 
salvaguardarão e promoverão a realização 
do direito ao trabalho, inclusive daqueles 
que tiverem adquirido uma deficiência no 
emprego, adotando medidas apropriadas, 
incluídas na legislação, com o fim de, entre 
outros:
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a) Proibir a discriminação baseada na de-
ficiência com respeito a todas as questões 
relacionadas com as formas de emprego, 
inclusive condições de recrutamento, con-
tratação e admissão, permanência no em-
prego, ascensão profissional e condições 
seguras e salubres de trabalho; 

b) Proteger os direitos das pessoas com de-
ficiência, em condições de igualdade com as 
demais pessoas, às condições justas e favo-
ráveis de trabalho, incluindo iguais oportu-
nidades e igual remuneração por trabalho 
de igual valor, condições seguras e salubres 
de trabalho, além de reparação de injustiças 
e proteção contra o assédio no trabalho; 

c) Assegurar que as pessoas com deficiência 
possam exercer seus direitos trabalhistas e 
sindicais, em condições de igualdade com 
as demais pessoas; 

d) Possibilitar às pessoas com deficiência o 
acesso efetivo a programas de orientação 
técnica e profissional e a serviços de coloca-
ção no trabalho e de treinamento profissio-
nal e continuado; 

e) Promover oportunidades de emprego 
e ascensão profissional para pessoas com 
deficiência no mercado de trabalho, bem 
como assistência na procura, obtenção e 
manutenção do emprego e no retorno ao 
emprego; 

f) Promover oportunidades de trabalho au-
tônomo, empreendedorismo, desenvolvi-
mento de cooperativas e estabelecimento 
de negócio próprio; 

g) Empregar pessoas com deficiência no se-
tor público; 

h) Promover o emprego de pessoas com 
deficiência no setor privado, mediante po-
líticas e medidas apropriadas, que poderão 
incluir programas de ação afirmativa, incen-
tivos e outras medidas; 

i) Assegurar que adaptações razoáveis se-
jam feitas para pessoas com deficiência no 
local de trabalho; 

j) Promover a aquisição de experiência de 
trabalho por pessoas com deficiência no 
mercado aberto de trabalho; 

k) Promover reabilitação profissional, ma-
nutenção do emprego e programas de re-
torno ao trabalho para pessoas com defici-
ência. 

2. Os Estados Partes assegurarão que as 
pessoas com deficiência não serão manti-
das em escravidão ou servidão e que serão 
protegidas, em igualdade de condições com 
as demais pessoas, contra o trabalho força-
do ou compulsório. 

Artigo 28.

Padrão de vida e proteção social adequados

1. Os Estados Partes reconhecem o direito 
das pessoas com deficiência a um padrão 
adequado de vida para si e para suas fa-
mílias, inclusive alimentação, vestuário e 
moradia adequados, bem como à melho-
ria contínua de suas condições de vida, e 
tomarão as providências necessárias para 
salvaguardar e promover a realização desse 
direito sem discriminação baseada na defi-
ciência. 

2. Os Estados Partes reconhecem o direito 
das pessoas com deficiência à proteção so-
cial e ao exercício desse direito sem discri-
minação baseada na deficiência, e tomarão 
as medidas apropriadas para salvaguardar 
e promover a realização desse direito, tais 
como: 

a) Assegurar igual acesso de pessoas com 
deficiência a serviços de saneamento básico 
e assegurar o acesso aos serviços, disposi-
tivos e outros atendimentos apropriados 
para as necessidades relacionadas com a 
deficiência; 

b) Assegurar o acesso de pessoas com defi-
ciência, particularmente mulheres, crianças 
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e idosos com deficiência, a programas de 
proteção social e de redução da pobreza; 

c) Assegurar o acesso de pessoas com defi-
ciência e suas famílias em situação de po-
breza à assistência do Estado em relação a 
seus gastos ocasionados pela deficiência, 
inclusive treinamento adequado, aconse-
lhamento, ajuda financeira e cuidados de 
repouso; 

d) Assegurar o acesso de pessoas com defi-
ciência a programas habitacionais públicos; 

e) Assegurar igual acesso de pessoas com 
deficiência a programas e benefícios de 
aposentadoria. 

Artigo 29.

Participação na vida política e pública

Os Estados Partes garantirão às pessoas com 
deficiência direitos políticos e oportunidade de 
exercê-los em condições de igualdade com as 
demais pessoas, e deverão: 

a) Assegurar que as pessoas com deficiên-
cia possam participar efetiva e plenamente 
na vida política e pública, em igualdade de 
oportunidades com as demais pessoas, di-
retamente ou por meio de representantes 
livremente escolhidos, incluindo o direito e 
a oportunidade de votarem e serem vota-
das, mediante, entre outros: 

i) Garantia de que os procedimentos, ins-
talações e materiais e equipamentos para 
votação serão apropriados, acessíveis e de 
fácil compreensão e uso; 

ii) Proteção do direito das pessoas com de-
ficiência ao voto secreto em eleições e ple-
biscitos, sem intimidação, e a candidatar-se 
nas eleições, efetivamente ocupar cargos 
eletivos e desempenhar quaisquer funções 
públicas em todos os níveis de governo, 
usando novas tecnologias assistivas, quan-
do apropriado; 

iii) Garantia da livre expressão de vontade 
das pessoas com deficiência como eleito-

res e, para tanto, sempre que necessário e 
a seu pedido, permissão para que elas se-
jam auxiliadas na votação por uma pessoa 
de sua escolha; 

b) Promover ativamente um ambiente em 
que as pessoas com deficiência possam par-
ticipar efetiva e plenamente na condução 
das questões públicas, sem discriminação e 
em igualdade de oportunidades com as de-
mais pessoas, e encorajar sua participação 
nas questões públicas, mediante: 

i) Participação em organizações não-gover-
namentais relacionadas com a vida pública 
e política do país, bem como em atividades 
e administração de partidos políticos; 

ii) Formação de organizações para repre-
sentar pessoas com deficiência em níveis in-
ternacional, regional, nacional e local, bem 
como a filiação de pessoas com deficiência 
a tais organizações. 

Artigo 30.

Participação na vida cultural e em recreação, 
lazer e esporte

1. Os Estados Partes reconhecem o direito 
das pessoas com deficiência de participar 
na vida cultural, em igualdade de oportu-
nidades com as demais pessoas, e tomarão 
todas as medidas apropriadas para que as 
pessoas com deficiência possam: 

a) Ter acesso a bens culturais em formatos 
acessíveis; 

b) Ter acesso a programas de televisão, ci-
nema, teatro e outras atividades culturais, 
em formatos acessíveis; e 

c) Ter acesso a locais que ofereçam serviços 
ou eventos culturais, tais como teatros, mu-
seus, cinemas, bibliotecas e serviços turísti-
cos, bem como, tanto quanto possível, ter 
acesso a monumentos e locais de importân-
cia cultural nacional. 

2. Os Estados Partes tomarão medidas apro-
priadas para que as pessoas com deficiên-
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cia tenham a oportunidade de desenvolver 
e utilizar seu potencial criativo, artístico e 
intelectual, não somente em benefício pró-
prio, mas também para o enriquecimento 
da sociedade. 

3. Os Estados Partes deverão tomar todas 
as providências, em conformidade com o 
direito internacional, para assegurar que a 
legislação de proteção dos direitos de pro-
priedade intelectual não constitua barreira 
excessiva ou discriminatória ao acesso de 
pessoas com deficiência a bens culturais. 

4. As pessoas com deficiência farão jus, em 
igualdade de oportunidades com as demais 
pessoas, a que sua identidade cultural e lin-
güística específica seja reconhecida e apoia-
da, incluindo as línguas de sinais e a cultura 
surda. 

5. Para que as pessoas com deficiência par-
ticipem, em igualdade de oportunidades 
com as demais pessoas, de atividades re-
creativas, esportivas e de lazer, os Estados 
Partes tomarão medidas apropriadas para: 

a) Incentivar e promover a maior participa-
ção possível das pessoas com deficiência 
nas atividades esportivas comuns em todos 
os níveis; 

b) Assegurar que as pessoas com deficiên-
cia tenham a oportunidade de organizar, 
desenvolver e participar em atividades es-
portivas e recreativas específicas às defici-
ências e, para tanto, incentivar a provisão 
de instrução, treinamento e recursos ade-
quados, em igualdade de oportunidades 
com as demais pessoas; 

c) Assegurar que as pessoas com deficiência 
tenham acesso a locais de eventos esporti-
vos, recreativos e turísticos; 

d) Assegurar que as crianças com defici-
ência possam, em igualdade de condições 
com as demais crianças, participar de jogos 
e atividades recreativas, esportivas e de la-
zer, inclusive no sistema escolar; 

e) Assegurar que as pessoas com deficiência 
tenham acesso aos serviços prestados por 
pessoas ou entidades envolvidas na organi-
zação de atividades recreativas, turísticas, 
esportivas e de lazer. 

Artigo 31.

Estatísticas e coleta de dados

1. Os Estados Partes coletarão dados apro-
priados, inclusive estatísticos e de pesqui-
sas, para que possam formular e implemen-
tar políticas destinadas a por em prática a 
presente Convenção. O processo de coleta e 
manutenção de tais dados deverá:

a) Observar as salvaguardas estabelecidas 
por lei, inclusive pelas leis relativas à pro-
teção de dados, a fim de assegurar a con-
fidencialidade e o respeito pela privacidade 
das pessoas com deficiência; 

b) Observar as normas internacionalmente 
aceitas para proteger os direitos humanos, 
as liberdades fundamentais e os princípios 
éticos na coleta de dados e utilização de es-
tatísticas. 

2. As informações coletadas de acordo com 
o disposto neste Artigo serão desagregadas, 
de maneira apropriada, e utilizadas para 
avaliar o cumprimento, por parte dos Esta-
dos Partes, de suas obrigações na presente 
Convenção e para identificar e enfrentar as 
barreiras com as quais as pessoas com de-
ficiência se deparam no exercício de seus 
direitos. 

3. Os Estados Partes assumirão responsabi-
lidade pela disseminação das referidas esta-
tísticas e assegurarão que elas sejam acessí-
veis às pessoas com deficiência e a outros. 

Artigo 32.

Cooperação internacional

1. Os Estados Partes reconhecem a impor-
tância da cooperação internacional e de sua 
promoção, em apoio aos esforços nacionais 
para a consecução do propósito e dos ob-
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jetivos da presente Convenção e, sob este 
aspecto, adotarão medidas apropriadas 
e efetivas entre os Estados e, de maneira 
adequada, em parceria com organizações 
internacionais e regionais relevantes e com 
a sociedade civil e, em particular, com orga-
nizações de pessoas com deficiência. Estas 
medidas poderão incluir, entre outras:

a) Assegurar que a cooperação internacio-
nal, incluindo os programas internacionais 
de desenvolvimento, sejam inclusivos e 
acessíveis para pessoas com deficiência; 

b) Facilitar e apoiar a capacitação, inclusi-
ve por meio do intercâmbio e compartilha-
mento de informações, experiências, pro-
gramas de treinamento e melhores práticas; 

c) Facilitar a cooperação em pesquisa e o 
acesso a conhecimentos científicos e técni-
cos; 

d) Propiciar, de maneira apropriada, assis-
tência técnica e financeira, inclusive me-
diante facilitação do acesso a tecnologias 
assistivas e acessíveis e seu compartilha-
mento, bem como por meio de transferên-
cia de tecnologias. 

2. O disposto neste Artigo se aplica sem 
prejuízo das obrigações que cabem a cada 
Estado Parte em decorrência da presente 
Convenção. 

Artigo 33.

Implementação e monitoramento nacionais

1. Os Estados Partes, de acordo com seu 
sistema organizacional, designarão um ou 
mais de um ponto focal no âmbito do Go-
verno para assuntos relacionados com a 
implementação da presente Convenção e 
darão a devida consideração ao estabeleci-
mento ou designação de um mecanismo de 
coordenação no âmbito do Governo, a fim 
de facilitar ações correlatas nos diferentes 
setores e níveis. 

2. Os Estados Partes, em conformidade 
com seus sistemas jurídico e administrativo, 

manterão, fortalecerão, designarão ou esta-
belecerão estrutura, incluindo um ou mais 
de um mecanismo independente, de ma-
neira apropriada, para promover, proteger 
e monitorar a implementação da presente 
Convenção. Ao designar ou estabelecer tal 
mecanismo, os Estados Partes levarão em 
conta os princípios relativos ao status e fun-
cionamento das instituições nacionais de 
proteção e promoção dos direitos humanos. 

3. A sociedade civil e, particularmente, as 
pessoas com deficiência e suas organiza-
ções representativas serão envolvidas e par-
ticiparão plenamente no processo de moni-
toramento. 

Artigo 34.

Comitê sobre os Direitos das Pessoas com De-
ficiência

1. Um Comitê sobre os Direitos das Pesso-
as com Deficiência (doravante denominado 
"Comitê") será estabelecido, para desempe-
nhar as funções aqui definidas. 

2. O Comitê será constituído, quando da en-
trada em vigor da presente Convenção, de 
12 peritos. Quando a presente Convenção 
alcançar 60 ratificações ou adesões, o Comi-
tê será acrescido em seis membros, perfa-
zendo o total de 18 membros. 

3. Os membros do Comitê atuarão a títu-
lo pessoal e apresentarão elevada postura 
moral, competência e experiência reconhe-
cidas no campo abrangido pela presente 
Convenção. Ao designar seus candidatos, os 
Estados Partes são instados a dar a devida 
consideração ao disposto no Artigo 4.3 da 
presente Convenção. 

4. Os membros do Comitê serão eleitos 
pelos Estados Partes, observando-se uma 
distribuição geográfica eqüitativa, represen-
tação de diferentes formas de civilização e 
dos principais sistemas jurídicos, represen-
tação equilibrada de gênero e participação 
de peritos com deficiência. 
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5. Os membros do Comitê serão eleitos por 
votação secreta em sessões da Conferência 
dos Estados Partes, a partir de uma lista de 
pessoas designadas pelos Estados Partes 
entre seus nacionais. Nessas sessões, cujo 
quorum será de dois terços dos Estados Par-
tes, os candidatos eleitos para o Comitê se-
rão aqueles que obtiverem o maior número 
de votos e a maioria absoluta dos votos dos 
representantes dos Estados Partes presen-
tes e votantes. 

6. A primeira eleição será realizada, o mais 
tardar, até seis meses após a data de entra-
da em vigor da presente Convenção. Pelo 
menos quatro meses antes de cada eleição, 
o Secretário-Geral das Nações Unidas dirigi-
rá carta aos Estados Partes, convidando-os 
a submeter os nomes de seus candidatos 
no prazo de dois meses. O Secretário-Geral, 
subseqüentemente, preparará lista em or-
dem alfabética de todos os candidatos apre-
sentados, indicando que foram designados 
pelos Estados Partes, e submeterá essa lista 
aos Estados Partes da presente Convenção. 

7. Os membros do Comitê serão eleitos para 
mandato de quatro anos, podendo ser can-
didatos à reeleição uma única vez. Contu-
do, o mandato de seis dos membros eleitos 
na primeira eleição expirará ao fim de dois 
anos; imediatamente após a primeira elei-
ção, os nomes desses seis membros serão 
selecionados por sorteio pelo presidente da 
sessão a que se refere o parágrafo 5 deste 
Artigo. 

8. A eleição dos seis membros adicionais do 
Comitê será realizada por ocasião das elei-
ções regulares, de acordo com as disposi-
ções pertinentes deste Artigo. 

9. Em caso de morte, demissão ou declara-
ção de um membro de que, por algum mo-
tivo, não poderá continuar a exercer suas 
funções, o Estado Parte que o tiver indica-
do designará um outro perito que tenha as 
qualificações e satisfaça aos requisitos es-
tabelecidos pelos dispositivos pertinentes 

deste Artigo, para concluir o mandato em 
questão. 

10. O Comitê estabelecerá suas próprias 
normas de procedimento. 

11. O Secretário-Geral das Nações Unidas 
proverá o pessoal e as instalações necessá-
rios para o efetivo desempenho das funções 
do Comitê segundo a presente Convenção e 
convocará sua primeira reunião. 

12. Com a aprovação da Assembléia Geral, 
os membros do Comitê estabelecido sob a 
presente Convenção receberão emolumen-
tos dos recursos das Nações Unidas, sob 
termos e condições que a Assembléia pos-
sa decidir, tendo em vista a importância das 
responsabilidades do Comitê. 

13. Os membros do Comitê terão direito 
aos privilégios, facilidades e imunidades dos 
peritos em missões das Nações Unidas, em 
conformidade com as disposições pertinen-
tes da Convenção sobre Privilégios e Imuni-
dades das Nações Unidas. 

Artigo 35.

Relatórios dos Estados Partes

1. Cada Estado Parte, por intermédio do Se-
cretário-Geral das Nações Unidas, subme-
terá relatório abrangente sobre as medidas 
adotadas em cumprimento de suas obriga-
ções estabelecidas pela presente Conven-
ção e sobre o progresso alcançado nesse as-
pecto, dentro do período de dois anos após 
a entrada em vigor da presente Convenção 
para o Estado Parte concernente. 

2. Depois disso, os Estados Partes subme-
terão relatórios subseqüentes, ao menos 
a cada quatro anos, ou quando o Comitê o 
solicitar. 

3. O Comitê determinará as diretrizes apli-
cáveis ao teor dos relatórios. 

4. Um Estado Parte que tiver submetido ao 
Comitê um relatório inicial abrangente não 
precisará, em relatórios subseqüentes, re-
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petir informações já apresentadas. Ao ela-
borar os relatórios ao Comitê, os Estados 
Partes são instados a fazê-lo de maneira 
franca e transparente e a levar em conside-
ração o disposto no Artigo 4.3 da presente 
Convenção. 

5. Os relatórios poderão apontar os fato-
res e as dificuldades que tiverem afetado o 
cumprimento das obrigações decorrentes 
da presente Convenção. 

Artigo 36.

Consideração dos relatórios

1. Os relatórios serão considerados pelo 
Comitê, que fará as sugestões e recomen-
dações gerais que julgar pertinentes e as 
transmitirá aos respectivos Estados Partes. 
O Estado Parte poderá responder ao Comitê 
com as informações que julgar pertinentes. 
O Comitê poderá pedir informações adicio-
nais ao Estados Partes, referentes à imple-
mentação da presente Convenção. 

2. Se um Estado Parte atrasar consideravel-
mente a entrega de seu relatório, o Comitê 
poderá notificar esse Estado de que exa-
minará a aplicação da presente Convenção 
com base em informações confiáveis de que 
disponha, a menos que o relatório devido 
seja apresentado pelo Estado dentro do 
período de três meses após a notificação. 
O Comitê convidará o Estado Parte interes-
sado a participar desse exame. Se o Estado 
Parte responder entregando seu relatório, 
aplicar-se-á o disposto no parágrafo 1 do 
presente artigo. 

3. O Secretário-Geral das Nações Unidas co-
locará os relatórios à disposição de todos os 
Estados Partes. 

4. Os Estados Partes tornarão seus relató-
rios amplamente disponíveis ao público em 
seus países e facilitarão o acesso à possibili-
dade de sugestões e de recomendações ge-
rais a respeito desses relatórios. 

5. O Comitê transmitirá às agências, fundos 
e programas especializados das Nações Uni-
das e a outras organizações competentes, 
da maneira que julgar apropriada, os rela-
tórios dos Estados Partes que contenham 
demandas ou indicações de necessidade de 
consultoria ou de assistência técnica, acom-
panhados de eventuais observações e su-
gestões do Comitê em relação às referidas 
demandas ou indicações, a fim de que pos-
sam ser consideradas. 

Artigo 37.

Cooperação entre os Estados Partes e o Comitê

1. Cada Estado Parte cooperará com o Co-
mitê e auxiliará seus membros no desempe-
nho de seu mandato. 

2. Em suas relações com os Estados Partes, 
o Comitê dará a devida consideração aos 
meios e modos de aprimorar a capacidade 
de cada Estado Parte para a implementação 
da presente Convenção, inclusive mediante 
cooperação internacional. 

Artigo 38.

Relações do Comitê com outros órgãos

A fim de promover a efetiva implementação da 
presente Convenção e de incentivar a coopera-
ção internacional na esfera abrangida pela pre-
sente Convenção:

a) As agências especializadas e outros ór-
gãos das Nações Unidas terão o direito de 
se fazer representar quando da considera-
ção da implementação de disposições da 
presente Convenção que disserem respeito 
aos seus respectivos mandatos. O Comitê 
poderá convidar as agências especializadas 
e outros órgãos competentes, segundo jul-
gar apropriado, a oferecer consultoria de 
peritos sobre a implementação da Conven-
ção em áreas pertinentes a seus respectivos 
mandatos. O Comitê poderá convidar agên-
cias especializadas e outros órgãos das Na-
ções Unidas a apresentar relatórios sobre 
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a implementação da Convenção em áreas 
pertinentes às suas respectivas atividades; 

b) No desempenho de seu mandato, o Co-
mitê consultará, de maneira apropriada, 
outros órgãos pertinentes instituídos ao 
amparo de tratados internacionais de direi-
tos humanos, a fim de assegurar a consis-
tência de suas respectivas diretrizes para a 
elaboração de relatórios, sugestões e reco-
mendações gerais e de evitar duplicação e 
superposição no desempenho de suas fun-
ções. 

Artigo 39.

Relatório do Comitê

A cada dois anos, o Comitê submeterá à Assem-
bléia Geral e ao Conselho Econômico e Social 
um relatório de suas atividades e poderá fazer 
sugestões e recomendações gerais baseadas 
no exame dos relatórios e nas informações re-
cebidas dos Estados Partes. Estas sugestões e 
recomendações gerais serão incluídas no rela-
tório do Comitê, acompanhadas, se houver, de 
comentários dos Estados Partes. 

Artigo 40.

Conferência dos Estados Partes

1. Os Estados Partes reunir-se-ão regular-
mente em Conferência dos Estados Partes 
a fim de considerar matérias relativas à im-
plementação da presente Convenção. 

2. O Secretário-Geral das Nações Unidas 
convocará, dentro do período de seis meses 
após a entrada em vigor da presente Con-
venção, a Conferência dos Estados Partes. 
As reuniões subseqüentes serão convoca-
das pelo Secretário-Geral das Nações Uni-
das a cada dois anos ou conforme a decisão 
da Conferência dos Estados Partes. 

Artigo 41.

Depositário

O Secretário-Geral das Nações Unidas será o de-
positário da presente Convenção. 

Artigo 42.

Assinatura

A presente Convenção será aberta à assinatu-
ra de todos os Estados e organizações de inte-
gração regional na sede das Nações Unidas em 
Nova York, a partir de 30 de março de 2007. 

Artigo 43.

Consentimento em comprometer-se

A presente Convenção será submetida à ratifi-
cação pelos Estados signatários e à confirmação 
formal por organizações de integração regional 
signatárias. Ela estará aberta à adesão de qual-
quer Estado ou organização de integração regio-
nal que não a houver assinado. 

Artigo 44.

Organizações de integração regional

1. "Organização de integração regional" 
será entendida como organização constitu-
ída por Estados soberanos de determinada 
região, à qual seus Estados membros te-
nham delegado competência sobre matéria 
abrangida pela presente Convenção. Essas 
organizações declararão, em seus docu-
mentos de confirmação formal ou adesão, 
o alcance de sua competência em relação 
à matéria abrangida pela presente Conven-
ção. Subseqüentemente, as organizações 
informarão ao depositário qualquer altera-
ção substancial no âmbito de sua compe-
tência. 

2. As referências a "Estados Partes" na pre-
sente Convenção serão aplicáveis a essas 
organizações, nos limites da competência 
destas. 

3. Para os fins do parágrafo 1 do Artigo 45 e 
dos parágrafos 2 e 3 do Artigo 47, nenhum 
instrumento depositado por organização de 
integração regional será computado. 

4. As organizações de integração regional, 
em matérias de sua competência, poderão 
exercer o direito de voto na Conferência dos 
Estados Partes, tendo direito ao mesmo nú-
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mero de votos quanto for o número de seus 
Estados membros que forem Partes da pre-
sente Convenção. Essas organizações não 
exercerão seu direito de voto, se qualquer 
de seus Estados membros exercer seu direi-
to de voto, e vice-versa. 

Artigo 45.

Entrada em vigor

1. A presente Convenção entrará em vigor 
no trigésimo dia após o depósito do vigési-
mo instrumento de ratificação ou adesão. 

2. Para cada Estado ou organização de inte-
gração regional que ratificar ou formalmen-
te confirmar a presente Convenção ou a ela 
aderir após o depósito do referido vigésimo 
instrumento, a Convenção entrará em vigor 
no trigésimo dia a partir da data em que 
esse Estado ou organização tenha deposi-
tado seu instrumento de ratificação, confir-
mação formal ou adesão. 

Artigo 46.

Reservas

1. Não serão permitidas reservas incompa-
tíveis com o objeto e o propósito da presen-
te Convenção. 

2. As reservas poderão ser retiradas a qual-
quer momento. 

Artigo 47.

Emendas

1. Qualquer Estado Parte poderá propor 
emendas à presente Convenção e submetê-
-las ao Secretário-Geral das Nações Unidas. 
O Secretário-Geral comunicará aos Esta-
dos Partes quaisquer emendas propostas, 
solicitando-lhes que o notifiquem se são 
favoráveis a uma Conferência dos Estados 
Partes para considerar as propostas e tomar 
decisão a respeito delas. Se, até quatro me-
ses após a data da referida comunicação, 
pelo menos um terço dos Estados Partes se 
manifestar favorável a essa Conferência, o 
Secretário-Geral das Nações Unidas convo-

cará a Conferência, sob os auspícios das Na-
ções Unidas. Qualquer emenda adotada por 
maioria de dois terços dos Estados Partes 
presentes e votantes será submetida pelo 
Secretário-Geral à aprovação da Assembléia 
Geral das Nações Unidas e, posteriormente, 
à aceitação de todos os Estados Partes. 

2. Qualquer emenda adotada e aprovada 
conforme o disposto no parágrafo 1 do pre-
sente artigo entrará em vigor no trigésimo 
dia após a data na qual o número de instru-
mentos de aceitação tenha atingido dois 
terços do número de Estados Partes na data 
de adoção da emenda. Posteriormente, a 
emenda entrará em vigor para todo Estado 
Parte no trigésimo dia após o depósito por 
esse Estado do seu instrumento de aceita-
ção. A emenda será vinculante somente 
para os Estados Partes que a tiverem acei-
tado. 

3. Se a Conferência dos Estados Partes as-
sim o decidir por consenso, qualquer emen-
da adotada e aprovada em conformidade 
com o disposto no parágrafo 1 deste Artigo, 
relacionada exclusivamente com os artigos 
34, 38, 39 e 40, entrará em vigor para todos 
os Estados Partes no trigésimo dia a partir 
da data em que o número de instrumentos 
de aceitação depositados tiver atingido dois 
terços do número de Estados Partes na data 
de adoção da emenda. 

Artigo 48.

Denúncia

Qualquer Estado Parte poderá denunciar a pre-
sente Convenção mediante notificação por es-
crito ao Secretário-Geral das Nações Unidas. 
A denúncia tornar-se-á efetiva um ano após a 
data de recebimento da notificação pelo Secre-
tário-Geral. 

Artigo 49.

Formatos acessíveis

O texto da presente Convenção será colocado à 
disposição em formatos acessíveis. 
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Artigo 50.

Textos autênticos

Os textos em árabe, chinês, espanhol, francês, 
inglês e russo da presente Convenção serão 
igualmente autênticos. 

EM FÉ DO QUE os plenipotenciários abaixo assi-
nados, devidamente autorizados para tanto por 
seus respectivos Governos, firmaram a presente 
Convenção. 

PROTOCOLO FACULTATIVO À CON-
VENÇÃO SOBRE OS DIREITOS DAS 
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Os Estados Partes do presente Protocolo acor-
daram o seguinte: 

Artigo 1º

1. Qualquer Estado Parte do presente Pro-
tocolo ("Estado Parte") reconhece a com-
petência do Comitê sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência ("Comitê") para 
receber e considerar comunicações subme-
tidas por pessoas ou grupos de pessoas, ou 
em nome deles, sujeitos à sua jurisdição, 
alegando serem vítimas de violação das dis-
posições da Convenção pelo referido Estado 
Parte. 

2. O Comitê não receberá comunicação re-
ferente a qualquer Estado Parte que não 
seja signatário do presente Protocolo. 

Artigo 2º

O Comitê considerará inadmissível a comunica-
ção quando:

a) A comunicação for anônima; 

b) A comunicação constituir abuso do direi-
to de submeter tais comunicações ou for in-
compatível com as disposições da Conven-
ção; 

c) A mesma matéria já tenha sido exami-
nada pelo Comitê ou tenha sido ou estiver 
sendo examinada sob outro procedimento 
de investigação ou resolução internacional; 

d) Não tenham sido esgotados todos os re-
cursos internos disponíveis, salvo no caso 
em que a tramitação desses recursos se 
prolongue injustificadamente, ou seja im-
provável que se obtenha com eles solução 
efetiva; 

e) A comunicação estiver precariamente 
fundamentada ou não for suficientemente 
substanciada; ou 

f) Os fatos que motivaram a comunicação 
tenham ocorrido antes da entrada em vigor 
do presente Protocolo para o Estado Parte 
em apreço, salvo se os fatos continuaram 
ocorrendo após aquela data. 

Artigo 3º

Sujeito ao disposto no Artigo 2 do presente 
Protocolo, o Comitê levará confidencialmente 
ao conhecimento do Estado Parte concernente 
qualquer comunicação submetida ao Comitê. 
Dentro do período de seis meses, o Estado con-
cernente submeterá ao Comitê explicações ou 
declarações por escrito, esclarecendo a matéria 
e a eventual solução adotada pelo referido Es-
tado. 

Artigo 4º

1. A qualquer momento após receber uma 
comunicação e antes de decidir o mérito 
dessa comunicação, o Comitê poderá trans-
mitir ao Estado Parte concernente, para sua 
urgente consideração, um pedido para que 
o Estado Parte tome as medidas de nature-
za cautelar que forem necessárias para evi-
tar possíveis danos irreparáveis à vítima ou 
às vítimas da violação alegada. 

2. O exercício pelo Comitê de suas faculda-
des discricionárias em virtude do parágrafo 
1 do presente Artigo não implicará prejuízo 
algum sobre a admissibilidade ou sobre o 
mérito da comunicação. 
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Artigo 5º

O Comitê realizará sessões fechadas para exa-
minar comunicações a ele submetidas em con-
formidade com o presente Protocolo. Depois de 
examinar uma comunicação, o Comitê enviará 
suas sugestões e recomendações, se houver, ao 
Estado Parte concernente e ao requerente. 

Artigo 6º

1. Se receber informação confiável indican-
do que um Estado Parte está cometendo 
violação grave ou sistemática de direitos 
estabelecidos na Convenção, o Comitê con-
vidará o referido Estado Parte a colaborar 
com a verificação da informação e, para 
tanto, a submeter suas observações a res-
peito da informação em pauta. 

2. Levando em conta quaisquer observações 
que tenham sido submetidas pelo Estado 
Parte concernente, bem como quaisquer 
outras informações confiáveis em poder do 
Comitê, este poderá designar um ou mais 
de seus membros para realizar investigação 
e apresentar, em caráter de urgência, rela-
tório ao Comitê. Caso se justifique e o Esta-
do Parte o consinta, a investigação poderá 
incluir uma visita ao território desse Estado. 

3. Após examinar os resultados da investiga-
ção, o Comitê os comunicará ao Estado Par-
te concernente, acompanhados de eventu-
ais comentários e recomendações. 

4. Dentro do período de seis meses após o 
recebimento dos resultados, comentários e 
recomendações transmitidos pelo Comitê, 
o Estado Parte concernente submeterá suas 
observações ao Comitê. 

5. A referida investigação será realizada 
confidencialmente e a cooperação do Esta-
do Parte será solicitada em todas as fases 
do processo. 

Artigo 7º

1. O Comitê poderá convidar o Estado Parte 
concernente a incluir em seu relatório, sub-
metido em conformidade com o disposto 

no Artigo 35 da Convenção, pormenores a 
respeito das medidas tomadas em conse-
qüência da investigação realizada em con-
formidade com o Artigo 6 do presente Pro-
tocolo. 

2. Caso necessário, o Comitê poderá, encer-
rado o período de seis meses a que se refe-
re o parágrafo 4 do Artigo 6, convidar o Es-
tado Parte concernente a informar o Comitê 
a respeito das medidas tomadas em conse-
qüência da referida investigação. 

Artigo 8º

Qualquer Estado Parte poderá, quando da assi-
natura ou ratificação do presente Protocolo ou 
de sua adesão a ele, declarar que não reconhe-
ce a competência do Comitê, a que se referem 
os Artigos 6 e 7. 

Artigo 9º

O Secretário-Geral das Nações Unidas será o de-
positário do presente Protocolo. 

Artigo 10.

O presente Protocolo será aberto à assinatura 
dos Estados e organizações de integração re-
gional signatários da Convenção, na sede das 
Nações Unidas em Nova York, a partir de 30 de 
março de 2007. 

Artigo 11.

O presente Protocolo estará sujeito à ratifica-
ção pelos Estados signatários do presente Pro-
tocolo que tiverem ratificado a Convenção ou 
aderido a ela. Ele estará sujeito à confirmação 
formal por organizações de integração regional 
signatárias do presente Protocolo que tiverem 
formalmente confirmado a Convenção ou a ela 
aderido. O Protocolo ficará aberto à adesão de 
qualquer Estado ou organização de integração 
regional que tiver ratificado ou formalmente 
confirmado a Convenção ou a ela aderido e que 
não tiver assinado o Protocolo. 

Artigo 12.

1. "Organização de integração regional" 
será entendida como organização constitu-
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ída por Estados soberanos de determinada 
região, à qual seus Estados membros te-
nham delegado competência sobre matéria 
abrangida pela Convenção e pelo presente 
Protocolo. Essas organizações declararão, 
em seus documentos de confirmação for-
mal ou adesão, o alcance de sua compe-
tência em relação à matéria abrangida pela 
Convenção e pelo presente Protocolo. Sub-
seqüentemente, as organizações informa-
rão ao depositário qualquer alteração subs-
tancial no alcance de sua competência. 

2. As referências a "Estados Partes" no pre-
sente Protocolo serão aplicáveis a essas or-
ganizações, nos limites da competência de 
tais organizações. 

3. Para os fins do parágrafo 1 do Artigo 13 e 
do parágrafo 2 do Artigo 15, nenhum instru-
mento depositado por organização de inte-
gração regional será computado. 

4. As organizações de integração regional, 
em matérias de sua competência, poderão 
exercer o direito de voto na Conferência dos 
Estados Partes, tendo direito ao mesmo nú-
mero de votos que seus Estados membros 
que forem Partes do presente Protocolo. Es-
sas organizações não exercerão seu direito 
de voto se qualquer de seus Estados mem-
bros exercer seu direito de voto, e vice-ver-
sa. 

Artigo 13.

1. Sujeito à entrada em vigor da Conven-
ção, o presente Protocolo entrará em vigor 
no trigésimo dia após o depósito do décimo 
instrumento de ratificação ou adesão. 

2. Para cada Estado ou organização de inte-
gração regional que ratificar ou formalmen-
te confirmar o presente Protocolo ou a ele 
aderir depois do depósito do décimo instru-
mento dessa natureza, o Protocolo entrará 
em vigor no trigésimo dia a partir da data 
em que esse Estado ou organização tenha 
depositado seu instrumento de ratificação, 
confirmação formal ou adesão. 

Artigo 14.

1. Não serão permitidas reservas incompa-
tíveis com o objeto e o propósito do presen-
te Protocolo. 

2. As reservas poderão ser retiradas a qual-
quer momento. 

Artigo 15

1. Qualquer Estado Parte poderá propor 
emendas ao presente Protocolo e submetê-
-las ao Secretário-Geral das Nações Unidas. 
O Secretário-Geral comunicará aos Esta-
dos Partes quaisquer emendas propostas, 
solicitando-lhes que o notifiquem se são 
favoráveis a uma Conferência dos Estados 
Partes para considerar as propostas e tomar 
decisão a respeito delas. Se, até quatro me-
ses após a data da referida comunicação, 
pelo menos um terço dos Estados Partes se 
manifestar favorável a essa Conferência, o 
Secretário-Geral das Nações Unidas convo-
cará a Conferência, sob os auspícios das Na-
ções Unidas. Qualquer emenda adotada por 
maioria de dois terços dos Estados Partes 
presentes e votantes será submetida pelo 
Secretário-Geral à aprovação da Assembléia 
Geral das Nações Unidas e, posteriormente, 
à aceitação de todos os Estados Partes. 

2. Qualquer emenda adotada e aprovada 
conforme o disposto no parágrafo 1 do pre-
sente artigo entrará em vigor no trigésimo 
dia após a data na qual o número de instru-
mentos de aceitação tenha atingido dois 
terços do número de Estados Partes na data 
de adoção da emenda. Posteriormente, a 
emenda entrará em vigor para todo Estado 
Parte no trigésimo dia após o depósito por 
esse Estado do seu instrumento de aceita-
ção. A emenda será vinculante somente 
para os Estados Partes que a tiverem acei-
tado. 

Artigo 16.

Qualquer Estado Parte poderá denunciar o pre-
sente Protocolo mediante notificação por escri-
to ao Secretário-Geral das Nações Unidas. A de-
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núncia tornar-se-á efetiva um ano após a data 
de recebimento da notificação pelo Secretário-
-Geral. 

Artigo 17.

O texto do presente Protocolo será colocado à 
disposição em formatos acessíveis. 

Artigo 18.

Os textos em árabe, chinês, espanhol, francês, 
inglês e russo e do presente Protocolo serão 
igualmente autênticos. 

EM FÉ DO QUE os plenipotenciários abaixo assi-
nados, devidamente autorizados para tanto por 
seus respectivos governos, firmaram o presente 
Protocolo.

LEI Nº 13.146, DE 6 DE JULHO DE 2015

Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa 
com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Defi-
ciência).

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e 
eu sanciono a seguinte Lei: 

LIVRO I

PARTE GERAL

TÍTULO I

Disposições Preliminares

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º É instituída a Lei Brasileira de Inclusão 
da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa 
com Deficiência), destinada a assegurar e a pro-
mover, em condições de igualdade, o exercício 
dos direitos e das liberdades fundamentais por 
pessoa com deficiência, visando à sua inclusão 
social e cidadania. 

Parágrafo único. Esta Lei tem como base a 
Convenção sobre os Direitos das Pessoas 
com Deficiência e seu Protocolo Faculta-
tivo, ratificados pelo Congresso Nacional 
por meio do Decreto Legislativo nº 186, de 
9 de julho de 2008, em conformidade com 
o procedimento previsto no § 3º do art. 5º 
da Constituição da República Federativa do 
Brasil, em vigor para o Brasil, no plano jurí-
dico externo, desde 31 de agosto de 2008, e 
promulgados pelo Decreto nº 6.949, de 25 
de agosto de 2009, data de início de sua vi-
gência no plano interno. 

Art. 2º Considera-se pessoa com deficiência 
aquela que tem impedimento de longo prazo de 
natureza física, mental, intelectual ou sensorial, 
o qual, em interação com uma ou mais barrei-
ras, pode obstruir sua participação plena e efe-
tiva na sociedade em igualdade de condições 
com as demais pessoas. 

§ 1º A avaliação da deficiência, quando ne-
cessária, será biopsicossocial, realizada por 
equipe multiprofissional e interdisciplinar e 
considerará: 

I – os impedimentos nas funções e nas es-
truturas do corpo; 

II – os fatores socioambientais, psicológicos 
e pessoais; 
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III – a limitação no desempenho de ativida-
des; e 

IV – a restrição de participação. 

§ 2º O Poder Executivo criará instrumentos 
para avaliação da deficiência. 

Art. 3º Para fins de aplicação desta Lei, conside-
ram-se: 

I – acessibilidade: possibilidade e condição 
de alcance para utilização, com segurança e 
autonomia, de espaços, mobiliários, equi-
pamentos urbanos, edificações, transpor-
tes, informação e comunicação, inclusive 
seus sistemas e tecnologias, bem como de 
outros serviços e instalações abertos ao pú-
blico, de uso público ou privados de uso co-
letivo, tanto na zona urbana como na rural, 
por pessoa com deficiência ou com mobili-
dade reduzida; 

II – desenho universal: concepção de pro-
dutos, ambientes, programas e serviços a 
serem usados por todas as pessoas, sem 
necessidade de adaptação ou de projeto es-
pecífico, incluindo os recursos de tecnologia 
assistiva; 

III – tecnologia assistiva ou ajuda técnica: 
produtos, equipamentos, dispositivos, re-
cursos, metodologias, estratégias, práticas e 
serviços que objetivem promover a funcio-
nalidade, relacionada à atividade e à parti-
cipação da pessoa com deficiência ou com 
mobilidade reduzida, visando à sua autono-
mia, independência, qualidade de vida e in-
clusão social; 

IV – barreiras: qualquer entrave, obstáculo, 
atitude ou comportamento que limite ou 
impeça a participação social da pessoa, bem 
como o gozo, a fruição e o exercício de seus 
direitos à acessibilidade, à liberdade de mo-
vimento e de expressão, à comunicação, ao 
acesso à informação, à compreensão, à cir-
culação com segurança, entre outros, classi-
ficadas em: 

a) barreiras urbanísticas: as existentes nas 
vias e nos espaços públicos e privados aber-
tos ao público ou de uso coletivo; 

b) barreiras arquitetônicas: as existentes 
nos edifícios públicos e privados; 

c) barreiras nos transportes: as existentes 
nos sistemas e meios de transportes; 

d) barreiras nas comunicações e na infor-
mação: qualquer entrave, obstáculo, atitu-
de ou comportamento que dificulte ou im-
possibilite a expressão ou o recebimento de 
mensagens e de informações por intermé-
dio de sistemas de comunicação e de tecno-
logia da informação; 

e) barreiras atitudinais: atitudes ou com-
portamentos que impeçam ou prejudiquem 
a participação social da pessoa com defici-
ência em igualdade de condições e oportu-
nidades com as demais pessoas; 

f) barreiras tecnológicas: as que dificultam 
ou impedem o acesso da pessoa com defici-
ência às tecnologias; 

V – comunicação: forma de interação dos 
cidadãos que abrange, entre outras opções, 
as línguas, inclusive a Língua Brasileira de 
Sinais (Libras), a visualização de textos, o 
Braille, o sistema de sinalização ou de co-
municação tátil, os caracteres ampliados, os 
dispositivos multimídia, assim como a lin-
guagem simples, escrita e oral, os sistemas 
auditivos e os meios de voz digitalizados e 
os modos, meios e formatos aumentativos 
e alternativos de comunicação, incluindo as 
tecnologias da informação e das comunica-
ções;

VI – adaptações razoáveis: adaptações, mo-
dificações e ajustes necessários e adequa-
dos que não acarretem ônus despropor-
cional e indevido, quando requeridos em 
cada caso, a fim de assegurar que a pessoa 
com deficiência possa gozar ou exercer, em 
igualdade de condições e oportunidades 
com as demais pessoas, todos os direitos e 
liberdades fundamentais; 
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VII – elemento de urbanização: quaisquer 
componentes de obras de urbanização, 
tais como os referentes a pavimentação, 
saneamento, encanamento para esgotos, 
distribuição de energia elétrica e de gás, 
iluminação pública, serviços de comunica-
ção, abastecimento e distribuição de água, 
paisagismo e os que materializam as indica-
ções do planejamento urbanístico; 

VIII – mobiliário urbano: conjunto de ob-
jetos existentes nas vias e nos espaços pú-
blicos, superpostos ou adicionados aos ele-
mentos de urbanização ou de edificação, de 
forma que sua modificação ou seu traslado 
não provoque alterações substanciais nes-
ses elementos, tais como semáforos, postes 
de sinalização e similares, terminais e pon-
tos de acesso coletivo às telecomunicações, 
fontes de água, lixeiras, toldos, marquises, 
bancos, quiosques e quaisquer outros de 
natureza análoga; 

IX – pessoa com mobilidade reduzida: aque-
la que tenha, por qualquer motivo, dificul-
dade de movimentação, permanente ou 
temporária, gerando redução efetiva da 
mobilidade, da flexibilidade, da coordena-
ção motora ou da percepção, incluindo ido-
so, gestante, lactante, pessoa com criança 
de colo e obeso; 

X – residências inclusivas: unidades de ofer-
ta do Serviço de Acolhimento do Sistema 
Único de Assistência Social (Suas) localiza-
das em áreas residenciais da comunidade, 
com estruturas adequadas, que possam 
contar com apoio psicossocial para o aten-
dimento das necessidades da pessoa acolhi-
da, destinadas a jovens e adultos com de-
ficiência, em situação de dependência, que 
não dispõem de condições de autossusten-
tabilidade e com vínculos familiares fragili-
zados ou rompidos; 

XI – moradia para a vida independente da 
pessoa com deficiência: moradia com estru-
turas adequadas capazes de proporcionar 
serviços de apoio coletivos e individuali-
zados que respeitem e ampliem o grau de 

autonomia de jovens e adultos com defici-
ência; 

XII – atendente pessoal: pessoa, membro 
ou não da família, que, com ou sem remu-
neração, assiste ou presta cuidados básicos 
e essenciais à pessoa com deficiência no 
exercício de suas atividades diárias, excluí-
das as técnicas ou os procedimentos iden-
tificados com profissões legalmente estabe-
lecidas; 

XIII – profissional de apoio escolar: pessoa 
que exerce atividades de alimentação, hi-
giene e locomoção do estudante com defi-
ciência e atua em todas as atividades esco-
lares nas quais se fizer necessária, em todos 
os níveis e modalidades de ensino, em ins-
tituições públicas e privadas, excluídas as 
técnicas ou os procedimentos identificados 
com profissões legalmente estabelecidas; 

XIV – acompanhante: aquele que acompa-
nha a pessoa com deficiência, podendo ou 
não desempenhar as funções de atendente 
pessoal. 

CAPÍTULO II
DA IGUALDADE E DA NÃO 

DISCRIMINAÇÃO

Art. 4º Toda pessoa com deficiência tem direi-
to à igualdade de oportunidades com as demais 
pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de dis-
criminação. 

§ 1º Considera-se discriminação em razão 
da deficiência toda forma de distinção, res-
trição ou exclusão, por ação ou omissão, 
que tenha o propósito ou o efeito de preju-
dicar, impedir ou anular o reconhecimento 
ou o exercício dos direitos e das liberdades 
fundamentais de pessoa com deficiência, 
incluindo a recusa de adaptações razoáveis 
e de fornecimento de tecnologias assistivas. 
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§ 2º A pessoa com deficiência não está obri-
gada à fruição de benefícios decorrentes de 
ação afirmativa. 

Art. 5º A pessoa com deficiência será protegida 
de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, tortura, crueldade, opres-
são e tratamento desumano ou degradante. 

Parágrafo único. Para os fins da proteção 
mencionada no caput deste artigo, são 
considerados especialmente vulneráveis a 
criança, o adolescente, a mulher e o idoso, 
com deficiência. 

Art. 6º A deficiência não afeta a plena capacida-
de civil da pessoa, inclusive para: 

I – casar-se e constituir união estável; 

II – exercer direitos sexuais e reprodutivos; 

III – exercer o direito de decidir sobre o nú-
mero de filhos e de ter acesso a informa-
ções adequadas sobre reprodução e plane-
jamento familiar; 

IV – conservar sua fertilidade, sendo veda-
da a esterilização compulsória; 

V – exercer o direito à família e à convivên-
cia familiar e comunitária; e 

VI – exercer o direito à guarda, à tutela, à 
curatela e à adoção, como adotante ou ado-
tando, em igualdade de oportunidades com 
as demais pessoas. 

Art. 7º É dever de todos comunicar à autoridade 
competente qualquer forma de ameaça ou de 
violação aos direitos da pessoa com deficiência. 

Parágrafo único. Se, no exercício de suas 
funções, os juízes e os tribunais tiverem co-
nhecimento de fatos que caracterizem as 
violações previstas nesta Lei, devem reme-
ter peças ao Ministério Público para as pro-
vidências cabíveis. 

Art. 8º É dever do Estado, da sociedade e da fa-
mília assegurar à pessoa com deficiência, com 
prioridade, a efetivação dos direitos referentes 
à vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade e 

à maternidade, à alimentação, à habitação, à 
educação, à profissionalização, ao trabalho, à 
previdência social, à habilitação e à reabilita-
ção, ao transporte, à acessibilidade, à cultura, 
ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, 
à comunicação, aos avanços científicos e tecno-
lógicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à 
convivência familiar e comunitária, entre outros 
decorrentes da Constituição Federal, da Con-
venção sobre os Direitos das Pessoas com De-
ficiência e seu Protocolo Facultativo e das leis e 
de outras normas que garantam seu bem-estar 
pessoal, social e econômico. 

Seção Única
DO ATENDIMENTO PRIORITÁRIO

Art. 9º A pessoa com deficiência tem direito a 
receber atendimento prioritário, sobretudo 
com a finalidade de: 

I – proteção e socorro em quaisquer cir-
cunstâncias; 

II – atendimento em todas as instituições e 
serviços de atendimento ao público; 

III – disponibilização de recursos, tanto hu-
manos quanto tecnológicos, que garantam 
atendimento em igualdade de condições 
com as demais pessoas; 

IV – disponibilização de pontos de parada, 
estações e terminais acessíveis de transpor-
te coletivo de passageiros e garantia de se-
gurança no embarque e no desembarque; 

V – acesso a informações e disponibilização 
de recursos de comunicação acessíveis; 

VI – recebimento de restituição de imposto 
de renda; 

VII – tramitação processual e procedimen-
tos judiciais e administrativos em que for 
parte ou interessada, em todos os atos e di-
ligências. 

§ 1º Os direitos previstos neste artigo são 
extensivos ao acompanhante da pessoa 
com deficiência ou ao seu atendente pesso-
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al, exceto quanto ao disposto nos incisos VI 
e VII deste artigo. 

§ 2º Nos serviços de emergência públicos 
e privados, a prioridade conferida por esta 
Lei é condicionada aos protocolos de aten-
dimento médico. 

TÍTULO II

Dos Direitos Fundamentais

CAPÍTULO I
DO DIREITO À VIDA

Art. 10. Compete ao poder público garantir a 
dignidade da pessoa com deficiência ao longo 
de toda a vida. 

Parágrafo único. Em situações de risco, 
emergência ou estado de calamidade públi-
ca, a pessoa com deficiência será conside-
rada vulnerável, devendo o poder público 
adotar medidas para sua proteção e segu-
rança. 

Art. 11. A pessoa com deficiência não poderá 
ser obrigada a se submeter a intervenção clínica 
ou cirúrgica, a tratamento ou a institucionaliza-
ção forçada. 

Parágrafo único. O consentimento da pes-
soa com deficiência em situação de curatela 
poderá ser suprido, na forma da lei. 

Art. 12. O consentimento prévio, livre e esclare-
cido da pessoa com deficiência é indispensável 
para a realização de tratamento, procedimento, 
hospitalização e pesquisa científica. 

§ 1º Em caso de pessoa com deficiência em 
situação de curatela, deve ser assegurada 
sua participação, no maior grau possível, 
para a obtenção de consentimento. 

§ 2º A pesquisa científica envolvendo pes-
soa com deficiência em situação de tutela 
ou de curatela deve ser realizada, em cará-

ter excepcional, apenas quando houver in-
dícios de benefício direto para sua saúde ou 
para a saúde de outras pessoas com defici-
ência e desde que não haja outra opção de 
pesquisa de eficácia comparável com parti-
cipantes não tutelados ou curatelados. 

Art. 13. A pessoa com deficiência somente será 
atendida sem seu consentimento prévio, livre 
e esclarecido em casos de risco de morte e de 
emergência em saúde, resguardado seu supe-
rior interesse e adotadas as salvaguardas legais 
cabíveis. 

CAPÍTULO II
DO DIREITO À HABILITAÇÃO  

E À REABILITAÇÃO

Art. 14. O processo de habilitação e de reabilita-
ção é um direito da pessoa com deficiência. 

Parágrafo único. O processo de habilitação 
e de reabilitação tem por objetivo o desen-
volvimento de potencialidades, talentos, 
habilidades e aptidões físicas, cognitivas, 
sensoriais, psicossociais, atitudinais, pro-
fissionais e artísticas que contribuam para 
a conquista da autonomia da pessoa com 
deficiência e de sua participação social em 
igualdade de condições e oportunidades 
com as demais pessoas. 

Art. 15. O processo mencionado no art. 14 desta 
Lei baseia-se em avaliação multidisciplinar das 
necessidades, habilidades e potencialidades de 
cada pessoa, observadas as seguintes diretrizes: 

I – diagnóstico e intervenção precoces; 

II – adoção de medidas para compensar 
perda ou limitação funcional, buscando o 
desenvolvimento de aptidões; 

III – atuação permanente, integrada e arti-
culada de políticas públicas que possibili-
tem a plena participação social da pessoa 
com deficiência; 
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IV – oferta de rede de serviços articulados, 
com atuação intersetorial, nos diferentes ní-
veis de complexidade, para atender às ne-
cessidades específicas da pessoa com defi-
ciência; 

V – prestação de serviços próximo ao do-
micílio da pessoa com deficiência, inclusive 
na zona rural, respeitadas a organização das 
Redes de Atenção à Saúde (RAS) nos territó-
rios locais e as normas do Sistema Único de 
Saúde (SUS). 

Art. 16. Nos programas e serviços de habilitação 
e de reabilitação para a pessoa com deficiência, 
são garantidos: 

I – organização, serviços, métodos, técnicas 
e recursos para atender às características 
de cada pessoa com deficiência; 

II – acessibilidade em todos os ambientes e 
serviços; 

III – tecnologia assistiva, tecnologia de re-
abilitação, materiais e equipamentos ade-
quados e apoio técnico profissional, de 
acordo com as especificidades de cada pes-
soa com deficiência; 

IV – capacitação continuada de todos os 
profissionais que participem dos programas 
e serviços. 

Art. 17. Os serviços do SUS e do Suas deverão 
promover ações articuladas para garantir à pes-
soa com deficiência e sua família a aquisição de 
informações, orientações e formas de acesso às 
políticas públicas disponíveis, com a finalidade 
de propiciar sua plena participação social. 

Parágrafo único. Os serviços de que trata o 
caput deste artigo podem fornecer informa-
ções e orientações nas áreas de saúde, de 
educação, de cultura, de esporte, de lazer, 
de transporte, de previdência social, de as-
sistência social, de habitação, de trabalho, 
de empreendedorismo, de acesso ao crédi-
to, de promoção, proteção e defesa de di-
reitos e nas demais áreas que possibilitem 

à pessoa com deficiência exercer sua cida-
dania. 

CAPÍTULO III
DO DIREITO À SAÚDE

Art. 18. É assegurada atenção integral à saúde 
da pessoa com deficiência em todos os níveis de 
complexidade, por intermédio do SUS, garanti-
do acesso universal e igualitário. 

§ 1º É assegurada a participação da pessoa 
com deficiência na elaboração das políticas 
de saúde a ela destinadas. 

§ 2º É assegurado atendimento segundo 
normas éticas e técnicas, que regulamen-
tarão a atuação dos profissionais de saúde 
e contemplarão aspectos relacionados aos 
direitos e às especificidades da pessoa com 
deficiência, incluindo temas como sua dig-
nidade e autonomia. 

§ 3º Aos profissionais que prestam assistên-
cia à pessoa com deficiência, especialmente 
em serviços de habilitação e de reabilitação, 
deve ser garantida capacitação inicial e con-
tinuada. 

§ 4º As ações e os serviços de saúde pública 
destinados à pessoa com deficiência devem 
assegurar: 

I – diagnóstico e intervenção precoces, rea-
lizados por equipe multidisciplinar; 

II – serviços de habilitação e de reabilitação 
sempre que necessários, para qualquer tipo 
de deficiência, inclusive para a manutenção 
da melhor condição de saúde e qualidade 
de vida; 

III – atendimento domiciliar multidiscipli-
nar, tratamento ambulatorial e internação; 

IV – campanhas de vacinação; 

V – atendimento psicológico, inclusive para 
seus familiares e atendentes pessoais; 
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VI – respeito à especificidade, à identidade 
de gênero e à orientação sexual da pessoa 
com deficiência; 

VII – atenção sexual e reprodutiva, incluin-
do o direito à fertilização assistida; 

VIII – informação adequada e acessível à 
pessoa com deficiência e a seus familiares 
sobre sua condição de saúde; 

IX – serviços projetados para prevenir a 
ocorrência e o desenvolvimento de defici-
ências e agravos adicionais; 

X – promoção de estratégias de capacita-
ção permanente das equipes que atuam 
no SUS, em todos os níveis de atenção, no 
atendimento à pessoa com deficiência, bem 
como orientação a seus atendentes pesso-
ais; 

XI – oferta de órteses, próteses, meios au-
xiliares de locomoção, medicamentos, in-
sumos e fórmulas nutricionais, conforme as 
normas vigentes do Ministério da Saúde. 

§ 5º As diretrizes deste artigo aplicam-se 
também às instituições privadas que parti-
cipem de forma complementar do SUS ou 
que recebam recursos públicos para sua 
manutenção. 

Art. 19. Compete ao SUS desenvolver ações 
destinadas à prevenção de deficiências por cau-
sas evitáveis, inclusive por meio de: 

I – acompanhamento da gravidez, do parto 
e do puerpério, com garantia de parto hu-
manizado e seguro; 

II – promoção de práticas alimentares ade-
quadas e saudáveis, vigilância alimentar e 
nutricional, prevenção e cuidado integral 
dos agravos relacionados à alimentação e 
nutrição da mulher e da criança; 

III – aprimoramento e expansão dos progra-
mas de imunização e de triagem neonatal; 

IV – identificação e controle da gestante de 
alto risco. 

Art. 20. As operadoras de planos e seguros pri-
vados de saúde são obrigadas a garantir à pes-
soa com deficiência, no mínimo, todos os servi-
ços e produtos ofertados aos demais clientes. 

Art. 21. Quando esgotados os meios de atenção 
à saúde da pessoa com deficiência no local de 
residência, será prestado atendimento fora de 
domicílio, para fins de diagnóstico e de trata-
mento, garantidos o transporte e a acomodação 
da pessoa com deficiência e de seu acompa-
nhante. 

Art. 22. À pessoa com deficiência internada ou 
em observação é assegurado o direito a acom-
panhante ou a atendente pessoal, devendo o 
órgão ou a instituição de saúde proporcionar 
condições adequadas para sua permanência em 
tempo integral. 

§ 1º Na impossibilidade de permanência 
do acompanhante ou do atendente pesso-
al junto à pessoa com deficiência, cabe ao 
profissional de saúde responsável pelo tra-
tamento justificá-la por escrito. 

§ 2º Na ocorrência da impossibilidade pre-
vista no § 1º deste artigo, o órgão ou a insti-
tuição de saúde deve adotar as providências 
cabíveis para suprir a ausência do acompa-
nhante ou do atendente pessoal. 

Art. 23. São vedadas todas as formas de discri-
minação contra a pessoa com deficiência, inclu-
sive por meio de cobrança de valores diferencia-
dos por planos e seguros privados de saúde, em 
razão de sua condição. 

Art. 24. É assegurado à pessoa com deficiência 
o acesso aos serviços de saúde, tanto públicos 
como privados, e às informações prestadas e 
recebidas, por meio de recursos de tecnologia 
assistiva e de todas as formas de comunicação 
previstas no inciso V do art. 3º desta Lei. 

Art. 25. Os espaços dos serviços de saúde, tan-
to públicos quanto privados, devem assegurar 
o acesso da pessoa com deficiência, em con-
formidade com a legislação em vigor, mediante 
a remoção de barreiras, por meio de projetos 
arquitetônico, de ambientação de interior e de 
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comunicação que atendam às especificidades 
das pessoas com deficiência física, sensorial, in-
telectual e mental. 

Art. 26. Os casos de suspeita ou de confirmação 
de violência praticada contra a pessoa com de-
ficiência serão objeto de notificação compulsó-
ria pelos serviços de saúde públicos e privados à 
autoridade policial e ao Ministério Público, além 
dos Conselhos dos Direitos da Pessoa com Defi-
ciência. 

Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, 
considera-se violência contra a pessoa com 
deficiência qualquer ação ou omissão, pra-
ticada em local público ou privado, que lhe 
cause morte ou dano ou sofrimento físico 
ou psicológico. 

CAPÍTULO IV
DO DIREITO À EDUCAÇÃO

Art. 27. A educação constitui direito da pessoa 
com deficiência, assegurados sistema educacio-
nal inclusivo em todos os níveis e aprendizado 
ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o 
máximo desenvolvimento possível de seus ta-
lentos e habilidades físicas, sensoriais, intelec-
tuais e sociais, segundo suas características, in-
teresses e necessidades de aprendizagem. 

Parágrafo único. É dever do Estado, da fa-
mília, da comunidade escolar e da socieda-
de assegurar educação de qualidade à pes-
soa com deficiência, colocando-a a salvo de 
toda forma de violência, negligência e dis-
criminação. 

Art. 28. Incumbe ao poder público assegurar, 
criar, desenvolver, implementar, incentivar, 
acompanhar e avaliar: 

I – sistema educacional inclusivo em to-
dos os níveis e modalidades, bem como o 
aprendizado ao longo de toda a vida; 

II – aprimoramento dos sistemas educacio-
nais, visando a garantir condições de aces-
so, permanência, participação e aprendiza-

gem, por meio da oferta de serviços e de 
recursos de acessibilidade que eliminem as 
barreiras e promovam a inclusão plena; 

III – projeto pedagógico que institucionalize 
o atendimento educacional especializado, 
assim como os demais serviços e adapta-
ções razoáveis, para atender às caracterís-
ticas dos estudantes com deficiência e ga-
rantir o seu pleno acesso ao currículo em 
condições de igualdade, promovendo a 
conquista e o exercício de sua autonomia; 

IV – oferta de educação bilíngue, em Libras 
como primeira língua e na modalidade es-
crita da língua portuguesa como segunda 
língua, em escolas e classes bilíngues e em 
escolas inclusivas; 

V – adoção de medidas individualizadas e 
coletivas em ambientes que maximizem o 
desenvolvimento acadêmico e social dos 
estudantes com deficiência, favorecendo o 
acesso, a permanência, a participação e a 
aprendizagem em instituições de ensino; 

VI – pesquisas voltadas para o desenvolvi-
mento de novos métodos e técnicas peda-
gógicas, de materiais didáticos, de equi-
pamentos e de recursos de tecnologia 
assistiva; 

VII – planejamento de estudo de caso, de 
elaboração de plano de atendimento edu-
cacional especializado, de organização de 
recursos e serviços de acessibilidade e de 
disponibilização e usabilidade pedagógica 
de recursos de tecnologia assistiva; 

VIII – participação dos estudantes com de-
ficiência e de suas famílias nas diversas ins-
tâncias de atuação da comunidade escolar; 

IX – adoção de medidas de apoio que fa-
voreçam o desenvolvimento dos aspectos 
linguísticos, culturais, vocacionais e profis-
sionais, levando-se em conta o talento, a 
criatividade, as habilidades e os interesses 
do estudante com deficiência; 
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X – adoção de práticas pedagógicas inclusi-
vas pelos programas de formação inicial e 
continuada de professores e oferta de for-
mação continuada para o atendimento edu-
cacional especializado; 

XI – formação e disponibilização de profes-
sores para o atendimento educacional es-
pecializado, de tradutores e intérpretes da 
Libras, de guias intérpretes e de profissio-
nais de apoio; 

XII – oferta de ensino da Libras, do Sistema 
Braille e de uso de recursos de tecnologia 
assistiva, de forma a ampliar habilidades 
funcionais dos estudantes, promovendo sua 
autonomia e participação; 

XIII – acesso à educação superior e à educa-
ção profissional e tecnológica em igualdade 
de oportunidades e condições com as de-
mais pessoas; 

XIV – inclusão em conteúdos curriculares, 
em cursos de nível superior e de educação 
profissional técnica e tecnológica, de temas 
relacionados à pessoa com deficiência nos 
respectivos campos de conhecimento; 

XV – acesso da pessoa com deficiência, em 
igualdade de condições, a jogos e a ativida-
des recreativas, esportivas e de lazer, no sis-
tema escolar; 

XVI – acessibilidade para todos os estudan-
tes, trabalhadores da educação e demais 
integrantes da comunidade escolar às edifi-
cações, aos ambientes e às atividades con-
cernentes a todas as modalidades, etapas e 
níveis de ensino; 

XVII – oferta de profissionais de apoio esco-
lar; 

XVIII – articulação intersetorial na imple-
mentação de políticas públicas. 

§ 1º Às instituições privadas, de qualquer 
nível e modalidade de ensino, aplica-se 
obrigatoriamente o disposto nos incisos I, II, 
III, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, 
XVII e XVIII do caput deste artigo, sendo ve-

dada a cobrança de valores adicionais de 
qualquer natureza em suas mensalidades, 
anuidades e matrículas no cumprimento 
dessas determinações. 

§ 2º Na disponibilização de tradutores e in-
térpretes da Libras a que se refere o inciso 
XI do caput deste artigo, deve-se observar 
o seguinte: 

I – os tradutores e intérpretes da Libras atu-
antes na educação básica devem, no míni-
mo, possuir ensino médio completo e certi-
ficado de proficiência na Libras; 

II – os tradutores e intérpretes da Libras, 
quando direcionados à tarefa de interpretar 
nas salas de aula dos cursos de graduação 
e pós-graduação, devem possuir nível supe-
rior, com habilitação, prioritariamente, em 
Tradução e Interpretação em Libras. 

Art. 29. (VETADO). 

Art. 30. Nos processos seletivos para ingresso e 
permanência nos cursos oferecidos pelas insti-
tuições de ensino superior e de educação pro-
fissional e tecnológica, públicas e privadas, de-
vem ser adotadas as seguintes medidas: 

I – atendimento preferencial à pessoa com 
deficiência nas dependências das Institui-
ções de Ensino Superior (IES) e nos serviços; 

II – disponibilização de formulário de inscri-
ção de exames com campos específicos para 
que o candidato com deficiência informe os 
recursos de acessibilidade e de tecnologia 
assistiva necessários para sua participação; 

III – disponibilização de provas em formatos 
acessíveis para atendimento às necessida-
des específicas do candidato com deficiên-
cia; 

IV – disponibilização de recursos de acessi-
bilidade e de tecnologia assistiva adequa-
dos, previamente solicitados e escolhidos 
pelo candidato com deficiência; 

V – dilação de tempo, conforme demanda 
apresentada pelo candidato com deficiên-
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cia, tanto na realização de exame para sele-
ção quanto nas atividades acadêmicas, me-
diante prévia solicitação e comprovação da 
necessidade; 

VI – adoção de critérios de avaliação das 
provas escritas, discursivas ou de redação 
que considerem a singularidade linguística 
da pessoa com deficiência, no domínio da 
modalidade escrita da língua portuguesa; 

VII – tradução completa do edital e de suas 
retificações em Libras. 

CAPÍTULO V
DO DIREITO À MORADIA

Art. 31. A pessoa com deficiência tem direito 
à moradia digna, no seio da família natural ou 
substituta, com seu cônjuge ou companheiro ou 
desacompanhada, ou em moradia para a vida 
independente da pessoa com deficiência, ou, 
ainda, em residência inclusiva. 

§ 1º O poder público adotará programas e 
ações estratégicas para apoiar a criação e a 
manutenção de moradia para a vida inde-
pendente da pessoa com deficiência. 

§ 2º A proteção integral na modalidade de 
residência inclusiva será prestada no âmbi-
to do Suas à pessoa com deficiência em si-
tuação de dependência que não disponha 
de condições de autossustentabilidade, 
com vínculos familiares fragilizados ou rom-
pidos. 

Art. 32. Nos programas habitacionais, públicos 
ou subsidiados com recursos públicos, a pessoa 
com deficiência ou o seu responsável goza de 
prioridade na aquisição de imóvel para moradia 
própria, observado o seguinte: 

I – reserva de, no mínimo, 3% (três por cen-
to) das unidades habitacionais para pessoa 
com deficiência; 

II – (VETADO); 

III – em caso de edificação multifamiliar, ga-
rantia de acessibilidade nas áreas de uso co-
mum e nas unidades habitacionais no piso 
térreo e de acessibilidade ou de adaptação 
razoável nos demais pisos; 

IV – disponibilização de equipamentos ur-
banos comunitários acessíveis; 

V – elaboração de especificações técnicas 
no projeto que permitam a instalação de 
elevadores. 

§ 1º O direito à prioridade, previsto no ca-
put deste artigo, será reconhecido à pessoa 
com deficiência beneficiária apenas uma 
vez. 

§ 2º Nos programas habitacionais públicos, 
os critérios de financiamento devem ser 
compatíveis com os rendimentos da pessoa 
com deficiência ou de sua família. 

§ 3º Caso não haja pessoa com deficiência 
interessada nas unidades habitacionais re-
servadas por força do disposto no inciso I do 
caput deste artigo, as unidades não utiliza-
das serão disponibilizadas às demais pesso-
as. 

Art. 33. Ao poder público compete: 

I – adotar as providências necessárias para 
o cumprimento do disposto nos arts. 31 e 
32 desta Lei; e 

II – divulgar, para os agentes interessados e 
beneficiários, a política habitacional previs-
ta nas legislações federal, estaduais, distri-
tal e municipais, com ênfase nos dispositi-
vos sobre acessibilidade. 
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CAPÍTULO VI
DO DIREITO AO TRABALHO

Seção I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 34. A pessoa com deficiência tem direito 
ao trabalho de sua livre escolha e aceitação, em 
ambiente acessível e inclusivo, em igualdade de 
oportunidades com as demais pessoas. 

§ 1º As pessoas jurídicas de direito públi-
co, privado ou de qualquer natureza são 
obrigadas a garantir ambientes de trabalho 
acessíveis e inclusivos. 

§ 2º A pessoa com deficiência tem direito, 
em igualdade de oportunidades com as de-
mais pessoas, a condições justas e favorá-
veis de trabalho, incluindo igual remunera-
ção por trabalho de igual valor. 

§ 3º É vedada restrição ao trabalho da pes-
soa com deficiência e qualquer discrimina-
ção em razão de sua condição, inclusive nas 
etapas de recrutamento, seleção, contrata-
ção, admissão, exames admissional e peri-
ódico, permanência no emprego, ascensão 
profissional e reabilitação profissional, bem 
como exigência de aptidão plena. 

§ 4º A pessoa com deficiência tem direito 
à participação e ao acesso a cursos, treina-
mentos, educação continuada, planos de 
carreira, promoções, bonificações e incenti-
vos profissionais oferecidos pelo emprega-
dor, em igualdade de oportunidades com os 
demais empregados. 

§ 5º É garantida aos trabalhadores com de-
ficiência acessibilidade em cursos de forma-
ção e de capacitação. 

Art. 35. É finalidade primordial das políticas 
públicas de trabalho e emprego promover e ga-
rantir condições de acesso e de permanência da 
pessoa com deficiência no campo de trabalho. 

Parágrafo único. Os programas de estímulo 
ao empreendedorismo e ao trabalho autô-
nomo, incluídos o cooperativismo e o asso-

ciativismo, devem prever a participação da 
pessoa com deficiência e a disponibilização 
de linhas de crédito, quando necessárias. 

Seção II
DA HABILITAÇÃO PROFISSIONAL E 

REABILITAÇÃO PROFISSIONAL

Art. 36. O poder público deve implementar 
serviços e programas completos de habilitação 
profissional e de reabilitação profissional para 
que a pessoa com deficiência possa ingressar, 
continuar ou retornar ao campo do trabalho, 
respeitados sua livre escolha, sua vocação e seu 
interesse. 

§ 1º Equipe multidisciplinar indicará, com 
base em critérios previstos no § 1º do art. 
2º desta Lei, programa de habilitação ou de 
reabilitação que possibilite à pessoa com 
deficiência restaurar sua capacidade e habi-
lidade profissional ou adquirir novas capaci-
dades e habilidades de trabalho. 

§ 2º A habilitação profissional corresponde 
ao processo destinado a propiciar à pessoa 
com deficiência aquisição de conhecimen-
tos, habilidades e aptidões para exercício de 
profissão ou de ocupação, permitindo nível 
suficiente de desenvolvimento profissional 
para ingresso no campo de trabalho. 

§ 3º Os serviços de habilitação profissional, 
de reabilitação profissional e de educação 
profissional devem ser dotados de recursos 
necessários para atender a toda pessoa com 
deficiência, independentemente de sua ca-
racterística específica, a fim de que ela pos-
sa ser capacitada para trabalho que lhe seja 
adequado e ter perspectivas de obtê-lo, de 
conservá-lo e de nele progredir. 

§ 4º Os serviços de habilitação profissional, 
de reabilitação profissional e de educação 
profissional deverão ser oferecidos em am-
bientes acessíveis e inclusivos. 

§ 5º A habilitação profissional e a reabilita-
ção profissional devem ocorrer articuladas 
com as redes públicas e privadas, especial-
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mente de saúde, de ensino e de assistência 
social, em todos os níveis e modalidades, 
em entidades de formação profissional ou 
diretamente com o empregador. 

§ 6º A habilitação profissional pode ocorrer 
em empresas por meio de prévia formaliza-
ção do contrato de emprego da pessoa com 
deficiência, que será considerada para o 
cumprimento da reserva de vagas prevista 
em lei, desde que por tempo determinado 
e concomitante com a inclusão profissional 
na empresa, observado o disposto em regu-
lamento. 

§ 7º A habilitação profissional e a reabili-
tação profissional atenderão à pessoa com 
deficiência. 

Seção III
DA INCLUSÃO DA PESSOA COM 

DEFICIÊNCIA NO TRABALHO

Art. 37. Constitui modo de inclusão da pessoa 
com deficiência no trabalho a colocação com-
petitiva, em igualdade de oportunidades com 
as demais pessoas, nos termos da legislação 
trabalhista e previdenciária, na qual devem ser 
atendidas as regras de acessibilidade, o forne-
cimento de recursos de tecnologia assistiva e a 
adaptação razoável no ambiente de trabalho. 

Parágrafo único. A colocação competitiva 
da pessoa com deficiência pode ocorrer por 
meio de trabalho com apoio, observadas as 
seguintes diretrizes: 

I – prioridade no atendimento à pessoa com 
deficiência com maior dificuldade de inser-
ção no campo de trabalho; 

II – provisão de suportes individualizados 
que atendam a necessidades específicas da 
pessoa com deficiência, inclusive a disponi-
bilização de recursos de tecnologia assisti-
va, de agente facilitador e de apoio no am-
biente de trabalho; 

III – respeito ao perfil vocacional e ao inte-
resse da pessoa com deficiência apoiada; 

IV – oferta de aconselhamento e de apoio 
aos empregadores, com vistas à definição 
de estratégias de inclusão e de superação 
de barreiras, inclusive atitudinais; 

V – realização de avaliações periódicas; 

VI – articulação intersetorial das políticas 
públicas; 

VII – possibilidade de participação de orga-
nizações da sociedade civil. 

Art. 38. A entidade contratada para a realização 
de processo seletivo público ou privado para 
cargo, função ou emprego está obrigada à ob-
servância do disposto nesta Lei e em outras nor-
mas de acessibilidade vigentes. 

CAPÍTULO VII
DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL

Art. 39. Os serviços, os programas, os projetos 
e os benefícios no âmbito da política pública de 
assistência social à pessoa com deficiência e sua 
família têm como objetivo a garantia da segu-
rança de renda, da acolhida, da habilitação e da 
reabilitação, do desenvolvimento da autonomia 
e da convivência familiar e comunitária, para a 
promoção do acesso a direitos e da plena parti-
cipação social. 

§ 1º A assistência social à pessoa com de-
ficiência, nos termos do caput deste artigo, 
deve envolver conjunto articulado de servi-
ços do âmbito da Proteção Social Básica e 
da Proteção Social Especial, ofertados pelo 
Suas, para a garantia de seguranças funda-
mentais no enfrentamento de situações de 
vulnerabilidade e de risco, por fragilização 
de vínculos e ameaça ou violação de direi-
tos. 

§ 2º Os serviços socioassistenciais destina-
dos à pessoa com deficiência em situação 
de dependência deverão contar com cuida-
dores sociais para prestar-lhe cuidados bási-
cos e instrumentais. 
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Art. 40. É assegurado à pessoa com deficiência 
que não possua meios para prover sua subsis-
tência nem de tê-la provida por sua família o 
benefício mensal de 1 (um) salário-mínimo, nos 
termos da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 
1993. 

CAPÍTULO VIII
DO DIREITO À PREVIDÊNCIA SOCIAL

Art. 41. A pessoa com deficiência segurada do 
Regime Geral de Previdência Social (RGPS) tem 
direito à aposentadoria nos termos da Lei Com-
plementar nº 142, de 8 de maio de 2013. 

CAPÍTULO IX
DO DIREITO À CULTURA, AO 

ESPORTE, AO TURISMO E AO LAZER

Art. 42. A pessoa com deficiência tem direito 
à cultura, ao esporte, ao turismo e ao lazer em 
igualdade de oportunidades com as demais pes-
soas, sendo-lhe garantido o acesso: 

I – a bens culturais em formato acessível; 

II – a programas de televisão, cinema, tea-
tro e outras atividades culturais e desporti-
vas em formato acessível; e 

III – a monumentos e locais de importância 
cultural e a espaços que ofereçam serviços 
ou eventos culturais e esportivos. 

§ 1º É vedada a recusa de oferta de obra 
intelectual em formato acessível à pessoa 
com deficiência, sob qualquer argumento, 
inclusive sob a alegação de proteção dos di-
reitos de propriedade intelectual. 

§ 2º O poder público deve adotar soluções 
destinadas à eliminação, à redução ou à su-
peração de barreiras para a promoção do 
acesso a todo patrimônio cultural, observa-
das as normas de acessibilidade, ambientais 

e de proteção do patrimônio histórico e ar-
tístico nacional. 

Art. 43. O poder público deve promover a par-
ticipação da pessoa com deficiência em ativida-
des artísticas, intelectuais, culturais, esportivas 
e recreativas, com vistas ao seu protagonismo, 
devendo: 

I – incentivar a provisão de instrução, de 
treinamento e de recursos adequados, em 
igualdade de oportunidades com as demais 
pessoas; 

II – assegurar acessibilidade nos locais de 
eventos e nos serviços prestados por pes-
soa ou entidade envolvida na organização 
das atividades de que trata este artigo; e 

III – assegurar a participação da pessoa com 
deficiência em jogos e atividades recreati-
vas, esportivas, de lazer, culturais e artísti-
cas, inclusive no sistema escolar, em igual-
dade de condições com as demais pessoas. 

Art. 44. Nos teatros, cinemas, auditórios, está-
dios, ginásios de esporte, locais de espetáculos 
e de conferências e similares, serão reservados 
espaços livres e assentos para a pessoa com de-
ficiência, de acordo com a capacidade de lota-
ção da edificação, observado o disposto em re-
gulamento. 

§ 1º Os espaços e assentos a que se refere 
este artigo devem ser distribuídos pelo re-
cinto em locais diversos, de boa visibilidade, 
em todos os setores, próximos aos corredo-
res, devidamente sinalizados, evitando-se 
áreas segregadas de público e obstrução 
das saídas, em conformidade com as nor-
mas de acessibilidade. 

§ 2º No caso de não haver comprovada pro-
cura pelos assentos reservados, esses po-
dem, excepcionalmente, ser ocupados por 
pessoas sem deficiência ou que não tenham 
mobilidade reduzida, observado o disposto 
em regulamento. 

§ 3º Os espaços e assentos a que se refere 
este artigo devem situar-se em locais que 
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garantam a acomodação de, no mínimo, 1 
(um) acompanhante da pessoa com defici-
ência ou com mobilidade reduzida, resguar-
dado o direito de se acomodar proxima-
mente a grupo familiar e comunitário. 

§ 4º Nos locais referidos no caput deste ar-
tigo, deve haver, obrigatoriamente, rotas 
de fuga e saídas de emergência acessíveis, 
conforme padrões das normas de acessibi-
lidade, a fim de permitir a saída segura da 
pessoa com deficiência ou com mobilidade 
reduzida, em caso de emergência. 

§ 5º Todos os espaços das edificações pre-
vistas no caput deste artigo devem atender 
às normas de acessibilidade em vigor. 

§ 6º As salas de cinema devem oferecer, em 
todas as sessões, recursos de acessibilidade 
para a pessoa com deficiência. 

§ 7º O valor do ingresso da pessoa com de-
ficiência não poderá ser superior ao valor 
cobrado das demais pessoas. 

Art. 45. Os hotéis, pousadas e similares devem 
ser construídos observando-se os princípios 
do desenho universal, além de adotar todos os 
meios de acessibilidade, conforme legislação 
em vigor. 

§ 1º Os estabelecimentos já existentes de-
verão disponibilizar, pelo menos, 10% (dez 
por cento) de seus dormitórios acessíveis, 
garantida, no mínimo, 1 (uma) unidade 
acessível. 

§ 2º Os dormitórios mencionados no § 1º 
deste artigo deverão ser localizados em ro-
tas acessíveis. 

CAPÍTULO X
DO DIREITO AO TRANSPORTE  

E À MOBILIDADE

Art. 46. O direito ao transporte e à mobilida-
de da pessoa com deficiência ou com mobili-
dade reduzida será assegurado em igualdade 

de oportunidades com as demais pessoas, por 
meio de identificação e de eliminação de todos 
os obstáculos e barreiras ao seu acesso. 

§ 1º Para fins de acessibilidade aos serviços 
de transporte coletivo terrestre, aquaviário 
e aéreo, em todas as jurisdições, conside-
ram-se como integrantes desses serviços os 
veículos, os terminais, as estações, os pon-
tos de parada, o sistema viário e a prestação 
do serviço. 

§ 2º São sujeitas ao cumprimento das dis-
posições desta Lei, sempre que houver inte-
ração com a matéria nela regulada, a outor-
ga, a concessão, a permissão, a autorização, 
a renovação ou a habilitação de linhas e de 
serviços de transporte coletivo. 

§ 3º Para colocação do símbolo internacio-
nal de acesso nos veículos, as empresas de 
transporte coletivo de passageiros depen-
dem da certificação de acessibilidade emi-
tida pelo gestor público responsável pela 
prestação do serviço. 

Art. 47. Em todas as áreas de estacionamento 
aberto ao público, de uso público ou privado 
de uso coletivo e em vias públicas, devem ser 
reservadas vagas próximas aos acessos de cir-
culação de pedestres, devidamente sinalizadas, 
para veículos que transportem pessoa com defi-
ciência com comprometimento de mobilidade, 
desde que devidamente identificados. 

§ 1º As vagas a que se refere o caput deste 
artigo devem equivaler a 2% (dois por cen-
to) do total, garantida, no mínimo, 1 (uma) 
vaga devidamente sinalizada e com as espe-
cificações de desenho e traçado de acordo 
com as normas técnicas vigentes de acessi-
bilidade. 

§ 2º Os veículos estacionados nas vagas re-
servadas devem exibir, em local de ampla 
visibilidade, a credencial de beneficiário, a 
ser confeccionada e fornecida pelos órgãos 
de trânsito, que disciplinarão suas caracte-
rísticas e condições de uso. 
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§ 3º A utilização indevida das vagas de que 
trata este artigo sujeita os infratores às san-
ções previstas no inciso XVII do art. 181 da 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 
(Código de Trânsito Brasileiro). (Vide Lei nº 
13.281, de 4/5/2016)

§ 4º A credencial a que se refere o § 2º deste 
artigo é vinculada à pessoa com deficiência 
que possui comprometimento de mobilida-
de e é válida em todo o território nacional. 

Art. 48. Os veículos de transporte coletivo ter-
restre, aquaviário e aéreo, as instalações, as es-
tações, os portos e os terminais em operação no 
País devem ser acessíveis, de forma a garantir o 
seu uso por todas as pessoas. 

§ 1º Os veículos e as estruturas de que trata 
o caput deste artigo devem dispor de siste-
ma de comunicação acessível que disponi-
bilize informações sobre todos os pontos do 
itinerário. 

§ 2º São asseguradas à pessoa com defici-
ência prioridade e segurança nos procedi-
mentos de embarque e de desembarque 
nos veículos de transporte coletivo, de acor-
do com as normas técnicas. 

§ 3º Para colocação do símbolo internacio-
nal de acesso nos veículos, as empresas de 
transporte coletivo de passageiros depen-
dem da certificação de acessibilidade emi-
tida pelo gestor público responsável pela 
prestação do serviço. 

Art. 49. As empresas de transporte de freta-
mento e de turismo, na renovação de suas fro-
tas, são obrigadas ao cumprimento do disposto 
nos arts. 46 e 48 desta Lei. 

Art. 50. O poder público incentivará a fabrica-
ção de veículos acessíveis e a sua utilização 
como táxis e vans, de forma a garantir o seu uso 
por todas as pessoas. 

Art. 51. As frotas de empresas de táxi devem 
reservar 10% (dez por cento) de seus veículos 
acessíveis à pessoa com deficiência. 

§ 1º É proibida a cobrança diferenciada de 
tarifas ou de valores adicionais pelo serviço 
de táxi prestado à pessoa com deficiência. 

§ 2º O poder público é autorizado a instituir 
incentivos fiscais com vistas a possibilitar a 
acessibilidade dos veículos a que se refere o 
caput deste artigo. 

Art. 52. As locadoras de veículos são obrigadas 
a oferecer 1 (um) veículo adaptado para uso de 
pessoa com deficiência, a cada conjunto de 20 
(vinte) veículos de sua frota. 

Parágrafo único. O veículo adaptado deverá 
ter, no mínimo, câmbio automático, direção 
hidráulica, vidros elétricos e comandos ma-
nuais de freio e de embreagem. 

TÍTULO III

Da Acessibilidade

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 53. A acessibilidade é direito que garante à 
pessoa com deficiência ou com mobilidade re-
duzida viver de forma independente e exercer 
seus direitos de cidadania e de participação so-
cial. 

Art. 54. São sujeitas ao cumprimento das dis-
posições desta Lei e de outras normas relativas 
à acessibilidade, sempre que houver interação 
com a matéria nela regulada: 

I – a aprovação de projeto arquitetônico e 
urbanístico ou de comunicação e informa-
ção, a fabricação de veículos de transporte 
coletivo, a prestação do respectivo serviço e 
a execução de qualquer tipo de obra, quan-
do tenham destinação pública ou coletiva; 

II – a outorga ou a renovação de concessão, 
permissão, autorização ou habilitação de 
qualquer natureza; 
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III – a aprovação de financiamento de pro-
jeto com utilização de recursos públicos, 
por meio de renúncia ou de incentivo fiscal, 
contrato, convênio ou instrumento congê-
nere; e 

IV – a concessão de aval da União para ob-
tenção de empréstimo e de financiamento 
internacionais por entes públicos ou priva-
dos. 

Art. 55. A concepção e a implantação de pro-
jetos que tratem do meio físico, de transporte, 
de informação e comunicação, inclusive de sis-
temas e tecnologias da informação e comunica-
ção, e de outros serviços, equipamentos e ins-
talações abertos ao público, de uso público ou 
privado de uso coletivo, tanto na zona urbana 
como na rural, devem atender aos princípios do 
desenho universal, tendo como referência as 
normas de acessibilidade. 

§ 1º O desenho universal será sempre to-
mado como regra de caráter geral. 

§ 2º Nas hipóteses em que comprovada-
mente o desenho universal não possa ser 
empreendido, deve ser adotada adaptação 
razoável. 

§ 3º Caberá ao poder público promover a 
inclusão de conteúdos temáticos referentes 
ao desenho universal nas diretrizes curricu-
lares da educação profissional e tecnológica 
e do ensino superior e na formação das car-
reiras de Estado. 

§ 4º Os programas, os projetos e as linhas 
de pesquisa a serem desenvolvidos com o 
apoio de organismos públicos de auxílio à 
pesquisa e de agências de fomento deverão 
incluir temas voltados para o desenho uni-
versal. 

§ 5º Desde a etapa de concepção, as polí-
ticas públicas deverão considerar a adoção 
do desenho universal. 

Art. 56. A construção, a reforma, a ampliação 
ou a mudança de uso de edificações abertas ao 
público, de uso público ou privadas de uso cole-

tivo deverão ser executadas de modo a serem 
acessíveis. 

§ 1º As entidades de fiscalização profissio-
nal das atividades de Engenharia, de Arqui-
tetura e correlatas, ao anotarem a respon-
sabilidade técnica de projetos, devem exigir 
a responsabilidade profissional declarada 
de atendimento às regras de acessibilidade 
previstas em legislação e em normas técni-
cas pertinentes. 

§ 2º Para a aprovação, o licenciamento ou a 
emissão de certificado de projeto executivo 
arquitetônico, urbanístico e de instalações 
e equipamentos temporários ou perma-
nentes e para o licenciamento ou a emissão 
de certificado de conclusão de obra ou de 
serviço, deve ser atestado o atendimento às 
regras de acessibilidade. 

§ 3º O poder público, após certificar a aces-
sibilidade de edificação ou de serviço, de-
terminará a colocação, em espaços ou em 
locais de ampla visibilidade, do símbolo in-
ternacional de acesso, na forma prevista em 
legislação e em normas técnicas correlatas. 

Art. 57. As edificações públicas e privadas de 
uso coletivo já existentes devem garantir aces-
sibilidade à pessoa com deficiência em todas as 
suas dependências e serviços, tendo como refe-
rência as normas de acessibilidade vigentes. 

Art. 58. O projeto e a construção de edificação 
de uso privado multifamiliar devem atender aos 
preceitos de acessibilidade, na forma regula-
mentar. 

§ 1º As construtoras e incorporadoras res-
ponsáveis pelo projeto e pela construção 
das edificações a que se refere o caput des-
te artigo devem assegurar percentual míni-
mo de suas unidades internamente acessí-
veis, na forma regulamentar. 

§ 2º É vedada a cobrança de valores adicio-
nais para a aquisição de unidades interna-
mente acessíveis a que se refere o § 1º des-
te artigo. 



MTE - Auditor Fiscal do Trabalho – Direitos Humanos – Prof. Mateus Silveira

www.acasadoconcurseiro.com.br 789

Art. 59. Em qualquer intervenção nas vias e nos 
espaços públicos, o poder público e as empresas 
concessionárias responsáveis pela execução das 
obras e dos serviços devem garantir, de forma 
segura, a fluidez do trânsito e a livre circulação 
e acessibilidade das pessoas, durante e após sua 
execução. 

Art. 60. Orientam-se, no que couber, pelas re-
gras de acessibilidade previstas em legislação e 
em normas técnicas, observado o disposto na 
Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, nº 
10.257, de 10 de julho de 2001, e nº 12.587, de 
3 de janeiro de 2012: 

I – os planos diretores municipais, os planos 
diretores de transporte e trânsito, os planos 
de mobilidade urbana e os planos de pre-
servação de sítios históricos elaborados ou 
atualizados a partir da publicação desta Lei; 

II – os códigos de obras, os códigos de pos-
tura, as leis de uso e ocupação do solo e as 
leis do sistema viário; 

III – os estudos prévios de impacto de vizi-
nhança; 

IV – as atividades de fiscalização e a imposi-
ção de sanções; e 

V – a legislação referente à prevenção con-
tra incêndio e pânico. 

§ 1º A concessão e a renovação de alvará de 
funcionamento para qualquer atividade são 
condicionadas à observação e à certificação 
das regras de acessibilidade. 

§ 2º A emissão de carta de habite-se ou de 
habilitação equivalente e sua renovação, 
quando esta tiver sido emitida anterior-
mente às exigências de acessibilidade, é 
condicionada à observação e à certificação 
das regras de acessibilidade. 

Art. 61. A formulação, a implementação e a ma-
nutenção das ações de acessibilidade atenderão 
às seguintes premissas básicas: 

I – eleição de prioridades, elaboração de 
cronograma e reserva de recursos para im-
plementação das ações; e 

II – planejamento contínuo e articulado en-
tre os setores envolvidos. 

Art. 62. É assegurado à pessoa com deficiência, 
mediante solicitação, o recebimento de contas, 
boletos, recibos, extratos e cobranças de tribu-
tos em formato acessível. 

CAPÍTULO II
DO ACESSO À INFORMAÇÃO  

E À COMUNICAÇÃO

Art. 63. É obrigatória a acessibilidade nos sítios 
da internet mantidos por empresas com sede ou 
representação comercial no País ou por órgãos 
de governo, para uso da pessoa com deficiência, 
garantindo-lhe acesso às informações disponí-
veis, conforme as melhores práticas e diretrizes 
de acessibilidade adotadas internacionalmente. 

§ 1º Os sítios devem conter símbolo de 
acessibilidade em destaque. 

§ 2º Telecentros comunitários que recebe-
rem recursos públicos federais para seu cus-
teio ou sua instalação e lan houses devem 
possuir equipamentos e instalações acessí-
veis. 

§ 3º Os telecentros e as lan houses de que 
trata o § 2º deste artigo devem garantir, no 
mínimo, 10% (dez por cento) de seus com-
putadores com recursos de acessibilidade 
para pessoa com deficiência visual, sendo 
assegurado pelo menos 1 (um) equipamen-
to, quando o resultado percentual for infe-
rior a 1 (um). 

Art. 64. A acessibilidade nos sítios da internet 
de que trata o art. 63 desta Lei deve ser obser-
vada para obtenção do financiamento de que 
trata o inciso III do art. 54 desta Lei. 

Art. 65. As empresas prestadoras de serviços de 
telecomunicações deverão garantir pleno aces-
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so à pessoa com deficiência, conforme regula-
mentação específica. 

Art. 66. Cabe ao poder público incentivar a ofer-
ta de aparelhos de telefonia fixa e móvel celular 
com acessibilidade que, entre outras tecnolo-
gias assistivas, possuam possibilidade de indica-
ção e de ampliação sonoras de todas as opera-
ções e funções disponíveis. 

Art. 67. Os serviços de radiodifusão de sons e 
imagens devem permitir o uso dos seguintes re-
cursos, entre outros: 

I – subtitulação por meio de legenda oculta; 

II – janela com intérprete da Libras; 

III – audiodescrição. 

Art. 68. O poder público deve adotar mecanis-
mos de incentivo à produção, à edição, à difu-
são, à distribuição e à comercialização de livros 
em formatos acessíveis, inclusive em publica-
ções da administração pública ou financiadas 
com recursos públicos, com vistas a garantir à 
pessoa com deficiência o direito de acesso à lei-
tura, à informação e à comunicação. 

§ 1º Nos editais de compras de livros, inclu-
sive para o abastecimento ou a atualização 
de acervos de bibliotecas em todos os níveis 
e modalidades de educação e de bibliote-
cas públicas, o poder público deverá adotar 
cláusulas de impedimento à participação 
de editoras que não ofertem sua produção 
também em formatos acessíveis. 

§ 2º Consideram-se formatos acessíveis os 
arquivos digitais que possam ser reconhe-
cidos e acessados por softwares leitores de 
telas ou outras tecnologias assistivas que 
vierem a substituí-los, permitindo leitura 
com voz sintetizada, ampliação de caracte-
res, diferentes contrastes e impressão em 
Braille. 

§ 3º O poder público deve estimular e 
apoiar a adaptação e a produção de artigos 
científicos em formato acessível, inclusive 
em Libras. 

Art. 69. O poder público deve assegurar a dispo-
nibilidade de informações corretas e claras so-
bre os diferentes produtos e serviços ofertados, 
por quaisquer meios de comunicação emprega-
dos, inclusive em ambiente virtual, contendo a 
especificação correta de quantidade, qualidade, 
características, composição e preço, bem como 
sobre os eventuais riscos à saúde e à segurança 
do consumidor com deficiência, em caso de sua 
utilização, aplicando-se, no que couber, os arts. 
30 a 41 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 
1990. 

§ 1º Os canais de comercialização virtual 
e os anúncios publicitários veiculados na 
imprensa escrita, na internet, no rádio, na 
televisão e nos demais veículos de comuni-
cação abertos ou por assinatura devem dis-
ponibilizar, conforme a compatibilidade do 
meio, os recursos de acessibilidade de que 
trata o art. 67 desta Lei, a expensas do for-
necedor do produto ou do serviço, sem pre-
juízo da observância do disposto nos arts. 
36 a 38 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro 
de 1990. 

§ 2º Os fornecedores devem disponibilizar, 
mediante solicitação, exemplares de bulas, 
prospectos, textos ou qualquer outro tipo 
de material de divulgação em formato aces-
sível. 

Art. 70. As instituições promotoras de congres-
sos, seminários, oficinas e demais eventos de 
natureza científico-cultural devem oferecer à 
pessoa com deficiência, no mínimo, os recursos 
de tecnologia assistiva previstos no art. 67 desta 
Lei. 

Art. 71. Os congressos, os seminários, as ofici-
nas e os demais eventos de natureza científico-
-cultural promovidos ou financiados pelo poder 
público devem garantir as condições de acessi-
bilidade e os recursos de tecnologia assistiva. 

Art. 72. Os programas, as linhas de pesquisa e os 
projetos a serem desenvolvidos com o apoio de 
agências de financiamento e de órgãos e enti-
dades integrantes da administração pública que 
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atuem no auxílio à pesquisa devem contemplar 
temas voltados à tecnologia assistiva. 

Art. 73. Caberá ao poder público, diretamente 
ou em parceria com organizações da sociedade 
civil, promover a capacitação de tradutores e 
intérpretes da Libras, de guias intérpretes e de 
profissionais habilitados em Braille, audiodes-
crição, estenotipia e legendagem. 

CAPÍTULO III
DA TECNOLOGIA ASSISTIVA

Art. 74. É garantido à pessoa com deficiência 
acesso a produtos, recursos, estratégias, prá-
ticas, processos, métodos e serviços de tecno-
logia assistiva que maximizem sua autonomia, 
mobilidade pessoal e qualidade de vida. 

Art. 75. O poder público desenvolverá plano 
específico de medidas, a ser renovado em cada 
período de 4 (quatro) anos, com a finalidade de: 

I – facilitar o acesso a crédito especializado, 
inclusive com oferta de linhas de crédito 
subsidiadas, específicas para aquisição de 
tecnologia assistiva; 

II – agilizar, simplificar e priorizar procedi-
mentos de importação de tecnologia assis-
tiva, especialmente as questões atinentes a 
procedimentos alfandegários e sanitários; 

III – criar mecanismos de fomento à pesqui-
sa e à produção nacional de tecnologia as-
sistiva, inclusive por meio de concessão de 
linhas de crédito subsidiado e de parcerias 
com institutos de pesquisa oficiais; 

IV – eliminar ou reduzir a tributação da ca-
deia produtiva e de importação de tecnolo-
gia assistiva; 

V – facilitar e agilizar o processo de inclusão 
de novos recursos de tecnologia assistiva no 
rol de produtos distribuídos no âmbito do 
SUS e por outros órgãos governamentais. 

Parágrafo único. Para fazer cumprir o dis-
posto neste artigo, os procedimentos cons-

tantes do plano específico de medidas de-
verão ser avaliados, pelo menos, a cada 2 
(dois) anos. 

CAPÍTULO IV
DO DIREITO À PARTICIPAÇÃO NA 

VIDA PÚBLICA E POLÍTICA

Art. 76. O poder público deve garantir à pessoa 
com deficiência todos os direitos políticos e a 
oportunidade de exercê-los em igualdade de 
condições com as demais pessoas. 

§ 1º À pessoa com deficiência será assegu-
rado o direito de votar e de ser votada, in-
clusive por meio das seguintes ações: 

I – garantia de que os procedimentos, as 
instalações, os materiais e os equipamentos 
para votação sejam apropriados, acessíveis 
a todas as pessoas e de fácil compreensão 
e uso, sendo vedada a instalação de seções 
eleitorais exclusivas para a pessoa com de-
ficiência; 

II – incentivo à pessoa com deficiência a 
candidatar-se e a desempenhar quaisquer 
funções públicas em todos os níveis de go-
verno, inclusive por meio do uso de novas 
tecnologias assistivas, quando apropriado; 

III – garantia de que os pronunciamentos 
oficiais, a propaganda eleitoral obrigatória e 
os debates transmitidos pelas emissoras de 
televisão possuam, pelo menos, os recursos 
elencados no art. 67 desta Lei; 

IV – garantia do livre exercício do direito ao 
voto e, para tanto, sempre que necessário e 
a seu pedido, permissão para que a pessoa 
com deficiência seja auxiliada na votação 
por pessoa de sua escolha. 

§ 2º O poder público promoverá a partici-
pação da pessoa com deficiência, inclusive 
quando institucionalizada, na condução das 
questões públicas, sem discriminação e em 
igualdade de oportunidades, observado o 
seguinte: 
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I – participação em organizações não gover-
namentais relacionadas à vida pública e à 
política do País e em atividades e adminis-
tração de partidos políticos; 

II – formação de organizações para repre-
sentar a pessoa com deficiência em todos 
os níveis; 

III – participação da pessoa com deficiência 
em organizações que a representem. 

TÍTULO IV

Da Ciência e Tecnologia

Art. 77. O poder público deve fomentar o desen-
volvimento científico, a pesquisa e a inovação e 
a capacitação tecnológicas, voltados à melhoria 
da qualidade de vida e ao trabalho da pessoa 
com deficiência e sua inclusão social. 

§ 1º O fomento pelo poder público deve 
priorizar a geração de conhecimentos e téc-
nicas que visem à prevenção e ao tratamen-
to de deficiências e ao desenvolvimento de 
tecnologias assistiva e social. 

§ 2º A acessibilidade e as tecnologias assis-
tiva e social devem ser fomentadas median-
te a criação de cursos de pós-graduação, a 
formação de recursos humanos e a inclusão 
do tema nas diretrizes de áreas do conheci-
mento. 

§ 3º Deve ser fomentada a capacitação tec-
nológica de instituições públicas e privadas 
para o desenvolvimento de tecnologias as-
sistiva e social que sejam voltadas para me-
lhoria da funcionalidade e da participação 
social da pessoa com deficiência. 

§ 4º As medidas previstas neste artigo de-
vem ser reavaliadas periodicamente pelo 
poder público, com vistas ao seu aperfeiço-
amento. 

Art. 78. Devem ser estimulados a pesquisa, o 
desenvolvimento, a inovação e a difusão de tec-
nologias voltadas para ampliar o acesso da pes-

soa com deficiência às tecnologias da informa-
ção e comunicação e às tecnologias sociais. 

Parágrafo único. Serão estimulados, em es-
pecial: 

I – o emprego de tecnologias da informação 
e comunicação como instrumento de su-
peração de limitações funcionais e de bar-
reiras à comunicação, à informação, à edu-
cação e ao entretenimento da pessoa com 
deficiência; 

II – a adoção de soluções e a difusão de nor-
mas que visem a ampliar a acessibilidade da 
pessoa com deficiência à computação e aos 
sítios da internet, em especial aos serviços 
de governo eletrônico. 

LIVRO II

PARTE ESPECIAL

TÍTULO I

Do Acesso à Justiça

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 79. O poder público deve assegurar o aces-
so da pessoa com deficiência à justiça, em igual-
dade de oportunidades com as demais pessoas, 
garantindo, sempre que requeridos, adaptações 
e recursos de tecnologia assistiva. 

§ 1º A fim de garantir a atuação da pessoa 
com deficiência em todo o processo judicial, 
o poder público deve capacitar os membros 
e os servidores que atuam no Poder Judiciá-
rio, no Ministério Público, na Defensoria Pú-
blica, nos órgãos de segurança pública e no 
sistema penitenciário quanto aos direitos 
da pessoa com deficiência. 
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§ 2º Devem ser assegurados à pessoa com 
deficiência submetida a medida restritiva 
de liberdade todos os direitos e garantias a 
que fazem jus os apenados sem deficiência, 
garantida a acessibilidade. 

§ 3º A Defensoria Pública e o Ministério Pú-
blico tomarão as medidas necessárias à ga-
rantia dos direitos previstos nesta Lei. 

Art. 80. Devem ser oferecidos todos os recursos 
de tecnologia assistiva disponíveis para que a 
pessoa com deficiência tenha garantido o aces-
so à justiça, sempre que figure em um dos polos 
da ação ou atue como testemunha, partícipe da 
lide posta em juízo, advogado, defensor público, 
magistrado ou membro do Ministério Público. 

Parágrafo único. A pessoa com deficiência 
tem garantido o acesso ao conteúdo de to-
dos os atos processuais de seu interesse, in-
clusive no exercício da advocacia. 

Art. 81. Os direitos da pessoa com deficiência 
serão garantidos por ocasião da aplicação de 
sanções penais. 

Art. 82. (VETADO). 

Art. 83. Os serviços notariais e de registro não 
podem negar ou criar óbices ou condições dife-
renciadas à prestação de seus serviços em ra-
zão de deficiência do solicitante, devendo reco-
nhecer sua capacidade legal plena, garantida a 
acessibilidade. 

Parágrafo único. O descumprimento do dis-
posto no caput deste artigo constitui discri-
minação em razão de deficiência. 

CAPÍTULO II
DO RECONHECIMENTO  
IGUAL PERANTE A LEI

Art. 84. A pessoa com deficiência tem assegura-
do o direito ao exercício de sua capacidade legal 
em igualdade de condições com as demais pes-
soas. 

§ 1º Quando necessário, a pessoa com defi-
ciência será submetida à curatela, conforme 
a lei. 

§ 2º É facultado à pessoa com deficiência a 
adoção de processo de tomada de decisão 
apoiada. 

§ 3º A definição de curatela de pessoa com 
deficiência constitui medida protetiva ex-
traordinária, proporcional às necessidades 
e às circunstâncias de cada caso, e durará o 
menor tempo possível. 

§ 4º Os curadores são obrigados a prestar, 
anualmente, contas de sua administração 
ao juiz, apresentando o balanço do respec-
tivo ano. 

Art. 85. A curatela afetará tão somente os atos 
relacionados aos direitos de natureza patrimo-
nial e negocial. 

§ 1º A definição da curatela não alcança o 
direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao 
matrimônio, à privacidade, à educação, à 
saúde, ao trabalho e ao voto. 

§ 2º A curatela constitui medida extraordi-
nária, devendo constar da sentença as ra-
zões e motivações de sua definição, preser-
vados os interesses do curatelado. 

§ 3º No caso de pessoa em situação de ins-
titucionalização, ao nomear curador, o juiz 
deve dar preferência a pessoa que tenha 
vínculo de natureza familiar, afetiva ou co-
munitária com o curatelado. 

Art. 86. Para emissão de documentos oficiais, 
não será exigida a situação de curatela da pes-
soa com deficiência. 

Art. 87. Em casos de relevância e urgência e a 
fim de proteger os interesses da pessoa com de-
ficiência em situação de curatela, será lícito ao 
juiz, ouvido o Ministério Público, de oficio ou a 
requerimento do interessado, nomear, desde 
logo, curador provisório, o qual estará sujeito, 
no que couber, às disposições do Código de Pro-
cesso Civil. 
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TÍTULO II

Dos Crimes e das Infrações 
Administrativas

Art. 88. Praticar, induzir ou incitar discriminação 
de pessoa em razão de sua deficiência: 

Pena – reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, 
e multa. 

§ 1º Aumenta-se a pena em 1/3 (um terço) 
se a vítima encontrar-se sob cuidado e res-
ponsabilidade do agente. 

§ 2º Se qualquer dos crimes previstos no ca-
put deste artigo é cometido por intermédio 
de meios de comunicação social ou de pu-
blicação de qualquer natureza: 

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, 
e multa. 

§ 3º Na hipótese do § 2º deste artigo, o juiz 
poderá determinar, ouvido o Ministério Pú-
blico ou a pedido deste, ainda antes do in-
quérito policial, sob pena de desobediência: 

I – recolhimento ou busca e apreensão dos 
exemplares do material discriminatório; 

II – interdição das respectivas mensagens 
ou páginas de informação na internet. 

§ 4º Na hipótese do § 2º deste artigo, cons-
titui efeito da condenação, após o trânsito 
em julgado da decisão, a destruição do ma-
terial apreendido. 

Art. 89. Apropriar-se de ou desviar bens, pro-
ventos, pensão, benefícios, remuneração ou 
qualquer outro rendimento de pessoa com de-
ficiência: 

Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) 
anos, e multa. 

Parágrafo único. Aumenta-se a pena em 
1/3 (um terço) se o crime é cometido: 

I – por tutor, curador, síndico, liquidatário, 
inventariante, testamenteiro ou depositário 
judicial; ou 

II – por aquele que se apropriou em razão 
de ofício ou de profissão. 

Art. 90. Abandonar pessoa com deficiência em 
hospitais, casas de saúde, entidades de abriga-
mento ou congêneres: 

Pena – reclusão, de 6 (seis) meses a 3 (três) 
anos, e multa. 

Parágrafo único. Na mesma pena incorre 
quem não prover as necessidades básicas 
de pessoa com deficiência quando obrigado 
por lei ou mandado. 

Art. 91. Reter ou utilizar cartão magnético, qual-
quer meio eletrônico ou documento de pessoa 
com deficiência destinados ao recebimento de 
benefícios, proventos, pensões ou remuneração 
ou à realização de operações financeiras, com o 
fim de obter vantagem indevida para si ou para 
outrem: 

Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) 
anos, e multa. 

Parágrafo único. Aumenta-se a pena em 
1/3 (um terço) se o crime é cometido por 
tutor ou curador. 

TÍTULO III

Disposições Finais e Transitórias

Art. 92. É criado o Cadastro Nacional de Inclusão 
da Pessoa com Deficiência (Cadastro-Inclusão), 
registro público eletrônico com a finalidade de 
coletar, processar, sistematizar e disseminar in-
formações georreferenciadas que permitam a 
identificação e a caracterização socioeconômica 
da pessoa com deficiência, bem como das bar-
reiras que impedem a realização de seus direi-
tos. 

§ 1º O Cadastro-Inclusão será administrado 
pelo Poder Executivo federal e constituído 
por base de dados, instrumentos, procedi-
mentos e sistemas eletrônicos. 
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§ 2º Os dados constituintes do Cadastro-
-Inclusão serão obtidos pela integração dos 
sistemas de informação e da base de dados 
de todas as políticas públicas relacionadas 
aos direitos da pessoa com deficiência, bem 
como por informações coletadas, inclusive 
em censos nacionais e nas demais pesqui-
sas realizadas no País, de acordo com os pa-
râmetros estabelecidos pela Convenção so-
bre os Direitos das Pessoas com Deficiência 
e seu Protocolo Facultativo. 

§ 3º Para coleta, transmissão e sistematiza-
ção de dados, é facultada a celebração de 
convênios, acordos, termos de parceria ou 
contratos com instituições públicas e pri-
vadas, observados os requisitos e procedi-
mentos previstos em legislação específica. 

§ 4º Para assegurar a confidencialidade, a 
privacidade e as liberdades fundamentais 
da pessoa com deficiência e os princípios 
éticos que regem a utilização de informa-
ções, devem ser observadas as salvaguar-
das estabelecidas em lei. 

§ 5º Os dados do Cadastro-Inclusão somen-
te poderão ser utilizados para as seguintes 
finalidades: 

I – formulação, gestão, monitoramento e 
avaliação das políticas públicas para a pes-
soa com deficiência e para identificar as 
barreiras que impedem a realização de seus 
direitos; 

II – realização de estudos e pesquisas. 

§ 6º As informações a que se refere este ar-
tigo devem ser disseminadas em formatos 
acessíveis. 

Art. 93. Na realização de inspeções e de audito-
rias pelos órgãos de controle interno e externo, 
deve ser observado o cumprimento da legisla-
ção relativa à pessoa com deficiência e das nor-
mas de acessibilidade vigentes. 

Art. 94. Terá direito a auxílio-inclusão, nos ter-
mos da lei, a pessoa com deficiência moderada 
ou grave que: 

I – receba o benefício de prestação continu-
ada previsto no art. 20 da Lei nº 8.742, de 7 
de dezembro de 1993, e que passe a exer-
cer atividade remunerada que a enquadre 
como segurado obrigatório do RGPS; 

II – tenha recebido, nos últimos 5 (cinco) 
anos, o benefício de prestação continuada 
previsto no art. 20 da Lei nº 8.742, de 7 de 
dezembro de 1993, e que exerça atividade 
remunerada que a enquadre como segura-
do obrigatório do RGPS. 

Art. 95. É vedado exigir o comparecimento de 
pessoa com deficiência perante os órgãos pú-
blicos quando seu deslocamento, em razão de 
sua limitação funcional e de condições de aces-
sibilidade, imponha-lhe ônus desproporcional e 
indevido, hipótese na qual serão observados os 
seguintes procedimentos: 

I – quando for de interesse do poder públi-
co, o agente promoverá o contato necessá-
rio com a pessoa com deficiência em sua 
residência; 

II – quando for de interesse da pessoa com 
deficiência, ela apresentará solicitação de 
atendimento domiciliar ou fará representar-
-se por procurador constituído para essa fi-
nalidade. 

Parágrafo único. É assegurado à pessoa 
com deficiência atendimento domiciliar 
pela perícia médica e social do Instituto Na-
cional do Seguro Social (INSS), pelo serviço 
público de saúde ou pelo serviço privado de 
saúde, contratado ou conveniado, que inte-
gre o SUS e pelas entidades da rede socioas-
sistencial integrantes do Suas, quando seu 
deslocamento, em razão de sua limitação 
funcional e de condições de acessibilidade, 
imponha-lhe ônus desproporcional e inde-
vido. 

Art. 96. O § 6º-A do art. 135 da Lei nº 4.737, de 
15 de julho de 1965 (Código Eleitoral), passa a 
vigorar com a seguinte redação: 
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"Art. 135. ...........................................................
............................................................................
.............................................. 

§ 6º-A. Os Tribunais Regionais Eleitorais de-
verão, a cada eleição, expedir instruções aos 
Juízes Eleitorais para orientá-los na escolha 
dos locais de votação, de maneira a garantir 
acessibilidade para o eleitor com deficiência 
ou com mobilidade reduzida, inclusive em 
seu entorno e nos sistemas de transporte 
que lhe dão acesso. 

......................................................................

........................." (NR)

Art. 97. A Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º 
de maio de 1943, passa a vigorar com as seguin-
tes alterações: 

"Art. 428. ...........................................................
............................................................................
............................................ 

§ 6º Para os fins do contrato de aprendi-
zagem, a comprovação da escolaridade de 
aprendiz com deficiência deve considerar, 
sobretudo, as habilidades e competências 
relacionadas com a profissionalização. 

......................................................................

.................................... 

§ 8º Para o aprendiz com deficiência com 18 
(dezoito) anos ou mais, a validade do con-
trato de aprendizagem pressupõe anotação 
na CTPS e matrícula e frequência em pro-
grama de aprendizagem desenvolvido sob 
orientação de entidade qualificada em for-
mação técnico-profissional metódica." (NR)

"Art. 433. ...........................................................
............................................................................
............................................ 

I – desempenho insuficiente ou inadapta-
ção do aprendiz, salvo para o aprendiz com 
deficiência quando desprovido de recursos 
de acessibilidade, de tecnologias assistivas 
e de apoio necessário ao desempenho de 
suas atividades; 

......................................................................

........................." (NR)

Art. 98. A Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 
1989, passa a vigorar com as seguintes altera-
ções: 

"Art. 3º As medidas judiciais destinadas à pro-
teção de interesses coletivos, difusos, individu-
ais homogêneos e individuais indisponíveis da 
pessoa com deficiência poderão ser propostas 
pelo Ministério Público, pela Defensoria Públi-
ca, pela União, pelos Estados, pelos Municípios, 
pelo Distrito Federal, por associação constituída 
há mais de 1 (um) ano, nos termos da lei civil, 
por autarquia, por empresa pública e por funda-
ção ou sociedade de economia mista que inclua, 
entre suas finalidades institucionais, a proteção 
dos interesses e a promoção de direitos da pes-
soa com deficiência.

......................................................................

........................." (NR)

"Art. 8º Constitui crime punível com reclusão de 
2 (dois) a 5 (cinco) anos e multa: 

I – recusar, cobrar valores adicionais, sus-
pender, procrastinar, cancelar ou fazer ces-
sar inscrição de aluno em estabelecimento 
de ensino de qualquer curso ou grau, públi-
co ou privado, em razão de sua deficiência; 

II – obstar inscrição em concurso público ou 
acesso de alguém a qualquer cargo ou em-
prego público, em razão de sua deficiência; 

III – negar ou obstar emprego, trabalho ou 
promoção à pessoa em razão de sua defici-
ência; 

IV – recusar, retardar ou dificultar interna-
ção ou deixar de prestar assistência médico-
-hospitalar e ambulatorial à pessoa com de-
ficiência; 

V – deixar de cumprir, retardar ou frustrar 
execução de ordem judicial expedida na 
ação civil a que alude esta Lei; 

VI – recusar, retardar ou omitir dados téc-
nicos indispensáveis à propositura da ação 
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civil pública objeto desta Lei, quando requi-
sitados. 

§ 1º Se o crime for praticado contra pes-
soa com deficiência menor de 18 (dezoito) 
anos, a pena é agravada em 1/3 (um terço). 

§ 2º A pena pela adoção deliberada de cri-
térios subjetivos para indeferimento de ins-
crição, de aprovação e de cumprimento de 
estágio probatório em concursos públicos 
não exclui a responsabilidade patrimonial 
pessoal do administrador público pelos da-
nos causados. 

§ 3º Incorre nas mesmas penas quem impe-
de ou dificulta o ingresso de pessoa com de-
ficiência em planos privados de assistência 
à saúde, inclusive com cobrança de valores 
diferenciados. 

§ 4º Se o crime for praticado em atendi-
mento de urgência e emergência, a pena é 
agravada em 1/3 (um terço)." (NR)

Art. 99. O art. 20 da Lei nº 8.036, de 11 de maio 
de 1990, passa a vigorar acrescido do seguinte 
inciso XVIII: 

"Art. 20. .............................................................
............................................................................
.............................................. 

XVIII – quando o trabalhador com deficiên-
cia, por prescrição, necessite adquirir órte-
se ou prótese para promoção de acessibili-
dade e de inclusão social.

......................................................................

........................." (NR)

Art. 100. A Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 
1990 (Código de Defesa do Consumidor), passa 
a vigorar com as seguintes alterações: 

"Art. 6º ..............................................................
............................................................................
............................................... 

Parágrafo único. A informação de que tra-
ta o inciso III do caput deste artigo deve ser 
acessível à pessoa com deficiência, observa-
do o disposto em regulamento." (NR)

"Art. 43. .............................................................
............................................................................
.............................................. 

§ 6º Todas as informações de que trata o caput 
deste artigo devem ser disponibilizadas em for-
matos acessíveis, inclusive para a pessoa com 
deficiência, mediante solicitação do consumi-
dor." (NR)

Art. 101. A Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, 
passa a vigorar com as seguintes alterações: 

"Art. 16. .............................................................
...................... 

I – o cônjuge, a companheira, o companhei-
ro e o filho não emancipado, de qualquer 
condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou 
inválido ou que tenha deficiência intelectu-
al ou mental ou deficiência grave; 

......................................................................

.................................... 

III – o irmão não emancipado, de qualquer 
condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou 
inválido ou que tenha deficiência intelectu-
al ou mental ou deficiência grave;

......................................................................

........................." (NR)

"Art. 77. .............................................................
............................................................................
............................................ 

§ 2º ..............................................................
......................................................................
........................................................... 

II – para o filho, a pessoa a ele equiparada 
ou o irmão, de ambos os sexos, pela eman-
cipação ou ao completar 21 (vinte e um) 
anos de idade, salvo se for inválido ou tiver 
deficiência intelectual ou mental ou defici-
ência grave; 

......................................................................

..................................... 

§ 4º ( VETADO).
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......................................................................

........................." (NR)

"Art. 93. (VETADO): 

I – (VETADO); 

II – (VETADO); 

III – (VETADO); 

IV – (VETADO); 

V – (VETADO). 

§ 1º A dispensa de pessoa com deficiência 
ou de beneficiário reabilitado da Previdên-
cia Social ao final de contrato por prazo de-
terminado de mais de 90 (noventa) dias e a 
dispensa imotivada em contrato por prazo 
indeterminado somente poderão ocorrer 
após a contratação de outro trabalhador 
com deficiência ou beneficiário reabilitado 
da Previdência Social. 

§ 2º Ao Ministério do Trabalho e Emprego 
incumbe estabelecer a sistemática de fisca-
lização, bem como gerar dados e estatísticas 
sobre o total de empregados e as vagas pre-
enchidas por pessoas com deficiência e por 
beneficiários reabilitados da Previdência 
Social, fornecendo-os, quando solicitados, 
aos sindicatos, às entidades representativas 
dos empregados ou aos cidadãos interessa-
dos. 

§ 3º Para a reserva de cargos será considera-
da somente a contratação direta de pessoa 
com deficiência, excluído o aprendiz com 
deficiência de que trata a Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decre-
to-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. 

§ 4º (VETADO)." (NR)

"Art. 110-A. No ato de requerimento de benefí-
cios operacionalizados pelo INSS, não será exigi-
da apresentação de termo de curatela de titular 
ou de beneficiário com deficiência, observados 
os procedimentos a serem estabelecidos em re-
gulamento."

Art. 102. O art. 2º da Lei nº 8.313, de 23 de de-
zembro de 1991, passa a vigorar acrescido do 
seguinte § 3º: 

"Art. 2º ..............................................................
............................................................................
............................................... 

§ 3º Os incentivos criados por esta Lei so-
mente serão concedidos a projetos culturais 
que forem disponibilizados, sempre que 
tecnicamente possível, também em forma-
to acessível à pessoa com deficiência, ob-
servado o disposto em regulamento." (NR)

Art. 103. O art. 11 da Lei nº 8.429, de 2 de junho 
de 1992, passa a vigorar acrescido do seguinte 
inciso IX: 

"Art. 11. .............................................................
............................................................................
............................................... 

IX – deixar de cumprir a exigência de requi-
sitos de acessibilidade previstos na legisla-
ção." (NR)

Art. 104. A Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
passa a vigorar com as seguintes alterações: 

"Art. 3º ..............................................................
............................................................................
.............................................. 

§ 2º ..............................................................
......................................................................
........................................................... 

V – produzidos ou prestados por empresas 
que comprovem cumprimento de reserva 
de cargos prevista em lei para pessoa com 
deficiência ou para reabilitado da Previdên-
cia Social e que atendam às regras de aces-
sibilidade previstas na legislação. 

......................................................................

..................................... 

§ 5º Nos processos de licitação, poderá ser 
estabelecida margem de preferência para: 
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I – produtos manufaturados e para serviços 
nacionais que atendam a normas técnicas 
brasileiras; e 

II – bens e serviços produzidos ou prestados 
por empresas que comprovem cumprimen-
to de reserva de cargos prevista em lei para 
pessoa com deficiência ou para reabilitado 
da Previdência Social e que atendam às re-
gras de acessibilidade previstas na legisla-
ção. 

......................................................................

........................." (NR)

"Art. 66-A. As empresas enquadradas no inciso 
V do § 2º e no inciso II do § 5º do art. 3º desta 
Lei deverão cumprir, durante todo o período de 
execução do contrato, a reserva de cargos pre-
vista em lei para pessoa com deficiência ou para 
reabilitado da Previdência Social, bem como as 
regras de acessibilidade previstas na legislação. 

Parágrafo único. Cabe à administração fis-
calizar o cumprimento dos requisitos de 
acessibilidade nos serviços e nos ambientes 
de trabalho."

Art. 105. O art. 20 da Lei nº 8.742, de 7 de de-
zembro de 1993, passa a vigorar com as seguin-
tes alterações: 

"Art. 20. .............................................................
............................................................................
.............................................. 

§ 2º Para efeito de concessão do benefício 
de prestação continuada, considera-se pes-
soa com deficiência aquela que tem impe-
dimento de longo prazo de natureza física, 
mental, intelectual ou sensorial, o qual, em 
interação com uma ou mais barreiras, pode 
obstruir sua participação plena e efetiva na 
sociedade em igualdade de condições com 
as demais pessoas.

......................................................................

.................................... 

§ 9º Os rendimentos decorrentes de estágio 
supervisionado e de aprendizagem não se-
rão computados para os fins de cálculo da 

renda familiar per capita a que se refere o § 
3º deste artigo. 

......................................................................

..................................... 

§ 11. Para concessão do benefício de que 
trata o caput deste artigo, poderão ser utili-
zados outros elementos probatórios da con-
dição de miserabilidade do grupo familiar e 
da situação de vulnerabilidade, conforme 
regulamento." (NR)

Art. 106. (VETADO). 

Art. 107. A Lei nº 9.029, de 13 de abril de 1995, 
passa a vigorar com as seguintes alterações: 

"Art. 1º É proibida a adoção de qualquer prática 
discriminatória e limitativa para efeito de acesso 
à relação de trabalho, ou de sua manutenção, 
por motivo de sexo, origem, raça, cor, estado 
civil, situação familiar, deficiência, reabilitação 
profissional, idade, entre outros, ressalvadas, 
nesse caso, as hipóteses de proteção à criança e 
ao adolescente previstas no inciso XXXIII do art. 
7º da Constituição Federal." (NR)

"Art. 3º Sem prejuízo do prescrito no art. 2º 
desta Lei e nos dispositivos legais que tipificam 
os crimes resultantes de preconceito de etnia, 
raça, cor ou deficiência, as infrações ao dispos-
to nesta Lei são passíveis das seguintes comina-
ções: 

......................................................................

........................." (NR)

"Art. 4º ...............................................................
...................... 

I – a reintegração com ressarcimento in-
tegral de todo o período de afastamento, 
mediante pagamento das remunerações 
devidas, corrigidas monetariamente e 
acrescidas de juros legais;

......................................................................

........................." (NR)

Art. 108. O art. 35 da Lei nº 9.250, de 26 de de-
zembro de 1995, passa a vigorar acrescido do 
seguinte § 5º: 
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"Art. 35. .............................................................
............................................................................
........................................... 

§ 5º Sem prejuízo do disposto no inciso 
IX do parágrafo único do art. 3º da Lei nº 
10.741, de 1º de outubro de 2003, a pes-
soa com deficiência, ou o contribuinte que 
tenha dependente nessa condição, tem pre-
ferência na restituição referida no inciso III 
do art. 4º e na alínea "c" do inciso II do art. 
8º." (NR)

Art. 109. A Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997 (Código de Trânsito Brasileiro), passa a vi-
gorar com as seguintes alterações: 

"Art. 2º ...............................................................
...................... 

Parágrafo único. Para os efeitos deste Có-
digo, são consideradas vias terrestres as 
praias abertas à circulação pública, as vias 
internas pertencentes aos condomínios 
constituídos por unidades autônomas e as 
vias e áreas de estacionamento de estabe-
lecimentos privados de uso coletivo." (NR)

"Art. 86-A. As vagas de estacionamento regula-
mentado de que trata o inciso XVII do art. 181 
desta Lei deverão ser sinalizadas com as respec-
tivas placas indicativas de destinação e com pla-
cas informando os dados sobre a infração por 
estacionamento indevido."

"Art. 147-A. Ao candidato com deficiência au-
ditiva é assegurada acessibilidade de comunica-
ção, mediante emprego de tecnologias assisti-
vas ou de ajudas técnicas em todas as etapas do 
processo de habilitação. 

§ 1º O material didático audiovisual utiliza-
do em aulas teóricas dos cursos que prece-
dem os exames previstos no art. 147 desta 
Lei deve ser acessível, por meio de subtitu-
lação com legenda oculta associada à tradu-
ção simultânea em Libras. 

§ 2º É assegurado também ao candidato 
com deficiência auditiva requerer, no ato 
de sua inscrição, os serviços de intérprete 

da Libras, para acompanhamento em aulas 
práticas e teóricas."

"Art. 154. (VETADO)."

"Art. 181. ...........................................................
............................................................................
............................................ 

XVII – ............................................................
..........................

Infração – grave; 

......................................................................

........................." (NR)

Art. 110. O inciso VI e o § 1º do art. 56 da Lei nº 
9.615, de 24 de março de 1998, passam a vigo-
rar com a seguinte redação: 

"Art. 56. .............................................................
............................................................................
.............................................. 

VI – 2,7% (dois inteiros e sete décimos por 
cento) da arrecadação bruta dos concursos 
de prognósticos e loterias federais e simi-
lares cuja realização estiver sujeita a auto-
rização federal, deduzindo-se esse valor do 
montante destinado aos prêmios; 

......................................................................

.................................... 

§ 1º Do total de recursos financeiros resul-
tantes do percentual de que trata o inciso 
VI do caput, 62,96% (sessenta e dois intei-
ros e noventa e seis centésimos por cento) 
serão destinados ao Comitê Olímpico Brasi-
leiro (COB) e 37,04% (trinta e sete inteiros 
e quatro centésimos por cento) ao Comitê 
Paralímpico Brasileiro (CPB), devendo ser 
observado, em ambos os casos, o conjunto 
de normas aplicáveis à celebração de con-
vênios pela União. 

......................................................................

........................." (NR)

Art. 111. O art. 1º da Lei nº 10.048, de 8 de no-
vembro de 2000, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 
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"Art. 1º As pessoas com deficiência, os idosos 
com idade igual ou superior a 60 (sessenta) 
anos, as gestantes, as lactantes, as pessoas com 
crianças de colo e os obesos terão atendimento 
prioritário, nos termos desta Lei." (NR)

Art. 112. A Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 
2000, passa a vigorar com as seguintes altera-
ções: 

"Art. 2º ...............................................................
...................... 

I – acessibilidade: possibilidade e condição 
de alcance para utilização, com segurança e 
autonomia, de espaços, mobiliários, equi-
pamentos urbanos, edificações, transpor-
tes, informação e comunicação, inclusive 
seus sistemas e tecnologias, bem como de 
outros serviços e instalações abertos ao pú-
blico, de uso público ou privados de uso co-
letivo, tanto na zona urbana como na rural, 
por pessoa com deficiência ou com mobili-
dade reduzida; 

II – barreiras: qualquer entrave, obstáculo, 
atitude ou comportamento que limite ou 
impeça a participação social da pessoa, bem 
como o gozo, a fruição e o exercício de seus 
direitos à acessibilidade, à liberdade de mo-
vimento e de expressão, à comunicação, ao 
acesso à informação, à compreensão, à cir-
culação com segurança, entre outros, classi-
ficadas em: 

a) barreiras urbanísticas: as existentes nas 
vias e nos espaços públicos e privados aber-
tos ao público ou de uso coletivo;

b) barreiras arquitetônicas: as existentes 
nos edifícios públicos e privados;

c) barreiras nos transportes: as existentes 
nos sistemas e meios de transportes;

d) barreiras nas comunicações e na infor-
mação: qualquer entrave, obstáculo, atitu-
de ou comportamento que dificulte ou im-
possibilite a expressão ou o recebimento de 
mensagens e de informações por intermé-

dio de sistemas de comunicação e de tecno-
logia da informação; 

III – pessoa com deficiência: aquela que 
tem impedimento de longo prazo de natu-
reza física, mental, intelectual ou sensorial, 
o qual, em interação com uma ou mais bar-
reiras, pode obstruir sua participação ple-
na e efetiva na sociedade em igualdade de 
condições com as demais pessoas; 

IV – pessoa com mobilidade reduzida: 
aquela que tenha, por qualquer motivo, di-
ficuldade de movimentação, permanente 
ou temporária, gerando redução efetiva da 
mobilidade, da flexibilidade, da coordena-
ção motora ou da percepção, incluindo ido-
so, gestante, lactante, pessoa com criança 
de colo e obeso; 

V – acompanhante: aquele que acompanha 
a pessoa com deficiência, podendo ou não 
desempenhar as funções de atendente pes-
soal; 

VI – elemento de urbanização: quaisquer 
componentes de obras de urbanização, 
tais como os referentes a pavimentação, 
saneamento, encanamento para esgotos, 
distribuição de energia elétrica e de gás, 
iluminação pública, serviços de comunica-
ção, abastecimento e distribuição de água, 
paisagismo e os que materializam as indica-
ções do planejamento urbanístico; 

VII – mobiliário urbano: conjunto de obje-
tos existentes nas vias e nos espaços públi-
cos, superpostos ou adicionados aos ele-
mentos de urbanização ou de edificação, de 
forma que sua modificação ou seu traslado 
não provoque alterações substanciais nes-
ses elementos, tais como semáforos, postes 
de sinalização e similares, terminais e pon-
tos de acesso coletivo às telecomunicações, 
fontes de água, lixeiras, toldos, marquises, 
bancos, quiosques e quaisquer outros de 
natureza análoga; 

VIII – tecnologia assistiva ou ajuda técnica: 
produtos, equipamentos, dispositivos, re-
cursos, metodologias, estratégias, práticas e 
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serviços que objetivem promover a funcio-
nalidade, relacionada à atividade e à parti-
cipação da pessoa com deficiência ou com 
mobilidade reduzida, visando à sua autono-
mia, independência, qualidade de vida e in-
clusão social; 

IX – comunicação: forma de interação dos 
cidadãos que abrange, entre outras opções, 
as línguas, inclusive a Língua Brasileira de 
Sinais (Libras), a visualização de textos, o 
Braille, o sistema de sinalização ou de co-
municação tátil, os caracteres ampliados, os 
dispositivos multimídia, assim como a lin-
guagem simples, escrita e oral, os sistemas 
auditivos e os meios de voz digitalizados e 
os modos, meios e formatos aumentativos 
e alternativos de comunicação, incluindo as 
tecnologias da informação e das comunica-
ções; 

X – desenho universal: concepção de pro-
dutos, ambientes, programas e serviços a 
serem usados por todas as pessoas, sem 
necessidade de adaptação ou de projeto es-
pecífico, incluindo os recursos de tecnologia 
assistiva." (NR)

"Art. 3º O planejamento e a urbanização das 
vias públicas, dos parques e dos demais espaços 
de uso público deverão ser concebidos e execu-
tados de forma a torná-los acessíveis para todas 
as pessoas, inclusive para aquelas com deficiên-
cia ou com mobilidade reduzida. 

Parágrafo único. O passeio público, ele-
mento obrigatório de urbanização e parte 
da via pública, normalmente segregado e 
em nível diferente, destina-se somente à 
circulação de pedestres e, quando possível, 
à implantação de mobiliário urbano e de ve-
getação." (NR)

"Art. 9º ...............................................................
...................... 

Parágrafo único. Os semáforos para pedes-
tres instalados em vias públicas de grande 
circulação, ou que deem acesso aos servi-
ços de reabilitação, devem obrigatoriamen-
te estar equipados com mecanismo que 

emita sinal sonoro suave para orientação do 
pedestre." (NR)

"Art. 10-A. A instalação de qualquer mobiliário 
urbano em área de circulação comum para pe-
destre que ofereça risco de acidente à pessoa 
com deficiência deverá ser indicada median-
te sinalização tátil de alerta no piso, de acordo 
com as normas técnicas pertinentes."

"Art. 12-A. Os centros comerciais e os estabe-
lecimentos congêneres devem fornecer carros e 
cadeiras de rodas, motorizados ou não, para o 
atendimento da pessoa com deficiência ou com 
mobilidade reduzida."

Art. 113. A Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001 
(Estatuto da Cidade), passa a vigorar com as se-
guintes alterações: 

"Art. 3º ..............................................................
............................................................................
............................................... 

III – promover, por iniciativa própria e em 
conjunto com os Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios, programas de construção 
de moradias e melhoria das condições habi-
tacionais, de saneamento básico, das calça-
das, dos passeios públicos, do mobiliário ur-
bano e dos demais espaços de uso público; 

IV – instituir diretrizes para desenvolvimen-
to urbano, inclusive habitação, saneamen-
to básico, transporte e mobilidade urbana, 
que incluam regras de acessibilidade aos lo-
cais de uso público; 

......................................................................

........................." (NR)

"Art. 41. .............................................................
............................................................................
................................................ 

§ 3º As cidades de que trata o caput deste 
artigo devem elaborar plano de rotas aces-
síveis, compatível com o plano diretor no 
qual está inserido, que disponha sobre os 
passeios públicos a serem implantados ou 
reformados pelo poder público, com vis-
tas a garantir acessibilidade da pessoa com 
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deficiência ou com mobilidade reduzida 
a todas as rotas e vias existentes, inclusi-
ve as que concentrem os focos geradores 
de maior circulação de pedestres, como os 
órgãos públicos e os locais de prestação de 
serviços públicos e privados de saúde, edu-
cação, assistência social, esporte, cultura, 
correios e telégrafos, bancos, entre outros, 
sempre que possível de maneira integrada 
com os sistemas de transporte coletivo de 
passageiros." (NR)

Art. 114. A Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 
2002 (Código Civil), passa a vigorar com as se-
guintes alterações: 

"Art. 3º São absolutamente incapazes de exer-
cer pessoalmente os atos da vida civil os meno-
res de 16 (dezesseis) anos. 

I – (Revogado); 

II – (Revogado); 

III – (Revogado)." (NR)

"Art. 4º São incapazes, relativamente a certos 
atos ou à maneira de os exercer:

......................................................................

..................................... 

II – os ébrios habituais e os viciados em tó-
xico; 

III – aqueles que, por causa transitória ou 
permanente, não puderem exprimir sua 
vontade; 

......................................................................

.................................... 

Parágrafo único. A capacidade dos indíge-
nas será regulada por legislação especial." 
(NR)

"Art. 228. ...........................................................
............................................................................
............................................ 

II – (Revogado); 

III – (Revogado); 

......................................................................

............................... 

§ 1º ..............................................................
............................. 

§ 2º A pessoa com deficiência poderá tes-
temunhar em igualdade de condições com 
as demais pessoas, sendo-lhe assegurados 
todos os recursos de tecnologia assistiva." 
(NR)

"Art. 1.518 Até a celebração do casamento po-
dem os pais ou tutores revogar a autorização." 
(NR)

"Art. 1.548 .........................................................
..................... 

I – (Revogado);

......................................................................

........................." (NR)

"Art. 1.550 .........................................................
.....................

......................................................................

............................. 

§ 1º ..............................................................
............................. 

§ 2º A pessoa com deficiência mental ou 
intelectual em idade núbia poderá contrair 
matrimônio, expressando sua vontade dire-
tamente ou por meio de seu responsável ou 
curador." (NR)

"Art. 1.557 .........................................................
............................................................................
............................................. 

III – a ignorância, anterior ao casamento, 
de defeito físico irremediável que não ca-
racterize deficiência ou de moléstia grave e 
transmissível, por contágio ou por herança, 
capaz de pôr em risco a saúde do outro côn-
juge ou de sua descendência; 

IV – (Revogado)." (NR)

"Art. 1.767 .........................................................
..................... 
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I – aqueles que, por causa transitória ou 
permanente, não puderem exprimir sua 
vontade; 

II – (Revogado); 

III – os ébrios habituais e os viciados em tó-
xico; 

IV – (Revogado);

......................................................................

........................." (NR)

"Art. 1.768 O processo que define os termos da 
curatela deve ser promovido: 

......................................................................

.................................... 

IV – pela própria pessoa." (NR)

"Art. 1.769 O Ministério Público somente pro-
moverá o processo que define os termos da 
curatela: 

I – nos casos de deficiência mental ou inte-
lectual; 

......................................................................

.................................... 

III – se, existindo, forem menores ou inca-
pazes as pessoas mencionadas no inciso II." 
(NR)

"Art. 1.771 Antes de se pronunciar acerca dos 
termos da curatela, o juiz, que deverá ser as-
sistido por equipe multidisciplinar, entrevistará 
pessoalmente o interditando." (NR)

"Art. 1.772 O juiz determinará, segundo as po-
tencialidades da pessoa, os limites da curatela, 
circunscritos às restrições constantes do art. 
1.782, e indicará curador. 

Parágrafo único. Para a escolha do curador, 
o juiz levará em conta a vontade e as prefe-
rências do interditando, a ausência de con-
flito de interesses e de influência indevida, 
a proporcionalidade e a adequação às cir-
cunstâncias da pessoa." (NR)

"Art. 1.775-A Na nomeação de curador para a 
pessoa com deficiência, o juiz poderá estabele-
cer curatela compartilhada a mais de uma pes-
soa."

"Art. 1.777 As pessoas referidas no inciso I do 
art. 1.767 receberão todo o apoio necessário 
para ter preservado o direito à convivência fa-
miliar e comunitária, sendo evitado o seu re-
colhimento em estabelecimento que os afaste 
desse convívio." (NR)

Art. 115. O Título IV do Livro IV da Parte Espe-
cial da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 
(Código Civil), passa a vigorar com a seguinte re-
dação: 

"TÍTULO IV 

Da Tutela, da Curatela e da Tomada 
de Decisão Apoiada" 

Art. 116. O Título IV do Livro IV da Parte Especial 
da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Có-
digo Civil), passa a vigorar acrescido do seguinte 
Capítulo III: 

"CAPÍTULO III
Da Tomada de Decisão Apoiada 

Art. 1.783-A A tomada de decisão apoiada é o 
processo pelo qual a pessoa com deficiência ele-
ge pelo menos 2 (duas) pessoas idôneas, com as 
quais mantenha vínculos e que gozem de sua 
confiança, para prestar-lhe apoio na tomada de 
decisão sobre atos da vida civil, fornecendo-lhes 
os elementos e informações necessários para 
que possa exercer sua capacidade. 

§ 1º Para formular pedido de tomada de de-
cisão apoiada, a pessoa com deficiência e 
os apoiadores devem apresentar termo em 
que constem os limites do apoio a ser ofe-
recido e os compromissos dos apoiadores, 
inclusive o prazo de vigência do acordo e o 
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respeito a vontade, aos direitos e aos inte-
resses da pessoa que devem apoiar. 

§ 2º O pedido de tomada de decisão apoia-
da será requerido pela pessoa a ser apoia-
da, com indicação expressa das pessoas ap-
tas a prestarem o apoio previsto no caput 
deste artigo. 

§ 3º Antes de se pronunciar sobre o pedido 
de tomada de decisão apoiada, o juiz, assis-
tido por equipe multidisciplinar, após oitiva 
do Ministério Público, ouvirá pessoalmente 
o requerente e as pessoas que lhe prestarão 
apoio. 

§ 4º A decisão tomada por pessoa apoiada 
terá validade e efeitos sobre terceiros, sem 
restrições, desde que esteja inserida nos li-
mites do apoio acordado. 

§ 5º Terceiro com quem a pessoa apoiada 
mantenha relação negocial pode solicitar 
que os apoiadores contra-assinem o contra-
to ou acordo, especificando, por escrito, sua 
função em relação ao apoiado. 

§ 6º Em caso de negócio jurídico que possa 
trazer risco ou prejuízo relevante, haven-
do divergência de opiniões entre a pessoa 
apoiada e um dos apoiadores, deverá o juiz, 
ouvido o Ministério Público, decidir sobre a 
questão. 

§ 7º Se o apoiador agir com negligência, 
exercer pressão indevida ou não adimplir 
as obrigações assumidas, poderá a pessoa 
apoiada ou qualquer pessoa apresentar de-
núncia ao Ministério Público ou ao juiz. 

§ 8º Se procedente a denúncia, o juiz desti-
tuirá o apoiador e nomeará, ouvida a pes-
soa apoiada e se for de seu interesse, outra 
pessoa para prestação de apoio. 

§ 9º A pessoa apoiada pode, a qualquer 
tempo, solicitar o término de acordo fir-
mado em processo de tomada de decisão 
apoiada. 

§ 10. O apoiador pode solicitar ao juiz a ex-
clusão de sua participação do processo de 

tomada de decisão apoiada, sendo seu des-
ligamento condicionado a manifestação do 
juiz sobre a matéria. 

§ 11. Aplicam-se a tomada de decisão 
apoiada, no que couber, as disposições re-
ferentes a prestação de contas na curatela."

Art. 117. O art. 1º da Lei nº 11.126, de 27 de 
junho de 2005, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

"Art. 1º É assegurado a pessoa com deficiência 
visual acompanhada de cão-guia o direito de 
ingressar e de permanecer com o animal em 
todos os meios de transporte e em estabeleci-
mentos abertos ao público, de uso público e pri-
vados de uso coletivo, desde que observadas as 
condições impostas por esta Lei. 

......................................................................

..................................... 

§ 2º O disposto no caput deste artigo aplica-
-se a todas as modalidades e jurisdições do 
serviço de transporte coletivo de passagei-
ros, inclusive em esfera internacional com 
origem no território brasileiro." (NR)

Art. 118. O inciso IV do art. 46 da Lei nº 11.904, 
de 14 de janeiro de 2009, passa a vigorar acres-
cido da seguinte alínea "k": 

"Art. 46. .............................................................
............................................................................
.............................................. 

IV – ..............................................................
......................................................................
......................................................... 

k) de acessibilidade a todas as pessoas. 

......................................................................

......................... " (NR)

Art. 119. A Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 
2012, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 
12-B: 

"Art. 12-B. Na outorga de exploração de serviço 
de táxi, reservar-se-ão 10% (dez por cento) das 
vagas para condutores com deficiência. 
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§ 1º Para concorrer às vagas reservadas na 
forma do caput deste artigo, o condutor 
com deficiência deverá observar os seguin-
tes requisitos quanto ao veículo utilizado: 

I – ser de sua propriedade e por ele condu-
zido; e 

II – estar adaptado às suas necessidades, 
nos termos da legislação vigente. 

§ 2º No caso de não preenchimento das va-
gas na forma estabelecida no caput deste 
artigo, as remanescentes devem ser dispo-
nibilizadas para os demais concorrentes."

Art. 120. Cabe aos órgãos competentes, em 
cada esfera de governo, a elaboração de rela-
tórios circunstanciados sobre o cumprimento 
dos prazos estabelecidos por força das Leis nº 
10.048, de 8 de novembro de 2000, e nº 10.098, 
de 19 de dezembro de 2000, bem como o seu 
encaminhamento ao Ministério Público e aos 
órgãos de regulação para adoção das providên-
cias cabíveis. 

Parágrafo único. Os relatórios a que se refe-
re o caput deste artigo deverão ser apresen-
tados no prazo de 1 (um) ano a contar da 
entrada em vigor desta Lei. 

Art. 121. Os direitos, os prazos e as obrigações 
previstos nesta Lei não excluem os já estabeleci-
dos em outras legislações, inclusive em pactos, 
tratados, convenções e declarações internacio-
nais aprovados e promulgados pelo Congresso 
Nacional, e devem ser aplicados em conformi-
dade com as demais normas internas e acordos 
internacionais vinculantes sobre a matéria. 

Parágrafo único. Prevalecerá a norma mais 
benéfica à pessoa com deficiência. 

Art. 122. Regulamento disporá sobre a ade-
quação do disposto nesta Lei ao tratamento di-
ferenciado, simplificado e favorecido a ser dis-
pensado às microempresas e às empresas de 
pequeno porte, previsto no § 3º do art. 1º da 
Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 
de 2006. 

Art. 123. Revogam-se os seguintes dispositivos: 

I – o inciso II do § 2º do art. 1º da Lei nº 
9.008, de 21 de março de 1995; 

II – os incisos I, II e III do art. 3º da Lei nº 
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código 
Civil); 

III – os incisos II e III do art. 228 da Lei nº 
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código 
Civil); 

IV – o inciso I do art. 1.548 da Lei nº 10.406, 
de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil); 

V – o inciso IV do art. 1.557 da Lei nº 10.406, 
de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil); 

VI – os incisos II e IV do art. 1.767 da Lei nº 
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Ci-
vil); 

VII – os arts. 1.776 e 1.780 da Lei nº 10.406, 
de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). 

Art. 124. O § 1º do art. 2º desta Lei deverá en-
trar em vigor em até 2 (dois) anos, contados da 
entrada em vigor desta Lei. 

Art. 125. Devem ser observados os prazos a se-
guir discriminados, a partir da entrada em vigor 
desta Lei, para o cumprimento dos seguintes 
dispositivos: 

I – incisos I e II do § 2º do art. 28, 48 (qua-
renta e oito) meses; 

II – § 6º do art. 44, 48 (quarenta e oito) me-
ses; 

III – art. 45, 24 (vinte e quatro) meses; 

IV – art. 49, 48 (quarenta e oito) meses. 

Art. 126. Prorroga-se até 31 de dezembro de 
2021 a vigência da Lei nº 8.989, de 24 de feve-
reiro de 1995. 

Art. 127. Esta Lei entra em vigor após decorri-
dos 180 (cento e oitenta) dias de sua publicação 
oficial. 

Brasília, 6 de julho de 2015; 194º da Indepen-
dência e 127º da República.
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OS PROGRAMAS NACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS DO BRASIL

PNDH I: ênfase nos direitos civis e políticos

É importante mencionar que o primeiro PNDH, publicado pelo Decreto presidencial nº 1904 
em 1996, foi o objeto de debate da 1ª Conferência Nacional de Direitos Humanos. Isso ocorreu 
três anos depois da Conferência de Viena de 1993, que recomenda em seu plano de ação, que 
os países deveriam elaborar Programas Nacionais de Direitos Humanos por meio dos quais os 
Estados avançariam na promoção e proteção dos direitos.

Explicitamente, o primeiro PNDH atribuiu uma maior ênfase na promoção e defesa dos direitos 
civis, ou seja, com 228 propostas de ações governamentais, prioritariamente, voltadas para a 
integridade física, a liberdade e o espaço de cidadania de populações vulneráveis e/ou com 
histórico de discriminação.

Não havia no PNDH I mecanismos de incorporação das propostas de ação previstas no 
programa, nos instrumentos de planejamento e orçamento do Estado brasileiro. Além disso, 
a maioria das propostas se colocava de maneira pouco afirmativa, genéricas, no sentido de 
apoiar, estimular, incentivar.

PNDH II: o aparecimento dos direitos econômicos, sociais e culturais, e a 
proteção mais completa dos direitos humanos

Devido a essas e outras críticas com relação ao formato do PNDH I, foi iniciado, em 2001, 
um processo de debates e construção do PNDH II, por meio de seminários regionais, que foi 
concluído com a publicação do Decreto presidencial 4229 de 2002. O PNDH II incluiu os direitos 
sociais, econômicos e culturais, “de forma consentânea com a noção de indivisibildiade e 
interdependência de todos os direitos humanos expressa na Declaração e no Programa de Ação 
da Conferência de Viena”.

Uma importante novidade foi a diretriz de criação de novas formas de acompanhamento e 
monitoramento das ações contempladas no PNDH, por meio da relação entre a implementação 
do programa e a elaboração dos orçamentos nos níveis federal, estadual e municipal. Assim, 
o PNDH II deveria influenciar a discussão no transcurso de 2003, do Plano Plurianual 2004-
2007, servindo de parâmetro e orientação para a definição dos programas sociais a serem 
desenvolvidos no país até 2007, ano em que se procederia a nova revisão do PNDH 2.

Essa intencionalidade foi um grande avanço do PNDH II, ou seja, a preocupação de que as 
propostas constantes no Programa tivessem concretude com a formulação de políticas públicas 
e a destinação de recursos para sua execução. Nesse sentido, foi formulado pelo Governo 
Federal à época, um Plano de Ação para 2002, por meio da vinculação entre parte das 518 
propostas do PNDH e os programas e ações governamentais, incluindo a previsão dos recursos 
na Lei Orçamentária Anual (LOA 2002) e as metas físicas a serem atingidas naquele ano.

Publicado em 2003, foi um programa pouco utilizado, uma vez que entrou na transição de 
governos entre 2002/2003 e, mesmo sendo uma política de Estado e não de governo, não foi 
muito implementado e nem obteve muita aceitação.
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O que é o PNDH-3

O Terceiro Programa Nacional de Direitos Humanos, instituído pelo Decreto nº 7.037, de 21 
de dezembro de 2009, e atualizado pelo Decreto nº 7.177, de 12 de maio de 2010, é produto 
de uma construção democrática e participativa, incorporando resoluções da 11ª Conferência 
Nacional de Direitos Humanos, além de propostas aprovadas em mais de 50 conferências 
temáticas, promovidas desde 2003, em áreas como segurança alimentar, educação, saúde, 
habitação, igualdade racial, direitos da mulher, juventude, crianças e adolescentes, pessoas 
com deficiência, idosos, meio ambiente, etc.

O PNDH-3 concebe a efetivação dos direitos humanos como uma política de Estado, centrada 
na dignidade da pessoa humana e na criação de oportunidades para que todos e todas possam 
desenvolver seu potencial de forma livre, autônoma e plena. Parte, portanto, de princípios 
essenciais à consolidação da democracia no Brasil: diálogo permanente entre Estado e sociedade 
civil; transparência em todas as áreas e esferas de governo; primazia dos Direitos Humanos 
nas políticas internas e nas relações internacionais; caráter laico do Estado; fortalecimento do 
pacto federativo; universalidade, indivisibilidade e interdependência dos direitos civis, políticos, 
econômicos, sociais, culturais e ambientais; opção clara pelo desenvolvimento sustentável; 
respeito à diversidade; combate às desigualdades; erradicação da fome e da extrema pobreza.

O PNDH-3 estrutura-se em torno dos seguintes eixos orientadores: I. Interação Democrática 
entre Estado e Sociedade Civil; II. Desenvolvimento e Direitos Humanos; III. Universalizar 
Direitos em um Contexto de Desigualdades; IV. Segurança Pública, Acesso à Justiça e Combate 
à Violência; V. Educação e Cultura em Direitos Humanos; e VI. Direito à Memória e à Verdade.

O Eixo I, Interação Democrática entre Estado e Sociedade Civil, reflete o pressuposto de que 
o compromisso compartilhado e a participação social na construção e no monitoramento de 
políticas públicas são essenciais para que a consolidação dos direitos humanos seja substantiva 
e conte com forte legitimidade democrática. Nesse contexto, o PNDH-3 propõe a integração e a 
aprimoramento dos fóruns de participação existentes, bem como a criação de novos espaços e 
mecanismos institucionais de interação e acompanhamento.

O Eixo II, Desenvolvimento e Direitos Humanos, enfoca a inclusão social e a garantia do exercício 
amplo da cidadania, garantindo espaços consistentes com as estratégias de desenvolvimento 
local e territorial e buscando um modelo de crescimento sustentável, capaz de assegurar os 
direitos fundamentais das gerações presentes e futuras.

O Eixo III, Universalizar Direitos em um Contexto de Desigualdades, baseia-se na necessidade de 
reconhecer as diversidades e diferenças para concretização do princípio da igualdade, visando 
à superação de barreiras estruturais para o acesso aos direitos humanos. Envolve, portanto, 
iniciativas relacionadas com a redução da pobreza, a erradicação da fome e da miséria, o 
combate à discriminação e a implementação de ações afirmativas voltadas para grupos em 
situação de vulnerabilidade.

O Eixo IV, Segurança Pública, Acesso à Justiça e Combate à Violência, envolve metas para 
a diminuição e prevenção da violência e criminalidade, priorizando a transparência e a 
participação popular. Inclui, ainda, medidas de ampliação do acesso à Justiça, por meio da 
disponibilização de informações à população, do fortalecimento dos modelos autocompositivos 
de solução de conflitos e da modernização da gestão do sistema de Justiça.
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O Eixo V, Educação e Cultura em Direitos Humanos, refere-se ao desenvolvimento de processos 
educativos permanentes voltados à formação de uma consciência centrada no respeito ao outro, 
na tolerância, na solidariedade e no compromisso contra todas as formas de discriminação, 
opressão e violência, com base no respeito integral à dignidade humana.

O Eixo VI, Direito à Memória e à Verdade, afirma a importância da memória e da verdade como 
princípios históricos de direitos humanos, e tem como finalidade assegurar o processamento 
democrático e republicano dos acontecimentos ocorridos durante o regime militar, além das 
reparações a violações que tenham se passado nesse contexto.

Cabe salientar, por fim, que, entre os principais avanços trazidos pelo Programa, destacam-
se a transversalidade de suas diretrizes, objetivos e ações programáticas e o envolvimento de 
diversos Ministérios, partindo da perspectiva de indivisibilidade e interdependência dos direitos 
humanos. Nesse sentido, as iniciativas de responsabilidade do Governo Federal previstas no 
documento se distribuem por todas as áreas da administração, reforçando a importância da 
coordenação entre as políticas públicas desenvolvidas pelos diversos Ministérios para o alcance 
dos resultados esperados.

Programas Nacionais de Direitos Humanos

Histórico – Contexto Internacional

 • 1948 – Declaração Universal dos Direitos Humanos

 • Contexto pós-Segunda Guerra Mundial

 • Artigo 1º Todos nascem livres e iguais em dignidade e direitos

 • Princípios fundamentais: liberdade, igualdade e fraternidade
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 • 1966 – Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e Pacto Internacional sobre 
Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (1992)

 • 1969 – Convenção Americana sobre Direitos Humanos – OEA (1992)

 • 1998 – Submissão à jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos

 • 1993 – Declaração e Programa de Ação de Viena da ONU

Direitos Humanos são:

 • Universais

 • Indivisíveis

 • Interdependentes

 • Parágrafo 71: Viena recomenda que cada Estado considere a conveniência de elaborar 
um plano nacional de ação para promover e proteger os direitos humanos.

Histórico – Contexto Brasileiro

 • 1988 – Constituição Federal

 • Cidadania e diginidade da pessoa humana como principais fundamentos do Estado 
Brasileiro (Art. 1º, II e III)

Congresso Nacional

 • 1995: Criação da CDHM na Câmara dos Deputados

 • 2005: Criação da CDH no Senado Federal

Governo Federal – Secretaria de Direitos Humanos

Participação Democrática

 • Art 1º da Constituição Federal
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Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos 
ou diretamente, nos termos desta Constituição.

Conferências Nacionais de Direitos Humanos (CNDH)

Características do PNDH-3

 • Subscrito por 31 Ministérios

 • Define as diretrizes da Política de Direitos Humanos do Governo Federal

 • Direitos Humanos como Política de Estado

 • Responsabilidade do Estado brasileiro face aos compromissos assumidos internacional-
mente

 • Implementação progressiva: planos de ação bianuais

 • Transversalidade dos eixos orientadores

Estrutura do PNDH-3

 • Eixo I: Interação Democrática entre Estado e Sociedade Civil

 • Eixo II: Desenvolvimento e Direitos Humanos

 • Eixo III: Universalizar Direitos em um Contexto de Desigualdades

 • Eixo IV: Segurança Pública, Acesso à Justiça e Combate à Violência

 • Eixo V: Educação e Cultura em Direitos Humanos

 • Eixo VI: Direito à Memória e à Verdade
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PNDH-3 – Pontos Polêmicos

1. Amplitude do programa

2. Criação da Comissão Nacional da Verdade

3. Liberdade de imprensa

4. Mediação de conflitos agrários

5. União civil entre pessoas do mesmo sexo

6. Símbolos religiosos

7. Aborto

8. Taxação de grandes fortunas

9. Financiamento público de campanha

10.  Direitos trabalhistas de profissionais do sexo

11.  Plantio de monocultura

Criação da Comissão Nacional da Verdade

 • 1ª ação do PNDH-3 implementada.

 • Criação de GT para elaborar anteprojeto de lei.

 • Segundo informações da ONU, mais de 30 Comissões da Verdade já foram criadas.

 • O PNDH-3 não propõe a revisão da Lei de Anistia.

Liberdade de Imprensa

 • Garantia do direito à comunicação democrática

 • Mídia: papel fundamental na promoção de uma cultura em direitos humanos

 • Não propõe comissão de governo

 • Propõe acompanhamento e não controle social

Ações PNDH-3:

 • Propor a criação de marco legal para regulamentar o art. 221 da Constituição Federal.

 • Elaborar critérios de acompanhamento editorial para assegurar o respeito aos direitos 
humanos nos meios de comunicação.
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 • Modelo da campanha “quem financia a baixaria é contra a cidadania”, da Câmara dos 
Deputados.

Mediação de Conflitos Agrários

 • Solução pacífica de controvérsias, assegurando a proteção dos direitos humanos.

 • Acesso à justiça no campo e na cidade.

Ação PNDH-3:

 • Propor projeto de lei priorizando audiência coletiva como forma de mediação.

 • Manual de diretrizes da Ouvidoria Agrária Nacional (2008).

 • Recomendação do Conselho Nacional de Justiça (2009).

União Civil entre Pessoas do mesmo sexo

 • Igualdade de todos perante a lei, sem discriminação de qualquer natureza.

 • Toda pessoa tem o direito de constituir família, independentemente de sua orientação 
sexual ou identidade de gênero (Princípios de Yogyakarta – 2006).

 • Estados devem adotar medidas legislativas e administrativas para garantir esse direito.

 • Resoluções da 1ª Conferência Nacional LGBT (2008).

 • Jurisprudência.

Aborto

 • Questão de saúde pública: o Comitê Latino-americano e do Caribe para a Defesa dos 
Direitos da Mulher (CLADEM) estima a ocorrência de 1 milhão de abortos por ano no Brasil.

 • 250 mil internações/ano no SUS para tratamento de complicações.

 • Redução da mortalidade materna por abortamento inseguro (Plataforma de Cairo – 1994)

 • 5ª causa de mortalidade materna no Brasil.

 • Garantia dos direitos sexuais e direitos reprodutivos da mulher (Declaração de Beijing – 
1995).

 • O Comitê da ONU para Eliminação da Discriminação contra a Mulher (CEDAW) recomenda 
a revisão da legislação que penaliza o aborto.
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Aula XXAdministração Geral e Pública

1. VISÃO GERAL DAS TEORIAS ADMINISTRATIVAS

A Administração possui dezenas de definições na literatura especializada. De forma simples, 
pode-se dizer que administrar é a tarefa de tomar decisões sobre recursos para atingir objetivos.

A história da Administração nos remete ao período antes de Cristo, com relatos de formas rús-
ticas de buscar soluções para problemas práticos. Ao longo dos séculos, civilizações desenvolvi-
das (como os egípcios) e grandes impérios (chineses, romanos) deixaram rastros de que aplica-
vam técnicas de administração.

Na evolução histórica, duas instituições se destacaram por sua capacidade de organização ra-
cional, estrutura rígida e respeito à hierarquia: a Igreja Católica e as Organizações Militares.

O grande salto da Administração, po-
rém, foi dado no fim do século XIX, 
quando o mundo viveu a Segunda Re-
volução Industrial (também chamada 
de Revolução do Aço e da Eletricida-
de), marcada pelo franco desenvolvi-
mento das indústrias. Os resultados 
desse salto caracterizariam a forma de 
gerir as instituições modernas, impac-
tando as ações dos administradores 
até os dias atuais.

No início do século XX, a indústria (principalmente na Europa e nos EUA) estava em pleno de-
senvolvimento: existiam poucos concorrentes (criação de monopólios), o mercado crescia, ha-
via excesso de mão de obra vinda do campo para os centros urbanos.
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Nesse ínterim, parecia que a demanda por produtos era inesgotável e, por isso, o grande obje-
tivo das indústrias era produzir sempre mais e mais.

Porém, a expansão do trabalho nas fábricas 
era desorganizada, as tarefas eram aprendi-
das empiricamente, havia muita improvisa-
ção, as ferramentas e métodos não eram pa-
dronizados. Esses fatores, dentre outros, 
acabavam resultando em diversos problemas 
e desperdícios na produção.

As falhas, o aumento da complexidade das 
organizações e a competição por mercado 
obrigaram os responsáveis pelas empresas a 
planejar as atividades, definir objetivos, orga-
nizar recursos (financeiros, materiais etc.), co-
mandar pessoas e controlar os resultados do 
negócio. Nesse contexto, ganha força a Ciên-
cia Administrativa, buscando resolver os pro-
blemas das grandes empresas que estavam 
surgindo. 

Uma teoria é um conjunto de proposições, 
princípios e doutrinas que procuram explicar 
os fatos da realidade prática. As Teorias da Ad-
ministração são conhecimentos organizados, 
produzidos pela experiência prática das orga-
nizações. A teoria geral da administração é o 
conjunto dessas teorias, que são designadas por meio de diferentes termos.

As Teorias da Administração espelham, portanto, o momento histórico em que são produzi-
das. Na realidade, não são apenas teorias, mas muitas vezes estudos empíricos que resultaram 
em aplicações diretas e que colaboraram para o desenvolvimento das organizações modernas. 
Dessa forma, refletindo as necessidades da época, o foco inicial dos “cientistas administrativos” 
estava nos estudos capazes de organizar as empresas, diminuir as falhas e gerar maior eficiên-
cia na produção.

Importante destacar que a Administração não inventou a divisão do trabalho, a hierarquia, o 
controle etc. Essas características existiam há séculos nas atividades humanas. O que a Ciência 
Administrativa fez foi potencializar e disseminar essas práticas, como resposta ao aumento dos 
problemas organizacionais gerados pela Revolução Industrial.

Voltando à figura do início deste capítulo, concluímos que Administração é o processo de tomar 
decisões sobre objetivos e utilização de recursos, ou seja, é o processo de planejar, organizar, 
dirigir e controlar o uso de recursos a fim de alcançar objetivos organizacionais.

O conteúdo do estudo da Administração varia de acordo com a teoria ou a escola considerada. 
Cada autor da Administração tende a abordar as variáveis e assuntos típicos da orientação teó-
rica de sua escola ou teoria.

Cada uma destas seis variáveis - tarefas, estrutura, pessoas, ambiente, tecnologia e competiti-
vidade - provocou ao seu tempo uma diferente teoria administrativa, marcando um gradativo 
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passo no desenvolvimento da TGA. Cada teoria administrativa privilegia ou enfatiza uma ou 
mais dessas seis variáveis.

De maneira geral, a Teoria Geral da Administração evoluiu da seguinte forma: 

1. Começou com ênfase nas tarefas (atividades executadas pelos operários em uma fábrica), 
por meio da Administração Científica de Taylor. 

2. A seguir, a preocupação básica passou para a ênfase na estrutura com a Teoria Clássica de 
Fayol e com a Teoria da Burocracia de Weber, seguindo-se mais tarde a Teoria Estruturalista.

3. A Abordagem Humanística surgiu com a ênfase nas pessoas, por meio da Teoria das Rela-
ções Humanas, mais tarde desenvolvida pela Teoria Comportamental e pela Teoria do De-
senvolvimento Organizacional. 

4. A ênfase no ambiente surgiu com a Teoria dos Sistemas.

5. Por fim a abordagem administrativa foi completada pela Teoria da Contingência e desen-
volveu a ênfase na tecnologia.

Mais recentemente, as novas abordagens trouxeram à tona a emergente necessidade de com-
petitividade das organizações em um mundo globalizado e carregado de mudanças e transfor-
mações.
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A tabela a seguir apresenta o resumo das diferentes abordagens, com suas visões e ênfases.
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2. ABORDAGEM CLÁSSICA

Na sua época, início do século XX, a Abordagem Clássica foi influenciada por três princípios in-
telectuais dominantes em quase todas as ciências:

1. Mecanicismo – se baseia na relação simples de causa-e-efeito entre dois fenômenos. Um 
fenômeno X é a causa de outro fenômeno Y (efeito), quando X é necessário e suficiente 
para que Y aconteça.

2. Reducionismo – se baseia na crença de que todas as coisas podem ser decompostas e re-
duzidas a seus elementos fundamentais, simples, que constituem as suas unidades indivisí-
veis.

3. Pensamento analítico – utilizado pelo reducionismo para explicar as coisas ou tentar com-
preendê-las melhor. A análise consiste em decompor o todo nas suas partes mais simples, 
que são mais facilmente solucionadas ou explicadas, para, posteriormente, agregar essas 
soluções ou explicações parciais em uma solução ou explicação do todo.

O foco da Escola Clássica de Administração é interno e estrutural, ou seja, seus principais teóri-
cos procuravam aperfeiçoar as regras e a estrutura interna da organização.

A ideia era racionalizar o trabalho, partindo do pressuposto de que uma estrutura adequada 
que otimizasse a produção resolveria todos os problemas, inclusive aqueles de comportamen-
to dos trabalhadores. Além disso, foi acentuada a divisão entre aqueles que pensam (gerentes) 
e os que executam (trabalhadores).

Os principais autores dessa abordagem são o americano Frederick Winslow Taylor e o francês 
Henri Fayol. 

2.1. Taylor – Administração Científica

Taylor iniciou sua carreira como operário e aos poucos foi sendo pro-
movido até chegar a engenheiro. Desde o princípio, sempre se preocu-
pou com formas de aumentar a eficiência da produção.

Ele considerava que os sistemas administrativos da época eram falhos: 
falta de padronização dos métodos e das ferramentas, desconheci-
mento – por parte dos administradores – das tarefas realizadas pelos 
operários, equívoco na forma de remuneração utilizada (por empreita-
da – peça, tarefa) etc.

Em seu livro Shop Management (Administração de Oficinas), de 1903, 
é apresentada uma filosofia de administração baseada em técnicas de racionalização do traba-
lho dos operários por meio do Estudo de Tempos e Movimentos (Motion-Time Study).

Taylor começou seus estudos pelos níveis mais baixos – operários –, analisando as tarefas de 
cada um, decompondo seus movimentos e dividindo processos de trabalho (método cartesia-
no) para aperfeiçoá-los e racionalizá-los.
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Concluiu que um operário médio produzia muito menos do que era capaz, seja por executar 
“movimentos inúteis”, seja por usar ferramentas inadequadas, seja por perceber que obtinha a 
mesma remuneração de um colega menos produtivo.

A partir da decomposição do trabalho em tarefas simples, da análise e de testes científicos, 
seria definida a melhor forma (the best way) de se realizar uma tarefa, resultando na padroni-
zação da atividade e das ferramentas para os operários. 

Além disso, os operários seriam escolhidos com base em suas aptidões para a tarefa e treina-
dos de acordo com “the best way”. Tais funcionários seriam remunerados pela produtividade, 
tendo, desta forma, um incentivo para produzir mais.

Esses estudos iniciais resultaram no que ele chamou de Princípios da Supervisão Elementar:

1º Seleção científica – atribuir a cada trabalhador a tarefa (simples) mais elevada possível con-
forme suas aptidões pessoais.

2º Tempo padrão – a produção de cada trabalhador nunca pode ser inferior ao padrão estabe-
lecido.

3º Incentivo salarial – atribuir tarifas diferenciadas de remuneração por unidade produzida 
para quem produzir acima dos padrões estabelecidos.

Resumindo os preceitos de Shop Management:

1. O objetivo da boa administração é pagar salários altos e ter baixos custos de produção.

2. Com esse objetivo, a administração deve aplicar métodos científicos de pesquisa para esta-
belecer a melhor maneira de executar as tarefas e controlar as operações.

3. Os empregados devem ser cientificamente selecionados e colocados em serviços adequa-
dos a suas aptidões.

4. Os empregados devem ser cientificamente adestrados para aperfeiçoar suas aptidões e 
executar as tarefas do modo correto. 

5. Uma atmosfera de íntima e cordial cooperação deve ser cultivada entre a administração e 
os trabalhadores, garantindo um ambiente psicológico para a aplicação dos princípios.
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2.1.1. Princípios de Administração Científica

No livro Principles of Scientific Management (Princípios de Administração Científica), de 1911, 
Taylor desenvolveu estudos mais amplos sobre Administração, com base na sua grande preocu-
pação com relação ao desperdício de materiais e à ineficiência nas atividades industriais.

A seguir, algumas frases do autor que demonstram sua linha de pensamento:

“Vemos e sentimos o desperdício das coisas materiais (se referindo a florestas, jazidas etc.); 
entretanto, as ações desastradas, ineficientes e mal orientadas dos homens não deixam indícios 
visíveis e palpáveis; [...] ainda que o prejuízo diário, daí resultante, seja maior que o decorrente 
do desgaste das coisas materiais, este último nos abala profundamente, enquanto aquele ape-
nas levemente nos impressiona.”

“Nunca se mostrou tão intensa, como atualmente, a procura de homens melhores e mais capa-
zes, desde diretores de grandes companhias até simples serventes. E agora, mais do que antes, 
a procura dos competentes excede a oferta.”

“No passado a ideia predominante era expressa nesta frase — os chefes das indústrias nascem, 
não se fazem — e daí a teoria de que, tendo sido encontrado o homem adequado para o lugar, 
os métodos deviam ser, a ele, incondicionalmente confiados. No futuro, prevalecerá a ideia de 
que nossos líderes devem ser tão bem treinados quanto bem nascidos e que nenhum homem, 
embora excelente, sob o antigo sistema de administração de pessoal, poderá competir com ho-
mens comuns, mas organizados, adequada e eficientemente para cooperar.”

Ele citou três objetivos para o estudo (livro): 

1. Indicar, por meio de uma série de exemplos, a enorme perda que o país sofria com a inefici-
ência em quase todos os atos diários.

2. Tentar convencer o leitor de que o remédio para esta ineficiência está antes na administra-
ção que na procura de homem excepcional ou extraordinário.

3. Provar que a administração é uma verdadeira ciência, regida por normas, princípios e leis 
definidos. Além disto, para mostrar que os princípios fundamentais da administração cien-
tífica são aplicáveis a todas as espécies de atividades humanas.
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2.1.1.1. Vadiagem

Taylor afirmava que a vadiagem dos trabalhadores (produ-
zir menos do que realmente podiam) afetava fortemente a 
prosperidade das indústrias e dos trabalhadores.

Haveria três causas determinantes dessa vadiagem:

1. O erro disseminado entre os trabalhadores de que o maior rendimento do homem e da máqui-
na resultaria no desemprego muitos operários: vadiagem sistemática dos operários, que redu-
ziam a produção a aproximadamente um terço do normal para evitar a redução das tarifas de 
salários. Taylor criticava os sindicatos, que criavam normas destinadas a diminuir a produção e 
que “propagam diariamente este erro, afirmando que os operários trabalham demais”.

“Lei da fadiga: a lei limita-se aos trabalhos em que é atingido o limite da capacidade do homem 
pela fadiga. É a lei do trabalho penoso, correspondente ao esforço do cavalo de carruagem. 
Praticamente todos esses trabalhos consistem em movimentos de extensão ou de flexão do bra-
ço do trabalhador; em outras palavras, a força do homem se exerce para empurrar ou puxar 
alguma coisa que ele segura com as mãos. A lei mostra que, para cada um desses movimentos, 
o trabalhador só pode ficar sob o peso durante certa parte do dia.”

“Muita coisa se tem dito e continua a dizer-se a respeito da fadiga e do ambiente nas fábricas. 
O autor tem grande simpatia por aqueles que trabalham em excesso, mas, muito maior ainda, 
por aqueles que são mal pagos.”

2. O sistema defeituoso da administração, que força os operários a fazer cera no trabalho a 
fim de melhor proteger os seus interesses: ignorância, dos administradores, sobre as roti-
nas de trabalho e do tempo necessário para sua realização.

"[...] indolência ou preguiça no trabalho provém de duas causas. Primeiramente, da tendência 
ou instinto nativo de fazer o menor esforço, o que pode ser chamada indolência natural. Em 
segundo lugar, das ideias e raciocínios mais ou menos confusos, provenientes de intercomuni-
cação humana a que cabe a denominação de indolência sistemática."

"A indolência natural e a vadiagem premeditada podem ser eliminadas com melhor compreen-
são do dia de trabalho comum, registrando-se o maior rendimento obtido pelo trabalhador e 
sua eficiência, elevando os salários individuais à medida que o operário se aperfeiçoe, dispen-
sando-se quando não atingirem certo nível e fazendo nova admissão de trabalhadores cuidado-
samente selecionados[...]”

3. Os métodos empíricos ineficientes com os quais o operário desperdiça grande parte do seu esfor-
ço e do seu tempo: falta de uniformidade das técnicas ou métodos de trabalho – era necessário 
substituir os métodos empíricos por métodos científicos – Organização Racional do Trabalho.

“[...] entre os vários métodos e instrumentos utilizados em cada operação, há sempre método 
mais rápido e instrumento melhor que os demais[...]”

“[...] notável economia de tempo e o consequente acréscimo de rendimento possíveis de obter 
pela eliminação de movimentos desnecessários e substituição de movimentos lentos e ineficien-
tes por movimentos rápidos em todos os ofícios [...] decorrem dum perfeito estudo do tempo e 
movimento, feito por pessoa competente.”
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2.1.1.2. Divisão do trabalho entre a gerência e os trabalhadores

Taylor criticava o sistema de trabalho existente no seu tempo, o qual ele denominava “iniciativa 
e incentivo”. Nesse sistema, o supervisor deixava a cargo do operário a escolha do método para 
executar o trabalho, para encorajar sua iniciativa. Caso a iniciativa fosse bem sucedida, o traba-
lhador ganhava incentivos (prêmios, dinheiro etc.). Para Taylor, porém, o operário não tem ca-
pacidade, nem formação, nem meios para analisar cientificamente o seu trabalho e estabelecer 
racionalmente qual o método mais eficiente.

A Administração Cientifica prega a repartição de responsabilidades, separando quem pensa de 
quem faz: a administração (gerência) fica com o planejamento (estudo minucioso do trabalho 
e estabelecimento do método) e a supervisão (controle e assistência contínua ao trabalhador 
durante a produção); o trabalhador fica com a execução.

Para Taylor, o trabalho do gerente envolve, basicamente, ações sobre os processos, sobre os 
recursos (humanos e materiais) e ações com base técnica (científica). 

Atribuições da direção:

1. Desenvolver para cada elemento do trabalho individual uma ciência que substitua os méto-
dos empíricos.

2. Selecionar cientificamente, depois treinar, ensinar e aperfeiçoar o trabalhador. 

3. Cooperar cordialmente com os trabalhadores para articular todo trabalho com os princí-
pios da ciência que foi desenvolvida.

4. Manter divisão equitativa de trabalho e de responsabilidades (competências) entre a di-
reção e o operário. A direção incumbe-se de todas as atribuições para as quais esteja mais 
bem aparelhada do que o trabalhador.

“A ideia da tarefa é, quiçá, o mais importante elemento na administração científica. O trabalho 
de cada operário é completamente planejado pela direção, pelo menos, com um dia de ante-
cedência e cada homem recebe, na maioria dos casos, instruções escritas completas que minu-
denciam a tarefa de que é encarregado e também os meios usados para realizá-la.”

2.1.1.3. Princípios e Mecanismos da Administração Científica

Taylor declarou que o principal objetivo da Administração Científica consistia em “assegurar a 
máxima prosperidade do patrão e, ao mesmo tempo, do empregado”.

A expressão máxima prosperidade significa grandes lucros 
e desenvolvimento do negócio, a fim de que a prosperida-
de seja permanente. Para o empregado, significa salários 
mais altos do que a média e aproveitamento mais eficien-
te – de acordo com suas aptidões naturais.

Dessa forma, a Administração Científica tem a certeza de 
que os verdadeiros interesses de patrões e empregados 
são iguais:
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A prosperidade do empregador não pode existir, por muitos anos, se não for acompanhada da 
prosperidade do empregado e vice-versa; é preciso dar ao trabalhador o que ele mais deseja — 
altos salários — e ao empregador também o que ele almeja — baixo custo de produção.”

Essa citação mostra a visão taylorista do trabalhador como homo economicus, ou seja, um ser 
humano previsível, racional, egoísta e utilitarista; que otimiza suas ações após ponderar as al-
ternativas; interessado apenas em recompensas materiais.

Os quatro princípios fundamentais da administzração científica são:

1. Desenvolvimento de uma verdadeira ciência – Substituindo o critério individual do operá-
rio. (Em uma abordagem mais moderna, seria uma espécie de Planejamento)

2. Seleção científica do trabalhador – de acordo com suas aptidões e as necessidades da ta-
refa. (Preparo)

3. Instrução e treinamento científico – de acordo com o método científico. (Preparo)

4. Cooperação íntima e cordial entre a direção e os trabalhadores – de modo que façam 
“juntos” o trabalho, de acordo com leis científicas desenvolvidas. (Execução e Controle)

“A Administração Científica é uma combinação de ciência em lugar de empirismo; harmonia em 
vez de discórdia; cooperação e não-individualismo; rendimento máximo em lugar de produção 
reduzida; desenvolvimento de cada homem a fim de alcançar maior eficiência e prosperidade."

“Com a aplicação destes novos princípios, em lugar do antigo esforço individual, e com a divisão 
equânime, entre a direção e os trabalhadores, das partes de cada tarefa diária, a administração 
encarrega-se das atribuições para as quais está mais bem aparelhada e os operários das restantes.”

De acordo com Taylor, a implantação da Administração Científica deveria ser gradual e respeitar 
certo período de tempo, para evitar alterações bruscas que causassem descontentamento dos 
empregados e prejuízos aos patrões. 

Taylor insistiu na distinção entre os princípios (filosofia) e os mecanismos (técnicas, elementos) 
da administração científica. Para se colocar em prática os princípios, ele cita algumas técnicas 
possíveis:
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 • Estudo do tempo, com os materiais e métodos para realizá-lo corretamente;

 • Padronização dos instrumentos e material usados na fábrica e também de todos os movi-
mentos do trabalhador para cada tipo de serviço;

 • Chefia numerosa e funcional (e sua superioridade sobre o velho sistema do contramestre 
único);

 • Necessidade de uma seção ou sala de planejamento;

 • Princípio de exceção – sistema de controle operacional simples e baseado não no desempe-
nho médio, mas na verificação das exceções ou desvios (bons ou ruins) dos padrões normais.

 • Uso da régua-de-cálculo e recursos semelhantes para economizar tempo;

 • Fichas de instrução para o trabalhador;

 • Ideia de tarefa na administração, associada a alto prêmio para os que realizam toda a tarefa 
com sucesso;

 • Pagamento com gratificação diferencial;

 • Sistema mnemônico para classificar produtos, ferramentas etc.;

 • Sistema de controle da rotina;

 • Novo sistema de cálculo do custo, etc., etc.

2.1.2. Organização Racional do Trabalho

Chiavenato (um autor conhecido por suas compilações de teorias administrativas) aborda essa 
tentativa de Taylor de substituir métodos empíricos e rudimentares pelos métodos científicos, 
a qual denomina Organização Racional (ou científica) do Trabalho (ORT). 

A ORT se fundamenta nos seguintes aspectos:

1. Análise do trabalho e do estudo dos tempos e movimentos (motion-time study).

2. Estudo da fadiga humana – racionalizar os movimentos, eliminando os que produzem fadi-
ga e os que não estão diretamente relacionados com a tarefa executada.

3. Divisão do trabalho e especialização do operário.

4. Desenho de cargos e de tarefas – a tarefa constitui a menor unidade possível dentro da 
divisão do trabalho em uma organização. Cargo é o conjunto de tarefas executadas de ma-
neira cíclica ou repetitiva. Desenho é a maneira pela qual um cargo é criado e projetado e 
combinado com outros cargos para a execução das tarefas.

5. Incentivos salariais e prêmios de produção.

6. Conceito de homo economicus – ser humano é previsível e controlável, egoísta e utilitarista 
em seus propósitos; racionalidade absoluta; toda pessoa é influenciada exclusivamente por 
recompensas salariais, econômicas e materiais.

7. Condições ambientais de trabalho – iluminação, conforto, adequação de instalações e fer-
ramentas, arranjo físico das máquinas etc.
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8. Padronização de métodos e de máquinas.

9. Supervisão funcional – Taylor era contrário à centralização da autoridade e propunha a cha-
mada supervisão funcional, que nada mais é do que a existência de diversos supervisores, 
cada qual especializado em determinada área e que tem autoridade funcional (relativa so-
mente a sua especialidade) sobre os mesmos subordinados.

2.1.3. Outros autores

Essa escola era formada principalmente por engenheiros, merecendo destaque:

Frank e Lilian Gilbreth: desenvolveram técnicas para minimizar tempos e movimentos. Lilian 
tentou aplicar psicologia à Administração em uma época em que poucos pensavam nisso. Frank 
concluiu que todo trabalho manual pode ser reduzido a movimentos elementares, aos quais 
deu o nome de therblig (anagrama de Gilbreth). O therblig constitui unidade fundamental de 
trabalho da Administração Científica. Gilbreth também propôs princípios de economia de mo-
vimentos classificados em três grupos: relativos ao uso do corpo humano, relativos ao arranjo 
material do local de trabalho, relativos ao desempenho das ferramentas e do equipamento.

Henry Gantt: famoso pelo Gráfico de Gantt (um tipo de cronograma), usou psicologia para au-
mentar a produtividade. Deu importância ao moral do trabalhador, reconheceu a vantagem de 
incentivos não monetários (percebendo falhas na Adm. Científica), aplicou a racionalização fora 
da produção (vendas e finanças) e ajudou a desenvolver o treinamento profissionalizante.

Hugo Munsterberg: é considerado o criador da psicologia industrial. Criou e empregou testes 
de seleção de pessoal e deu consultoria sobre comportamento humano.

Harrington Emerson: simplificou os métodos de trabalho, popularizou a Administração 
Científica, desenvolveu trabalhos sobre seleção e treinamento e preconizou 12 princípios de 
rendimento, dentre eles: traçar um plano bem definido, de acordo com os objetivos; oferecer 
orientação e supervisão competentes; manter disciplina; manter registros precisos, imediatos e 
adequados; oferecer remuneração proporcional ao trabalho; fixar normas padronizadas; 
oferecer incentivos ao pessoal. 

Henry Ford: costuma ser incluído nessa escola pela aplicação 
dos princípios tayloristas em seus negócios. Seu princípio geral 
de organização da produção compreende o paradigma tecno-
lógico, a forma de organização do trabalho e o estilo de gestão.

As principais características são: 

1. Racionalização taylorista do trabalho: profunda divisão – tanto horizontal (parcelamento 
das tarefas) quanto vertical (separação entre concepção e execução) – e especialização do 
trabalho;

2. Desenvolvimento da mecanização através de equipamentos altamente especializados;

3. Produção em massa de bens com elevado grau de padronização;

4. Norma fordista de salários: salários relativamente elevados e crescentes – incorporando 
ganhos de produtividade – para compensar o tipo de processo de trabalho predominante
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Ford aperfeiçoou o sistema de linhas de montagem por meio da fabricação em série (produção 
em massa), com o uso de peças padronizadas e intercambiáveis. Baseou-se em três princípios: 
intensificação (velocidade), economicidade (diminuir estoques e variedade de peças) e 
produtividade (especialização e linha de montagem).

As peças eram transportadas por plataformas volantes de um lugar 
a outro na linha de montagem, enquanto os trabalhadores perma-
neciam em seus postos. Essas inovações eliminaram quase todos os 
movimentos desnecessários, permitindo realizar a tarefa (repetitiva) 
com “o mínimo de força de vontade e esforço mental”.

Era adotada uma forma rígida de divisão do trabalho, tanto vertical 
quanto horizontal. Pela linha de montagem se racionalizava ao máximo o trabalho para se con-
seguir economias em escala.

O sistema de Ford teve importante função social de democratizar o uso do automóvel (devido ao 
baixo custo) e, por meio de acordos com sindicatos, pagar os trabalhadores por produtividade.

2.2. Fayol – Teoria Clássica

Para Henri Fayol, um engenheiro francês, a Administração constituía um 
fator de grande importância na direção dos negócios. O fundador da Te-
oria Clássica da Administração partiu, em seu livro Administração Indus-
trial e Geral – 1916, de uma abordagem sintética, global e universal da 
empresa.

Incluído no grupo de estudiosos denominados Anatomistas e Fisiologis-
tas – anatomia (estrutura), fisiologia (funcionamento)– seu foco estava 
na estrutura da organização, ou seja: a preocupação básica era aumen-
tara eficiência da empresa por meio da forma e disposição dos órgãos 
componentes da organização(departamentos) e de suas inter-relações 
estruturais.

A teoria Clássica, portanto, concebe a organização em termos de estrutura, forma, disposição e 
inter-relacionamento das partes que a constituem.

É uma abordagem top-down, de cima para baixo (da direção para a execução) e do todo (orga-
nização) para assuas partes componentes (departamentos).

O autor Fernando Prestes Motta aponta como ideias básicas da teoria:

 • Quanto mais dividido o trabalho, mais eficiente será a empresa.

 • Quanto mais o agrupamento de tarefas em departamentos obedecer ao critério da seme-
lhança de objetivos, mais eficiente será a empresa.

 • Um pequeno número de subordinados para cada chefe e um alto grau de centralização das 
decisões.

 • O objetivo é organizar mais as tarefas do que os homens.
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Essa maneira de conceber a estrutura organizacional é influenciada pelas concepções antigas de 
organização (como a organização militar e a eclesiástica) tradicionais, rígidas e hierarquizadas.

Fayol parte da proposição de que toda empresa (simples ou complexa, grande ou pequena) 
pode ser dividida em seis grupos de operações, denominadas Funções Essenciais, as quais vi-
vem em estreita interdependência: Técnica, Comercial, Financeira, Segurança, Contábil e Ad-
ministrativa.

2.2.1. Funções Essenciais

1. Função Técnica: produção de bens ou de serviços da empresa. Muitas vezes essa função é 
excessivamente valorizada, em detrimento das outras; mas, de acordo com as circunstân-
cias, qualquer uma das outras 5 funções pode ter maior influência nos resultados.

2. Função Comercial: compra, venda e permutas. Comprar e vender são tão importantes 
quanto fabricar. Implica planejamento e um profundo conhecimento do mercado e dos 
concorrentes.

3. Função Financeira: procura e gerência de capitais. Implica usar bem o capital disponível 
e evitar aplicações imprudentes.  O capital é necessário para o pagamento de despesas, a 
realização de melhorias, a constituição de reservas etc.

4. Função de Segurança: proteção e preservação de bens e de pessoas. Evitar roubos, calami-
dades, greves, ameaças pessoais etc. “Dá à empresa segurança e ao pessoal a tranquilida-
de de espírito de que tanto precisa.”

5. Função Contábil: inventários, registros, balanços, custos, estatísticas etc. Chamado "órgão 
de visão”, deve relatar a qualquer momento, de forma clara e precisa, a posição e o rumo 
do negócio. É geralmente tratada com indiferença, mas é um poderoso meio de direção.

6. Função Administrativa: tem o encargo de formular o programa de ação geral da empresa, 
de constituir o seu corpo social, de coordenar os esforços e de harmonizar os atos. Devido 
à importância dada por Fayol, será estudada separadamente.

2.2.2. Função Administrativa

Para Fayol, a função administrativa tem por órgão e instrumento o corpo social. Enquanto as 
outras funções preocupam-se com máquinas e matérias-primas, a Administração restringe-se 
ao pessoal.

Inicialmente, o autor faz uma distinção entre Dirigir e Administrar.

“Dirigir é conduzir a empresa, tendo em vista os fins visados, procurando obter as maiores van-
tagens possíveis de todos os recursos de que ela dispõe; é assegurar a marcha das seis funções 
essenciais. A administração não é senão uma das seis funções, cujo ritmo é assegurado pela 
direção." O espaço ocupado pela Administração nas funções dos altos chefes faz parecer que as 
funções administrativas estejam concentradas exclusivamente no topo da organização, o que 
não é verdade.
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Cada uma das funções corresponde a uma capacidade (capacidade técnica, financeira, adminis-
trativa etc.) e cada capacidade corresponde a um conjunto de qualidades (físicas, intelectuais, 
morais, cultura geral, conhecimentos especiais e experiência).

Para Fayol, a importância das capacidades varia ao longo cadeia hierárquica, conforme a figura 
a seguir.

A principal capacidade do operário é a técnica; quando mais a pessoa se eleva na hierarquia, 
mais diminui a importância técnica e aumenta a administrativa. No topo da organização, a prin-
cipal capacidade do diretor é a administrativa.

Existe, portanto, uma proporcionalidade da função administrativa: ela não é privativa da alta 
cúpula, mas se reparte proporcionalmente por todos os níveis da empresa. Na medida em que 
se desce na escala hierárquica, mais aumenta a proporção das outras funções da empresa; e na 
medida em que se sobe na escala hierárquica mais aumenta a extensão e o volume da função 
administrativa.

Para Fayol, era necessário formular uma “doutrina administrativa”, afinal, todos teriam necessi-
dade, em maior ou menor grau, de conhecimentos administrativos. Tais conhecimentos seriam 
oferecidos desde a escola primária (de forma rudimentar) até a formação superior (de modo 
avançado).

Para que o corpo social funcione bem, são necessárias algumas condições, que o Fayol chamou 
de princípios. Ele definiu 14 princípios, porém, deixou claro que esse número é variável, pois 
qualquer prática ou instrumento que viesse a facilitar e fortalecer o corpo social poderia ser 
classificado como princípio.

“Sem princípios, vive-se na obscuridade, no caos; sem experiência e sem medida, surgem as 
dificuldades[...]”

“Não existe nada rígido nem absoluto em matéria administrativa; tudo nela é uma questão 
de medida. Quase nunca se aplicará o mesmo princípio duas vezes em condições idênticas: é 
necessário ter em conta circunstâncias diversas e variáveis, homens igualmente variáveis e dife-
rentes e muitos outros elementos também variáveis.”

“A exata avaliação das coisas, fruto do tato e da experiência, é uma das principais qualidades 
do administrador.” 
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2.2.3. Princípios Gerais da Administração

Os 14 Princípios Gerais da Administração, segundo Fayol, são:

1. Divisão do trabalho: divisão de tarefas que reduz o número de objetivos que necessitam 
de esforço e concentração por parte do trabalhador. Consiste na especialização das tarefas 
e das pessoas para aumentar a eficiência. Tende à especialização de funções e à separação 
de poderes, mas, segundo o próprio Fayol

"A divisão do trabalho tem suas limitações que a experiência e o senso da medida ensinam a 
não ultrapassar”.

A divisão vertical define os escalões da organização que detêm diferentes níveis de autoridade 
(autoridade de linha). A divisão horizontal especializa segundo os diferentes tipos de atividades 
da organização (departamentalização). A homogeneidade na organização é obtida quando são 
reunidos, na mesma unidade, todos os que estiverem executando o mesmo trabalho/proces-
so/para a mesma clientela/no mesmo lugar.

2. Autoridade e responsabilidade: autoridade é o direito de mandar e o poder de se fazer 
obedecer. Destacam-se dois tipos:

1. Autoridade estatutária ou regimental – inerente à função.

2. Autoridade pessoal – inerente à pessoa. Sua inteligência, valor moral, aptidão de man-
do, serviços prestados etc.

“Num bom chefe, a autoridade pessoal é complemento indispensável da autoridade estatutária.”

A responsabilidade é uma consequência natural da autoridade, mas a responsabilidade é tão te-
mida quanto a autoridade é cobiçada. Tal temor paralisa muitas iniciativas e destrói qualidades.

“Não se concebe a autoridade sem a responsabilidade, isto é, sem a sansão– recompensa ou 
penalidade – que acompanha o exercício do poder. [...] é preciso incentivar as ações úteis e con-
ter as que não têm esse caráter.”

“Um bom chefe deve ter e difundir no seu ambiente a coragem de assumir responsabilidades”.

A penalidade é estabelecida com base no grau de responsabilidade e sua aplicação exige alto 
valor moral, imparcialidade e firmeza. Por fim, o autor considera que, quanto mais se sobe na 
hierarquia, mais complexas as operações e mais difícil identificar esse grau de responsabilidade.

Os autores clássicos distinguem outros dois tipos de autoridade: a de linha (hierarquia)e a de 
staff. Autoridade de linha é a hierárquica (os gerentes têm o poder formal de dirigir e controlar os 
subordinados imediatos). Autoridade de staff é atribuída aos especialistas em suas áreas de atu-
ação. A autoridade de staff é mais estreita e inclui o direito de aconselhar, recomendar e orientar. 
Assim, os órgãos de staff não obedecem ao princípio escalar nem possuem autoridade de coman-
do em relação aos órgãos de linha. Sua autoridade é de especialista e não de comando.

3. Disciplina: consiste na obediência, assiduidade, atividade, presença e sinais de respeito às conven-
ções estabelecidas (sejam tácitas, sejam explícitas). Estes fatores diferem de uma empresa para 
outra, entre categorias e agentes de uma mesma organização, de uma época para outra.
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“[...] o estado de disciplina de um corpo social qualquer depende essencialmente do valor dos 
chefes.”

“Os meios mais eficazes para se manter a disciplina são: 

 • bons chefes em todos os graus hierárquicos; 

 • convênios tão claros e equitativos quanto seja possível; 

 • sanções penais judiciosamente aplicadas.”

4. Unidade de comando: é o princípio da autoridade única.

“Para a execução de um ato qualquer, um agente deve receber ordens somente de um chefe.”

Para Fayol, em todas as associações humanas a dualidade de comando é fonte de conflitos. Se 
dois chefes exercem autoridade sobre um mesmo homem ou serviço, aparece um mal-estar; se 
a causa persiste, aumenta a perturbação e observam-se as seguintes consequências: ou a duali-
dade cessa com o afastamento de um dos chefes, ou a organização continuará se deteriorando.

Ele ressalta que é possível “afastar-se da linha hierárquica”, quando necessário, para evitar os 
inconvenientes da dualidade de comando (princípio da hierarquia).

5. Unidade de direção: unidade de ação, coordenação de forças, convergência de esforços.

“Um só chefe e um só programa para um conjunto de operações que visam o mesmo objetivo.”

6. Subordinação dos interesses individuais aos gerais: os interesses gerais da empresa de-
vem sobrepor-se aos interesses particulares das pessoas e dos grupos.

“Todas as paixões humanas tendem a fazer perder de vista o interesse geral em proveito do 
interesse particular.”

“Os meios para conciliar interesses são: firmeza e bons exemplos dos chefes; convênios tão 
equitativos quanto possível; vigilância atenta.”

7. Remuneração do pessoal: é o prêmio pelo serviço prestado. Deve ser equitativa e, na me-
dida do possível, gerar satisfação para os empregados e para a organização.

Os modos de retribuição do pessoal podem ter influência considerável sobre a marcha dos negó-
cios. São eles: a) pagamento por dia; b) pagamento por tarefa; c) pagamento por peça. Cada um 
tem vantagens e inconvenientes, seu uso depende das circunstâncias e das habilidades do chefe.

Busca-se com o modo de retribuição garantir remuneração equitativa, recompensar o esforço 
útil e evitar excessos de remuneração.

Fayol também analisa outras formas de regular os salários (prêmios, participação nos lucros e 
compensações honoríficas), mas mostra-se cauteloso e crítico, considerando-as problemas lon-
ge de serem resolvidos, soluções precárias.

8. Centralização: refere-se à concentração da autoridade no topo da hierarquia da organiza-
ção. Para o autor, centralizar é uma questão de ordem natural, porém, de acordo com a 
circunstância
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“Centralizar ou descentralizar é uma questão de medida; a questão é encontrar o ponto que dê 
o melhor rendimento à empresa.”

“[...] tudo que aumenta a importância das funções dos funcionários é do terreno da descentrali-
zação; tudo que diminui a importância dessas funções pertence à centralização.”

9. Hierarquia: é a cadeia escalar, a linha de autoridade que vai do escalão mais alto ao mais 
baixo em função do princípio do comando.

“A via hierárquica é o caminho que seguem, passando por todos os graus da hierarquia, as co-
municações que partem da autoridade superior ou que lhe são dirigidas.”

Nem sempre é o caminho mais rápido, por isso Fayol propõe uma forma de conciliar a hierar-
quia com a rapidez: com a devida autorização prévia dos chefes, os funcionários poderão se re-
lacionar diretamente (“ponte”). Após o contato, deve-se deixar o chefe a par do que aconteceu.

“É erro afastar-se da hierarquia sem necessidade, mas é erro muito maior segui-lo quando daí 
resulta prejuízo para a empresa.”

10. Ordem: é a ordem material e social.

 • Ordem material: “um lugar para cada coisa e cada coisa em seu lugar.” Procura evitar sujeira 
e perdas de materiais e de tempo, além de facilitar as operações. “Ordem perfeita implica um 
lugar judiciosamente escolhido; a ordem aparente não é senão uma imagem falsa da real.”

 • Ordem social: “um lugar para cada pessoa e cada pessoa em seu lugar.” Exige boa orga-
nização e recrutamento – conhecimento exato das necessidades e dos recursos sociais da 
empresa. A ordem perfeita exige “the right man in the right place”.

11. Equidade: benevolência e justiça no tratamento para alcançara lealdade do pessoal. “A 
equidade não exclui nem a energia nem o rigor. Exige, em sua aplicação, muito bom senso, 
muita experiência e muita vontade.”

12. Estabilidade do pessoal: a rotatividade do pessoal é prejudicial para a eficiência da organi-
zação. Um agente precisa de tempo para iniciar-se em uma nova função e chegar a desem-
penhá-la bem. Essa estabilidade também é relativa, depende das circunstâncias.

“[...] um chefe de mediana capacidade, mas estável, é infinitamente preferível a chefes da alta 
capacidade, porém instáveis.”

13. Iniciativa: capacidade de visualizar um plano e de assegurar pessoalmente o seu sucesso 
(conceber e executar).

“A iniciativa de todos, juntando-se à do chefe e, se necessário, suprindo-a, é uma grande força 
para as empresas.”

14. União do pessoal: espírito de equipe. A harmonia e a união entre as pessoas são grandes 
forças para a organização. Deve-se respeitar a unidade de comando e evitar a divisão das 
pessoas e o abuso das comunicações escritas.
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2.2.4. Elementos da Administração

Para Fayol, a Função Administrativa consiste em PO3C:

1. Previsão: é o planejamento. Avalia o futuro e traça o pro-
grama de ação em função dele.

“Prever, aqui, significa ao mesmo tempo calcular o futuro e 
prepará-lo; é, desde logo, agir.”

Seu instrumento mais eficaz é o programa de ação, que englo-
ba o resultado visado, uma linha de ação, as etapas a vencer e 
os meios a empregar.

As características gerais de um bom programa de ação são:

Unidade de programa (apenas um por vez, podendo ser dividido em partes); continuidade e 
duração anual (é o período mais usado, mas se permite variar); flexibilidade para que se adap-
tar a diferentes situações que surgirem; precisão difere o programa de ação de uma aventura 
– quanto mais próximos os objetivos, maior a precisão. 

Na opinião de Fayol, a previsão é pouco usada, pois requer condições e qualidades bastante di-
fíceis de reunir: lidar com pessoas, atenção contínua dos dirigentes, coragem moral, estabilida-
de dos dirigentes, competência profissional e conhecimento geral dos negócios (experiência).

2. Organização: dotar a empresa de tudo o que é útil ao funcionamento: matérias-primas, 
utensílios, capitais e pessoal. Os três primeiros formam o organismo material, enquanto as 
pessoas formam o organismo social (ao qual Fayol se ateve).

“Provido dos recursos materiais necessários, o pessoal, ou corpo social, deve ser capaz de cum-
prir as seis funções essenciais, isto é, executar todas as operações que a empresa comporta.”

O corpo social tem a missão administrativa de, entre outras coisas, cuidar para que o programa 
de ação seja preparado e executado. Sua forma depende da quantidade de funcionários (seu 
agrupamento e a distribuição das funções) e seus órgãos ou membros desempenham as seis 
funções essenciais.

“Na empresa rudimentar, os órgãos podem ser representados por um só agente; na empresa 
nacional, as funções essenciais, extremamente complexas e subdivididas, ocupam muita gente 
e conduzem à criação de órgãos ou subórgãos numerosos.”

Por fim, dentro da Organização, Fayol cita a importância do recrutamento e da formação dos 
agentes (treinamento).

3. Comando: consiste em dirigir o pessoal. Faz a organização a funcionar. Seu objetivo é alcançar o 
máximo retorno de todos os empregados de acordo com os aspectos globais do negócio.

Concentra-se na figura do chefe e tem como preceitos: ter um conhecimento profundo de seu 
pessoal; excluir os incapazes; conhecer bem os acordos que regem as relações dentro da em-
presa; dar bom exemplo; fazer inspeções periódicas no corpo social; fazer reuniões com cola-
boradores para garantir a convergência de esforços; não se deixar absorver por detalhes; incen-
tivar a iniciativa e o devotamento.
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4. Coordenação: harmoniza todas as atividades do negócio, facilitando o funcionamento e o 
sucesso. Sincroniza coisas e ações em proporções certas e adapta meios aos fins visados.

Em uma empresa bem coordenada, cada serviço caminha de acordo com os outros serviços, as 
divisões e subdivisões sabem a parte que lhes cabe do todo, há ajuda mútua, o programa de 
ação (e suas divisões) são mantidos em harmonia com as circunstâncias.

5. Controle: consiste em verificar se tudo ocorre em conformidade com o plano adotado, as 
ordens transmitidas e os princípios estabelecidos. O objetivo é localizar as fraquezas e er-
ros no intuito de repará-los e prevenir a repetição.

Administrativamente, verifica se os demais elementos (PO2C) estão funcionando. Estende-se 
também às demais funções essenciais (comercial, técnico, financeiro, contábil e de segurança).

A autoridade superior de cada serviço deve controlar seus agentes, exceto quando o número 
de operações se torna muito grande e complexo. Nesse caso,  agentes especiais – controlado-
res ou inspetores – , fazem o controle.

2.2.5. Outros autores

Lyndall F. Urwick: para ele, os elementos da Administração constituem a base da boa organi-
zação, uma vez que uma empresa não pode ser desenvolvida em torno de pessoas, mas de sua 
organização. Ele basicamente usou os mesmo elementos que Fayol, apenas desdobrando a pre-
visão em três distintos (investigação, previsão e planejamento).

Quanto aos princípios de Administração, ele propôs quatro:

1. Especialização (do trabalho) – cada pessoa deve exercer uma só função. Esse princípio dá 
origem à organização de linha, à de staff e à funcional.

2. Autoridade – linha desde o topo da organização até cada indivíduo de base.

3. Amplitude administrativa – o número ótimo de subordinados varia segundo o nível e a 
natureza dos cargos, a complexidade do trabalho e o preparo dos subordinados.

4. Definição – dos deveres, autoridade, responsabilidade e relações de cada cargo.

Luther Gulick: propôs os elementos POSDCORB: planejamento (planning), organização (organi-
zing), assessoria (staffing), direção (directing), coordenação (coordinating), informação (repor-
ting), orçamento (budgeting). Gulick enumera planejamento, organização, comando e coorde-
nação mencionados por Fayol e se diferencia por staffing, reporting e budgeting.



MTE - Auditor Fiscal do Trabalho – Administração Geral e Pública – Prof. Rafael Ravazolo

www.acasadoconcurseiro.com.br 839

2.3. Síntese da Abordagem Clássica

Abordagem Clássica

Teoria Administração Científica Teoria Clássica

Autor Taylor Fayol

Origem Americano Francês

Ênfase Tarefas – métodos e sistemas de 
trabalho na linha de produção

Estrutura – divisão de funções, 
especialização do administrador

Abordagem De baixo para cima De cima para baixo

Foco Operacional (chão de fábrica) Gerencial

Como alcançar eficiência?
Racionalização do trabalho do 

operário; somatório da eficiência 
individual no nível operacional

Forma e disposição dos órgãos 
e suas inter-relações; o todo 

organizacional e a sua estrutura 
geram eficiência a todas as partes 

envolvidas

Tipo de Organização Formal e Funcional 
(descentralizada) Formal e Linear (Centralizada)

Objetivo Máxima eficiência

Sistema Fechado

2.4. Críticas à Abordagem Clássica

Entre as críticas e acusações feitas à Escola Clássica estão:

 • O mecanicismo de sua abordagem lhe garante o 
nome de teoria da máquina – organização como "um 
arranjo rígido e estático de peças". Pressupõe que 
determinadas ações ou causas geram determinados 
efeitos ou consequências dentro de uma correlação 
determinística.

 • Abordagem simplificada e incompleta da organização 
– se restringe apenas aos aspectos formais da organi-
zação e ao desempenho, não abrangendo fatores humanos/sociais e conflitos entre indiví-
duos e organizações;

 • Abordagem eminentemente prescritiva e normativa – receitas prontas que não levam em 
conta as peculiaridades das organizações;

 • Trata da organização como um sistema fechado, composto de algumas variáveis perfeita-
mente conhecidas e previsíveis, sem considerar as influências externas;
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 • A superespecialização robotiza o operário, que é tratado como uma simples engrenagem 
do sistema produtivo, passivo e desencorajado a tomar iniciativa. Isso reduz sua satisfação 
e dá apenas uma visão limitada do processo – alienação;

 • Em uma era de mudança e instabilidade como a que atravessamos, a abordagem clássica 
mostra-se rígida, inflexível e conservadora, pois ela foi concebida em uma época de estabi-
lidade e permanência.

 • Falta de comprovação científica – formulação baseada no conhecimento empírico, em da-
dos singulares e observáveis, no pragmatismo.

 • Exploração dos trabalhadores;

 • Taylor tinha uma visão microscópica do operário – visualiza-os individualmente, ignorando que 
o trabalhador é um ser humano e social; era limitado à fábrica, omitindo o restante da empresa; 
modelo inadequado da motivação do trabalhador – homo economicus; antissindicalismo.

 • Fayol tinha um extremo (e simplista) racionalismo na concepção da Administração: a insis-
tência sobre a concepção da Administração com um conjunto de princípios universalmente 
aplicáveis provocou a denominação Escola Universalista.  Alguns autores preferem, pelo 
espírito pragmático e utilitarista, a denominação Teoria Pragmática.

Mesmo com essas restrições, não se pode negar que a Administração Científica foi o primeiro 
passo concreto da Administração rumo a uma teoria administrativa, e que a Teoria Clássica é a 
base estrutural para muitas das organizações modernas. Prova disso é o fato de que os concei-
tos de Taylor e Fayol são utilizados até hoje.
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3. ABORDAGEM HUMANÍSTICA

O tema central da escola das relações humanas no trabalho é o comportamento coletivo nas 
organizações, ou seja, o entendimento das pessoas como integrantes de grupos de trabalho. 

Segundo Chiavenato, a Teoria das Relações Humanas tem suas origens na necessidade de hu-
manizar e democratizar a Administração, libertando-a dos conceitos rígidos e mecanicistas da 
Teoria Clássica e adequando-a aos novos padrões de vida; no desenvolvimento das Ciências 
Humanas, principalmente a psicologia, bem como sua crescente influência intelectual e suas 
primeiras aplicações à indústria; nas conclusões da Experiência de Hawthorne.

A Abordagem Humanística transfere o foco da gestão, antes colocado nas tarefas (pela Administra-
ção Científica) e na estrutura organizacional (pela Teoria Clássica), para a ênfase nas pessoas que 
trabalham nas organizações. Em outras palavras, a Abordagem Humanística faz com que a preocu-
pação com a máquina, com o método de trabalho, com a organização formal e com os princípios de 
Administração cedam espaço para a preocupação com as pessoas e com os grupos sociais, ou seja, 
faz uma transição dos aspectos técnicos e formais para os aspectos psicológicos e sociológicos.

A Teoria das Relações Humanas (ou Escola Humanística da Administração) surgiu nos Estados 
Unidos, como consequência das conclusões da Experiência de Hawthorne, desenvolvida por 
Elton Mayo e colaboradores. 

O experimento foi realizado no período de 1927 a 1933 e fez parte de um programa mais amplo, 
orientado pelo professor Elton Mayo, de Harvard, e que durou até 1947. Esse experimento fez nascer 
a chamada escola de relações humanas porque demonstrou que, entre os fatores mais importantes 
para o desempenho individual, estão as relações com os colegas e com os administradores. O 
experimento de Hawthorne, portanto, revelou a importância do grupo sobre o desempenho dos 
indivíduos e deu a partida nos estudos sistemáticos sobre a organização informal.

Em 1927, foi iniciada uma experiência na fábrica de Hawthorne da Western Electric Company, 
situada em Chicago, para avaliar a correlação entre iluminação e eficiência dos operários, 
medida por meio da produção. Os pesquisadores verificaram que os resultados da experiência 
eram prejudicados por variáveis de natureza psicológica e, na tentativa de compreender melhor 
esse fenômeno, ampliaram a pesquisa mais alguns anos (ao todo 4 fases).

Fase 1:

 • Objetivo: conhecer o efeito da iluminação sobre o rendimento dos operários. 



 

www.acasadoconcurseiro.com.br842

 • Método: foram escolhidos dois grupos de operários que faziam o mesmo trabalho e em 
condições idênticas: um grupo de observação trabalhava sob intensidade de luz variável, 
enquanto o grupo de controle tinha intensidade constante. 

 • Conclusão: a eficiência dos operários é afetada por condições psicológicas. Eles reagiam de acordo 
com suas suposições pessoais, ou seja, eles se julgavam na obrigação de produzir mais quando a 
intensidade de iluminação aumentava e produzir menos quando a iluminação diminuía.

Fase 2:

 • Objetivo: determinar o efeito de certas mudanças nas condições de trabalho (períodos de 
descanso, lanches, redução no horário de trabalho, etc.) na produtividade.

 • Método: foi criado um grupo de observação (grupo de testes) com seis moças que traba-
lhavam na montagem de um certo tipo de peça. A sala do grupo de observação era separa-
da do restante do departamento por uma divisão de madeira. Essa fase foi dividida em dife-
rentes períodos de teste, cada um com alterações (para melhor ou para pior) no ambiente 
ou nos métodos de trabalho das operárias.

 • Conclusão: a produção aumentou seguidamente de um período para o outro, mesmo 
quando o ambiente era piorado. As moças gostavam de trabalhar na sala de provas porque 
era divertido e a supervisão branda (o supervisor funcionava como orientador); havia um 
ambiente amistoso e sem pressões, no qual a conversa era permitida; houve desenvolvi-
mento social do grupo (amizades); o grupo desenvolveu objetivos comuns (como o de au-
mentar o ritmo de produção, embora fosse solicitado a trabalhar normalmente).

Fase 3:

 • Objetivo: os pesquisadores se afastaram do objetivo inicial de verificar as condições físicas 
de trabalho e passaram a se fixar no estudo das relações humanas no trabalho.

 • Método: programa de entrevistas com os empregados para conhecer suas atitudes e senti-
mentos, ouvir suas opiniões quanto ao trabalho e ao tratamento que recebiam, bem como 
ouvir sugestões a respeito do treinamento dos supervisores.

 • Conclusão: revelou a existência de uma organização informal dos operários a fim de se pro-
tegerem contra as ameaças da administração (gerência e supervisão formal). Os operários 
se mantêm unidos por meio de laços de lealdade – quando o operário pretende também 
ser leal à empresa, essa lealdade dividida entre o grupo e a companhia traz conflito, ten-
são, inquietação e descontentamento; o nível de produção é estabelecido pelo grupo; o 
grupo estabelece punições sociais; há liderança informal de alguns operários.

Fase 4:

 • Objetivo: analisar a organização informal dos operários.

 • Método: foi escolhido um grupo experimental para trabalhar em uma sala especial com 
condições de trabalho idênticas às do departamento. Um observador ficava dentro da sala 
e um entrevistador do lado de fora entrevistava o grupo.
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 • Conclusão: operários passaram a apresentar certa uniformidade de sentimentos e 
solidariedade grupal.

A Experiência de Hawthorne proporcionou o delineamento dos princípios básicos da Escola das 
Relações Humanas. Segundo Chiavenato, suas conclusões são as seguintes:

a) O nível de produção é resultante da integração social: o nível de produção não é determi-
nado pela capacidade física ou fisiológica do empregado (como afirmava a Teoria Clássica), 
mas por normas sociais e expectativas grupais.

b) Comportamento social dos empregados: trabalhadores não agem ou reagem isoladamente 
como indivíduos, mas como membros de grupos.

c) Recompensas e sanções sociais: operários que produzem acima ou abaixo da quantidade 
socialmente determinada perdem o respeito e a consideração. Os operários preferem pro-
duzir menos – e ganhar menos – a colocar em risco suas relações amistosas com os colegas.

d) Grupos informais: a empresa passou a ser visualizada como uma organização social com-
posta de grupos sociais informais (com crenças, atitudes, expectativas, motivações, etc.), 
cuja estrutura nem sempre coincide com a organização formal da empresa.

e) Relações humanas: são as ações e as atitudes desenvolvidas a partir dos contatos entre 
pessoas e grupos. Cada pessoa possui uma personalidade própria e diferenciada que influi 
no comportamento e nas atitudes das outras com quem mantém contatos e é, por outro 
lado, igualmente influenciada pelas outras.

f) Importância do conteúdo do cargo: trabalhos simples e repetitivos tornam-se monótonos e 
maçantes afetando negativamente a atitude do trabalhador e reduzindo a sua satisfação e 
eficiência.

g) Ênfase nos aspectos emocionais: elementos emocionais não planejados e irracionais do 
comportamento humano merecem atenção.

Segundo Maximiano, as principais conclusões de Elton Mayo foram:

 • Efeito Hawthorne:

 • A qualidade do tratamento dispensado pela gerência aos trabalhadores influencia for-
temente seu desempenho.

 • Bom tratamento por parte da administração, reforçando o sentido de grupo, produz 
bom desempenho.

 • O efeito positivo do tratamento da administração sobre o desempenho humano ficou 
conhecido como Efeito Hawthorne, por causa do nome do experimento.

 • Lealdade ao grupo:

 • O sistema social formado pelos grupos determina o resultado do indivíduo, que pode 
ser mais leal ao grupo do que à administração.
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 • Alguns grupos não atingem os níveis de produção esperados pela administração, por-
que há entre seus membros uma espécie de acordo que define uma quantidade “cor-
reta”, que é menor, a ser produzida.

 • O Efeito Hawthorne não funciona em todos os casos.

 • Esforço coletivo:

 • Por causa da influência do sistema social sobre o desempenho individual, a 
administração deve entender o comportamento dos grupos e fortalecer as relações 
com os grupos, em vez de tratar os indivíduos como seres isolados.

 • A responsabilidade da administração é desenvolver as bases para o trabalho em equi-
pe, o autogoverno e a cooperação.

 • Conceito de autoridade:

 • O supervisor de primeira linha deve ser não um controlador, mas um intermediário en-
tre a administração superior e os grupos de trabalho.

 • O conceito de autoridade deve basear-se não na coerção, mas na cooperação e na 
coordenação.
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4. ABORDAGEM SISTÊMICA

4.1. Sistemas

Sistema é um conjunto de elementos interdependentes, que interagem de forma organizada 
para alcançar um objetivo.

Existem distintas definições, porém, a ideia de Sistema compreende:

 • Um conjunto de entidades chamadas partes, elementos ou componentes.

 • Alguma espécie de relação ou interação das partes.

 • A visão de uma entidade nova e distinta, criada por essa relação, em um nível sistêmico de 
análise – o todo.

4.1.1. Tipos de Sistemas e de Ambientes

Há inúmeras definições, porém, os tipos mais comuns de sistemas são:

 • Quanto à constituição:

1. Físicos ou concretos: coisas reais – equipamentos, objetos, hardware, etc.

2. Abstratos: só existem no plano das ideias – conceitos, planos, filosofias, etc.

 • Sistemas vivos e organizações:

Sistemas Vivos Organizações

Nascem, herdam seus traços estruturais. São organizados, adquirem sua estrutura em es-
tágios.

Morrem, seu tempo de vida é limitado. Podem ser reorganizados, tem uma vida ilimitada 
e podem ser reconstituídos.

Tem um ciclo de vida predeterminado. Não tem ciclo de vida definido.

São concretos – o sistema é descrito em termos 
físicos e químicos.

São abstratos – o sistema é descrito em termos 
psicológicos e sociológicos.

São completos. O parasitismo e simbiose são ex-
cepcionais.

São incompletos: dependem de cooperação com 
outras organizações. Suas partes são intercambi-
áveis.

A doença é definida como um distúrbio no pro-
cesso vital.

O problema é definido como um desvio nas nor-
mas sociais.
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 • Quanto à interação com o ambiente:

1) Fechados: são herméticos, não trocam energia com o ambiente que os circunda. A rigor 
não existem sistemas fechados na acepção exata do termo. Essa denominação é dada aos 
sistemas cujo comportamento é determinístico e programado, ou rígido, e que operam 
com pequeno intercâmbio de matéria e energia com o ambiente.

2) Abertos: apresentam relações de intercâmbio com o ambiente, são adaptativos, trocam 
matéria e energia regularmente, por inúmeras entradas e saídas. Tais ambientes conser-
vam-se no mesmo estado (autocontrole, autorregulação) apesar de a matéria e a energia 
que o integram se renovarem constantemente (equilíbrio dinâmico ou homeostase). O sis-
tema e o ambiente são inter-relacionados e interdependentes. A viabilidade ou sobrevi-
vência de um sistema depende de sua capacidade de adaptação, mudança e resposta às 
demandas do ambiente externo.

Tipos de ambientes:

 • Estáveis e difusos – pouca competitividade, baixa complexidade e poucas mudanças.

 • Estáveis e concentrados – poucas mudanças, mas há mais organizações disputando espaço.

 • Instáveis e reativos – muitas mudanças e menor grau de diferenciação das organizações.

 • Turbulentos – muitas mudanças e grande complexidade e competição.

4.1.2. Parâmetros dos Sistemas

Os parâmetros (ou componentes) dos sistemas são: Entrada ou Insumo (input); Processamento 
ou Transformação (throughput); Saída ou Resultado ou Produto (output); Retroação ou retroa-
limentação ou retroinformação (feedback); Ambiente (environment).

 • Entrada ou Insumo (input): compreendem os recursos físicos e abstratos de que o siste-
ma é feito, incluindo todas as influências que ele recebe do ambiente. Essa importação de 
energia, informações ou materiais permite a renovação das instituições (nenhuma estrutu-
ra social é autossuficiente).

 • Processamento ou Transformação (throughput): forma como a organização transforma a 
energia disponível em resultados (como ela processa seus insumos em produtos e serviços)

 • Saída ou Resultado ou Produto (output): são os produtos do sistema (produtos e serviços 
para os clientes, salários e impostos, lucro dos acionistas, poluição, etc.). As saídas devem 
ser coerentes com os objetivos visados pelo sistema, e, justamente em função da retroa-
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limentação (parâmetro responsável pelo controle e o monitoramento), devem ser quan-
tificáveis, para se avaliar se os resultados estão sendo obtidos de acordo com os critérios 
previamente fixados.

 • Retroação ou retroalimentação ou retroinformação (feedback): é o retorno da informa-
ção, que permite ao sistema corrigir desvios ou se reforçar. O feedback visa manter o de-
sempenho de acordo com o padrão ou critério escolhido. Há dois tipos de retroação: Positi-
va – é a ação estimuladora da saída que atua sobre a entrada do sistema – a saída amplifica 
e reforça o sinal de entrada; Negativa: é a ação inibidora da saída que atua sobre a entrada 
do sistema. Na retroação negativa o sinal de saída diminui e inibe o sinal de entrada.

 • Ambiente (environment): o meio ambiente é o conjunto de todos os fatores que, dentro de 
um limite específico, possam ter alguma influência sobre a operação do sistema. As fronteiras 
de um sistema são as condições ambientais dentro das quais o sistema deve operar.

4.2. Teoria Geral de Sistemas

O biólogo alemão Ludwig von Bertalanffy é o grande expoente dessa teoria. Uma grande con-
tribuição do autor é o conceito de sistema aberto, entendido como um complexo de elemen-
tos em interação e em intercâmbio com o ambiente, trocando matéria e energia.

Ele é contra a visão particionada do mundo, com distintas áreas que isoladas: Biologia, Física, Psi-
cologia etc. Afirma que é necessário tratar os problemas que cercam as pessoas como "típicos de 
sistemas", isto é, considerando seus componentes, sua vizinhança e as relações entre as partes.

Em outras palavras, a Teoria Geral de Sistemas afirma que se deve estudar os sistemas global-
mente, envolvendo todas as interdependências de suas partes, pois “a natureza não está dividi-
da em nenhuma dessas partes.”

Duas ideias básicas de teoria geral dos sistemas: interdependência das partes – para compreen-
der um sistema, é preciso analisar não apenas os elementos, mas também suas inter-relações; 
e tratamento complexo da realidade complexa – necessidade de aplicar vários enfoques para 
entender uma realidade que se torna cada vez mais complexa.

Essa teoria é interdisciplinar e buscou investigar isomorfismos de conceitos, de leis e de mode-
los em campos diferentes, aproximando suas fronteiras e preenchendo os espaços vazios entre 
eles, gerando princípios capazes de interligar as ciências, de modo que os progressos alcança-
dos em uma pudessem beneficiar as demais.

Segundo Bertalanffy: há uma tendência para a integração nas várias ciências naturais e sociais; 
tal integração parece orientar-se para uma teoria dos sistemas; essa teoria pode ser um meio 
importante de objetivar os campos não físicos do conhecimento científico, especialmente nas 
ciências sociais; desenvolvendo princípios unificadores que atravessam verticalmente os uni-
versos particulares das diversas ciências, essa teoria aproxima-nos do objetivo da unidade da 
ciência; o que pode levar a uma integração muito necessária na educação científica.

Essa visão é claramente oposta à da Escola Clássica, principalmente se consideramos as pressupo-
sições críticas à teoria da máquina: negligência quanto à organização informal, concepção da or-
ganização como um arranjo rígido e estático de órgãos, pouca importância do intercâmbio do sis-
tema com seu ambiente e pouca atenção aos subsistemas e sua dinâmica dentro da organização.
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Abordagem Clássica Abordagem Sistêmica

Reducionismo – decomposição de um fenômeno 
em partes menores

Expansionismo – todo o fenômeno tem partes 
menores, mas é parte de um fenômeno maior

Pensamento Analítico – as partes decompostas 
explicam o todo

Pensamento Sintético – propriedades do todo 
explicam as partes

Mecanicismo – determinismo – simples relação 
causa-efeito

Teleologia – a causa é uma condição necessária, 
mas nem sempre suficiente para que surja o efei-
to. O comportamento é explicado por aquilo que 
ele produz ou por aquilo que é seu propósito ou 
objetivo de produzir.

Sistema fechado – não troca energia Sistema aberto – troca energia com o ambiente

Com base em estudos de sistemas biológicos, Bertalanffy pontua que estes devem ser enten-
didos como processos abertos. Nessa proposição, o autor destaca uma série de concepções 
centrais:

1. Um sistema não vive isolado, sendo sempre parte de um todo.

2. Todas as partes estão inter-relacionadas, dando suporte a sua integridade.

3. Cada sistema tem seu espaço de existência e suas fronteiras.

4. Os sistemas são abertos, caracterizados por um processo de intercâmbio infinito com seu 
ambiente (e outros sistemas).

5. Como sistemas são interdependentes, as funções de um sistema dependem de sua estrutura.

Chiavenato aponta três premissas básicas da Teoria Geral de Sistemas possui (bastante seme-
lhantes aos conceitos de Bertalanffy):

Os sistemas existem dentro de sistemas – cada sistema é constituído de subsistemas interdepen-
dentes e, ao mesmo tempo, faz parte de um sistema maior. Cada subsistema pode ser detalhado 
em seus subsistemas, e o suprassistema também interage com outros. É o todo dentro do todo.

Os sistemas são abertos – são permeáveis ao ambiente e cada sistema existe dentro de um 
ambiente constituído por outros sistemas, com os quais interage.

As funções de um sistema dependem de sua estrutura – cada sistema tem um objetivo, que 
constitui seu papel no intercâmbio com outros sistemas (funcionalismo dos sistemas); à medi-
da que suas funções se contraem ou expandem, sua estrutura acompanha.

Além de tais premissas, os sistemas abertos têm outras características:

 • Atributos: qualidades ou propriedades do sistema e de seus objetos.

 • Holismo: uma visão do todo – é decorrente da interação entre elementos. O todo é mais do 
que a simples soma das partes, pois o sistema só pode ser explicado como uma globalidade.

 • Globalismo – ou totalidade: uma natureza orgânica, pela qual uma ação que produza mu-
dança em uma das unidades do sistema deverá produzir mudanças em todas as suas outras 
unidades.
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 • Sinergia: trabalho conjunto. Ocorre quando duas ou mais causas produzem, atuando con-
juntamente, um efeito maior do que produziriam atuando individualmente. É o efeito mul-
tiplicador quando as partes do sistema interagem entre si ajudando-se mutuamente. A si-
nergia é um exemplo de emergente sistêmico: uma característica do sistema que não é 
encontrada em nenhuma de suas partes tomadas isoladamente.

 • Dualidade: influencia e é influenciado pelo ambiente.

 • Adaptação: dinamismo, capacidade de crescimento, mudança, adaptação ao ambiente e 
até autorreprodução sob certas condições ambientais.

4.3. Características das organizações como Sistemas Abertos

Comportamento Probabilístico e Não Determinístico: os sistemas sociais são probabilísticos por-
que o comportamento não é totalmente previsível. Não há uma relação simples e direta de causa 
e consequência, cada situação pode possuir inúmeras causas e produzir diferentes efeitos. Como 
os sistemas sociais, as organizações são sistemas abertos, afetados por mudanças em seus am-
bientes. O ambiente não tem fronteiras e inclui variáveis desconhecidas e incontroladas. 

As organizações são partes de uma sociedade maior e são constituídas de partes menores: as 
organizações são vistas como sistemas dentro de sistemas. Os sistemas são complexos de ele-
mentos colocados em interação.

Interdependência das Partes: organização é um sistema social com partes independentes e 
inter-relacionadas, na qual a mudança de uma de uma parte provoca impacto sobre as outras. 

Homeostase ou "estado firme": é um equilíbrio dinâmico que ocorre quando o sistema dispõe 
de mecanismos de retroação capazes de restaurarem o equilíbrio perturbado por estímulos 
externos. Em outras palavras, é a capacidade que o sistema tem de manter certas variáveis 
dentro de limites, mesmo quando os estímulos do meio externo forçam essas variáveis a as-
sumirem valores que ultrapassam os limites da normalidade. Esse equilíbrio é obtido pela au-
torregulação (autocontrole), por meio de dispositivos de retroação (feedback). A organização 
atinge o estado de equilíbrio quando satisfaz dois requisitos: a unidirecionalidade – constância 
de direção – e o progresso em relação aos objetivos. Esses dois requisitos exigem liderança e 
comprometimento das pessoas. Além disso, a organização como um sistema aberto precisa 
conciliar dois processos opostos, mas ambos imprescindíveis: Homeostasia – tendência do sis-
tema em permanecer estático ou em equilíbrio, mantendo inalterado o seu status quo interno; 
Adaptabilidade – mudança do sistema no intuito de ajustar-se aos padrões requeridos pelo am-
biente externo, alterando o seu status quo interno para alcançar um novo equilíbrio.

Fronteiras ou Limites: é a linha que define o que está dentro e o que está fora do sistema ou 
subsistema. Nem sempre existe fisicamente, ou é tangível. Muitas vezes depende do ponto 
de vista subjetivo. Através da fronteira que existe a interface, que é a área ou canal entre os 
componentes de um sistema, onde a informação é transferida. A permeabilidade das fronteiras 
define o grau de abertura do sistema em relação ao ambiente.

Morfogênese: capacidade do sistema de modificar a si próprio. A organização pode modificar 
sua constituição e estrutura para corrigir e modificar uma situação.

Resiliência: capacidade de superar o distúrbio imposto por um fenômeno externo. O grau de resili-
ência determina o grau de defesa ou de vulnerabilidade do sistema a pressões ambientais externas.
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Uma teoria distinta faz uma analogia aos seres vivos e diz que as organizações têm seis funções 
principais inter-relacionadas:

a) Ingestão: adquirem ou compram materiais para processá-los de alguma maneira, como os 
organismos vivos se alimentam para suprir outras funções e manter a energia.

b) Processamento: os materiais são processados havendo certa relação entre entradas e saí-
das no qual o excesso é o equivalente a energia necessária para a sobrevivência da organi-
zação (transformação em produtos).

c) Reação ao ambiente: as organizações reagem ao seu ambiente, mudando produtos, pro-
cessos ou estrutura.

d) Suprimento das partes: os participantes da organização são supridos de informações para 
o trabalho e recebem recompensas – salários e benefícios.

e) Regeneração das partes: homens e máquinas devem ser mantidos ou recolocados – manu-
tenção e substituição.

f) Organização: administração e decisão sobre as funções.

4.3.1. Modelos de Organização

4.3.1.1. Schein

Propõe alguns aspectos que a teoria de sistemas considera na definição de organização:

1. É um sistema aberto, em constante interação com o meio para troca de energia.

2. É um sistema com objetivos ou funções múltiplas que envolvem interações múltiplas com o 
meio ambiente.

3. É um conjunto de subsistemas em interação dinâmica uns com os outros.

4. Os subsistemas são mutuamente dependentes e as mudanças ocorridas em um deles afe-
tam o comportamento dos outros.

5. A organização existe em um ambiente dinâmico que compreende outros sistemas. O fun-
cionamento da organização não pode ser compreendido sem considerar as demandas im-
postas pelo meio ambiente.

6. Os múltiplos elos entre a organização e seu meio ambiente tornam difícil a clara definição 
das fronteiras organizacionais.

4.3.1.2. Katz & Kahn

O modelo de organização como sistema aberto de Katz e Kahn apresenta quatro elementos-
-chave:
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1. Natureza dos Sistemas Sociais – são idealizados. Fatores psicológicos dão coesão aos siste-
mas. As pessoas criam padrões estáveis de comportamento que são transmitidos e mantidos.

2. Componentes – são três: o comportamento (papel) dos membros; as normas; os valores 
que embasam os comportamentos.

3. Subsistemas – produtivos, de apoio, de manutenção, adaptativos e administrativos.

4. Relacionamento com o Ambiente – são estruturados de acordo com o ambiente e depen-
dentes de outros sistemas.

Para eles, as organizações como sistemas abertos caracterizam-se por: 

1. Importação de energia – entrada ou recebimento de material e energia;

2. Transformação – processamento dos insumos;

3. Output – saída de certos produtos para o ambiente;

4. Ciclo de eventos – o padrão de atividades de troca de energia tem caráter cíclico;

5. Entropia negativa – (negentropia) – processo de obtenção de energia para combater o 
processo entrópico, com a finalidade de manter-se indefinidamente. Entropia (positiva) é a 
tendência que os sistemas têm para o desgaste, para desintegração, para o afrouxamento 
dos padrões. A entropia caracteriza um sistema que não troca energias com o meio am-
biente e que, por isso, não sobrevive. Se a entropia tende a desorganização, é necessário 
abrir o sistema e reabastecê-lo com energia e informações a fim de manter a sua existên-
cia. A esse processo dá-se o nome de entropia negativa ou negentropia.

6. Feedback (input de informação) – retorno da informação, realimentação do sistema;

7. Estado firme e homeostase dinâmica – autorregulação para manter a estabilidade;

8. Diferenciação – a tendência de elaboração das estruturas e de substituir os padrões difu-
sos e globais por funções mais especializadas (diferenciadas);

9. Equifinalidade – capacidade de um sistema de alcançar, por vários caminhos diferentes, o 
mesmo estado final.

10. Limites ou fronteiras – barreiras entre o sistema e o ambiente, que definem a esfera de 
ação do sistema, bem como o seu grau de abertura (receptividade de insumos) em relação 
ao ambiente.

Katz & Kahn também propõem 4 tipos de organizações, cada uma com seu papel:

a) Organizações econômicas ou produtivas, relacionadas com o fornecimento de mercadorias 
e serviços, entre as quais estão as empresas, inclusive as agrícolas.

b) Organizações de manutenção, relacionadas com a socialização e o treinamento das pesso-
as que irão desempenhar papéis em outras organizações e na sociedade global. Entre essas 
estão as escolas, qualquer que seja o seu nível, e as igrejas.
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c) Organizações adaptativas, relacionadas com a criação de conhecimentos e com o desenvolvi-
mento de novas soluções para problemas. Organizações de pesquisa e algumas universidades.

d) Organizações político-administrativas, relacionadas com a coordenação e o controle de re-
cursos humanos e materiais. O estado, os órgãos públicos em geral, os sindicatos e os gru-
pos de pressão estão nesse grupo.

4.3.1.3. Parsons

O procedimento adotado por Parson para analisar o sistema de ação social e seus subsistemas 
é o chamado Paradigma AGIL: Adaptation – adaptação; Goal Attainment – alcançar objetivos; 
Integration – integração; Latency – latência.

As duas primeiras funções (adaptação e atingimento de objetivos) dizem respeito à relação do 
sistema com o respectivo ambiente; as outras duas (integração e latência) estão voltadas para 
as relações internas sistema.

Em suma, para sobreviver ou manter um equilíbrio respeitoso com o seu ambiente, um sistema 
deve se adaptar ao ambiente, atingir seus objetivos, integrar seus componentes e manter seu 
modelo cultural latente. 

 • Adaptation – adaptação: capacidade de se ajustar permanentemente às demandas o am-
biente; o sistema social deve se adaptar ao ambiente onde vive, recolher recursos, armaze-
ná-los e, em contrapartida, contribuir para o ambiente com produtos próprios. 

 • Goal-attainment – alcançar objetivos: capacidade de estabelecer metas / objetivos para o 
futuro e de tomar decisões coerentes visando atingi-los.

 • Integration – integração: harmonia, coerência e coordenação entre os indivíduos e grupos 
que compõem o sistema (fatores internos).

 • Latency – latent pattern maintenance – manutenção do padrão latente – é a manutenção 
da cultura organizacional (dos modelos culturais), como forma de conservar o sistema e su-
perar eventuais conflitos. O sistema se sustenta e se reproduz, garantindo a continuidade e 
transmissão de valores para novos participantes.

4.3.1.4. Trist

A perspectiva sociotécnica partiu da noção de sistema aberto na qual a organização é formada 
por dois subsistemas: técnico – máquinas, equipamentos etc. –; social – indivíduos, grupos e 
seus comportamentos capacidades, cultura etc.

O comportamento das pessoas face ao trabalho depende da forma de organização desse traba-
lho e do conteúdo das tarefas a serem executadas, e ambos os subsistemas devem ser otimiza-
dos conjuntamente.

A base do trabalho sociotécnico está nos grupos semiautônomos (autorreguláveis e com certo 
grau de autonomia), os quais se responsabilizam coletivamente frente às tarefas, definem o ar-
ranjo do trabalho, fazem rotação de funções, têm autoridade para utilizar recursos e cooperam 
mutuamente. Essas características trariam uma solução satisfatória para a sobrevivência das 
organizações a ambientes turbulentos.
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A tarefa primária da organização reside em sobreviver ao processo cíclico de:

1. Importação – aquisição de matérias-primas;

2. Conversão – transformação das importações em exportações, ou seja, dos insumos em 
produtos ou serviços;

3. Exportação – colocação dos resultados da importação e da conversão no mercado.

4.3.2. Características Básicas da Análise Sistêmica

As características da teoria administrativa baseada na análise sistêmica são:

 • Ponto de vista sistêmico: visualiza a organização como um sistema constituído de cinco 
parâmetros básicos: entrada, processo, saída, retroação e ambiente.

 • Abordagem dinâmica: ênfase da teoria moderna sobre o dinâmico processo de interação 
que ocorre dentro da estrutura de uma organização. Essa abordagem contrasta com a visão 
clássica que enfatiza a estrutura estática.

 • Multidimensional e Multinivelada: considera a organização do ponto de vista micro e ma-
croscópico. A organização é micro quando considerada dentro de um ambiente maior (nível 
da sociedade, comunidade ou país) e é macro quando se analisam as suas unidades internas.

 • Multimotivacional: um ato pode ser motivado por muitos desejos ou motivos. As organi-
zações existem porque seus participantes esperam satisfazer vários objetivos através delas.

 • Multidisciplinar: conceitos e técnicas de muitos campos de estudo, como a Sociologia, Psi-
cologia, Economia, Ecologia etc.

 • Descritiva: descreve as características das organizações e da Administração. Busca compre-
ender os fenômenos organizacionais enquanto as teorias mais antigas eram normativas e 
prescritivas, preocupadas em sugerir o que fazer e como fazer.

 • Multivariável: assume que um evento pode ser causado por numerosos fatores que são 
inter-relacionados e interdependentes.

 • Adaptativa: assume que a organização é um sistema adaptativo. Se uma organização pre-
tende permanecer viável e seu ambiente, ela deve continuamente adaptar-se aos requisi-
tos cambiantes do ambiente.

4.4. Teoria Cibernética

Cibernética é a ciência da comunicação e do controle.

A comunicação cuida da circulação de informações entre o sistema e o ambiente e internamente 
no sistema. É o que torna os sistemas integrados e coerentes.

O controle é que regula o seu comportamento.

A Cibernética busca a representação de sistemas originais por meio de outros sistemas compa-
ráveis, que são denominados modelos. Modelo é a representação simplificada de alguma parte 
da realidade.
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Os sistemas cibernéticos apresentam três propriedades principais:

 • são excessivamente complexos;

 • são probabilísticos;

 • são autorregulados;

4.4.1. Principais conceitos

 • Input: entrada.

 • Output: saída.

 • Caixa negra (black box): um sistema cujo interior não pode ser desvendado, cujos elemen-
tos internos são desconhecidos e que só pode ser conhecido "por fora", através de manipu-
lações externas ou de observação externa.

 • Feedback: retorno, reavaliação.

 • Homeostasia: equilíbrio dinâmico obtido pela autorregulação.

 • Informação: conjunto de dados com um significado, ou seja, que reduz a incerteza ou que 
aumenta o conhecimento a respeito de algo. Dado é um registro ou anotação a respeito de 
um evento ou ocorrência.

 • Comunicação ocorre quando uma informação é transmitida a alguém, sendo então com-
partilhada/compreendida também por essa pessoa.

 • Automação: é uma síntese de ultramecanização, super-racionalização (melhor combinação 
dos meios), processamento contínuo e controle automático dos processos.

 • Tecnologia da Informação: o principal produto da Cibernética – representa a convergência 
do computador com a televisão e as telecomunicações.

 • Sistemas de informação: sistemas específicos de busca, coleta, armazenamento, classifica-
ção e tratamento de informações importantes e relevantes para o seu funcionamento.

4.5. Crítica à Abordagem de Sistemas

A perspectiva sistêmica trouxe uma nova abordagem organizacional, uma nova maneira de ver 
as coisas. Não somente em termos de abrangência, mas principalmente quanto ao enfoque. O 
enfoque do todo e das partes, do dentro e do fora, do total e da especialização, da integração 
interna e da adaptação externa, da eficiência e da eficácia.

Porém, a Teoria de Sistemas é demasiado abstrata e conceitual e, portanto, de difícil aplicação 
a situações gerenciais práticas.

Outra dificuldade é em relação à homeostasia. O contínuo de ordem e desordem torna difícil 
alcançar o equilíbrio organizacional.

A Teoria de Sistemas também utiliza o conceito do "homem funcional" em contraste com o con-
ceito do "homo economicus" da Teoria Clássica. O individuo comporta-se em um papel dentro 
das organizações, executa uma função do sistema, ou seja, não é ele mesmo.
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5. ABORDAGEM CONTINGENCIAL

Conforme o dicionário Caldas Aulete, Contingência é: possibilidade de algo acontecer ou 
não; fato que não é previsível ou sobre cuja ocorrência não há certeza, que depende de 
circunstâncias não controláveis. Em outras palavras, contingência é algo situacional, que 
pode acontecer ou não, dependendo das circunstâncias.

Aplicando este conceito na Administração, a abordagem contingencial salienta que nada é 
absoluto, que tudo depende das circunstâncias. Não há apenas "uma melhor maneira" de 
se fazer as coisas, existem várias maneiras e a maneira mais adequada depende de cada 
situação. Conforme Chiavenato, não se alcança a eficácia organizacional seguindo um único 
e exclusivo modelo organizacional. Isto é chamado de "Relativismo em Administração" 
(tudo é relativo), pois a Teoria da Contingência rechaça os princípios universais e definitivos, 
acreditando que prática administrativa deve mudar de acordo com situações e circunstâncias 
diferentes e variadas.

A abordagem Contingencial surge de uma pesquisa de Lawrence e Lorsch que buscava 
compreender as características que as empresas deveriam ter para enfrentar com eficiência as 
diferentes condições externas, tecnológicas e de mercado, ou seja, os autores confrontaram 
organização e ambiente, buscando descobrir a melhor forma de se agir. Acabaram 
descobrindo que não existe "a melhor forma" (the best way), ao contrário, as organizações 
precisam ser sistematicamente ajustadas às condições ambientais.

Aspectos básicos da Teoria da Contingência:

 • A organização é de natureza sistêmica, isto é, ela é um sistema aberto em constante 
interação com o ambiente. Ambiente é o contexto que envolve externamente a organização 
(ou o sistema), é a situação dentro da qual uma organização está inserida. Tudo o que 
ocorre externamente influencia internamente a organização.

 • As características organizacionais interagem entre si (integração interna) e com o ambiente. 

 • As características ambientais funcionam como variáveis independentes, enquanto as 
características organizacionais são variáveis dependentes.

 • Tem ênfase no ambiente e na tecnologia.

Estudos recentes sobre as organizações complexas revelam a importância da variável 
Ambiente: diferentes ambientes requerem diferentes desenhos organizacionais para 
obter eficácia. Existe uma relação funcional entre as condições do ambiente e as técnicas 
administrativas apropriadas para o alcance eficaz dos objetivos: as técnicas variam em função 
do ambiente.

Para defrontar-se com o ambiente, a organização utiliza tecnologias que condicionam a sua 
estrutura organizacional e o seu funcionamento. A partir da Teoria da Contingência, a variável 
Tecnologia passou a assumir um importante papel na teoria administrativa, a ponto de alguns 
autores usarem a expressão "imperativo tecnológico" sobre a estrutura organizacional. 

A Teoria da Contingência representa um passo além da Teoria dos Sistemas: procura 
analisar as relações dentro e entre os subsistemas, bem como entre a organização e seu 
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ambiente e definir padrões de relações ou configuração de variáveis. Há o deslocamento 
da visualização, de dentro para fora da organização: a ênfase é colocada no ambiente e nas 
demandas ambientais sobre a dinâmica organizacional. Para a abordagem contingencial 
são as características ambientais que condicionam as características organizacionais: no 
ambiente estão as explicações causais das características das organizações. As características 
organizacionais somente podem ser entendidas mediante a análise das características 
ambientais com as quais se defrontam.

Para a Teoria da Contingência as concepções anteriores a respeito da natureza humana não 
consideram toda a complexidade do homem e os fatores que influenciam a sua motivação 
para alcançar os objetivos organizacionais. Os autores propõem uma concepção contingencial 
do ser humano, a qual denominam "homem complexo": o homem como um sistema 
complexo de valores, percepções, características pessoais e necessidades. Ele busca manter 
seu equilíbrio interno diante das demandas feitas pelas forças externas do ambiente (família, 
amigos, organizações etc.). São características do "homem complexo": 

 • É um modelo de sistema aberto, um ser transacional, que não só recebe insumos do 
ambiente, como reage a eles e adota uma posição proativa, antecipando-se e provocando 
mudanças no seu ambiente. 

 • Tem um comportamento dirigido para objetivos.

 • Não é estático, está em desenvolvimento contínuo.

Em suma, a Teoria da Contingência tem um caráter eclético e integrativo: absorve os conceitos 
das demais teorias administrativas no sentido de alargar horizontes e mostrar que nada é 
absoluto. Dessa forma, parte para novos modelos organizacionais, mais flexíveis e orgânicos 
(adaptativos), como a estrutura matricial, a estrutura em redes e a estrutura em equipes 
e também enfatiza o homem complexo e abordagens contingenciais sobre motivação e 
liderança.

Em uma apreciação crítica, verifica-se que a Teoria da Contingência é muito mais uma maneira 
relativa de encarar o mundo do que propriamente 
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6. MODELOS TEÓRICOS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

A administração evoluiu por meio de três modelos básicos: a administração pública patrimo-
nialista, a burocrática e a gerencial. 

Estas três formas se sucedem no tempo, sem que, no entanto, qualquer uma delas seja inteira-
mente abandonada.

No patrimonialismo, o aparelho do Estado funciona como uma extensão do poder do sobe-
rano, e os seus auxiliares possuem status de nobreza real. Os cargos são considerados favores 
pessoais, a res publica (coisa pública) não é diferenciada da res principis (bens do governante), 
em consequência, a corrupção e o nepotismo são inerentes a esse tipo de administração.

A administração pública burocrática surgiu no século XIX como uma forma de defender a coisa 
pública contra o patrimonialismo, por meio do controle rígido dos processos, da impessoalida-
de, da legalidade e da profissionalização.

Na medida em que o Estado assumia a responsabilidade pela defesa da legalidade e dos direi-
tos sociais e crescia em dimensão, os custos da máquina pública também cresciam (tornando-
-se maiores que os benefícios do controle) e surgiam uma série de disfunções (excesso de trâ-
mites, ineficiência, etc.). Por isso, a partir do século XX, as práticas burocráticas passaram a ser 
substituídas pela administração gerencial, a qual tem foco nos resultados, busca reduzir custos, 
descentralizar a autoridade e aumentar a qualidade dos serviços ofertados aos cidadãos.

6.1. Modelo Patrimonialista

Foi o primeiro modelo de administração dos Estados Nacionais modernos. O Estado era uma 
extensão do poder do soberano – não havia diferenciação entre os bens do governante (res 
principis) e os bens públicos (res publica); os empregos públicos eram concessões individuais e 
os servidores possuíam status de nobreza real.

Max Weber usou a palavra “patrimonial” para descrever governos que servem ou favorecem 
os interesses de uma rede de amigos, familiares, apadrinhados e afiliados políticos que de-
monstram lealdade aos donos do poder. O inverso – o estado não patrimonialista – defende os 
interesses da sociedade como um todo de forma impessoal; as instituições e cargos públicos 
existem para servir a nação e não podem ser usados para ganhos privados.

A base do Patrimonialismo está no tipo de dominação legitimado pela tradição (Dominação 
Tradicional, segundo Max Weber), ou seja, aquela que tem respaldo nos costumes, nas tradi-
ções que legitimam a autoridade. Nessa forma de dominação Tradicional, não se obedece aos 
estatutos e à ordem impessoal, objetiva e legal (o que caracterizaria a dominação racional-
-legal, ou burocrática), tampouco se obedece ao líder devido ao seu carisma ou “poder divino” 
(dominação carismática); na dominação Tradicional, se obedece à pessoa nomeada pela tradi-
ção e, em virtude da devoção aos hábitos costumeiros.

Weber define o patrimonialismo como uma forma específica da Dominação Tradicional, que 
acorre quando surge um quadro administrativo. O funcionalismo patrimonial, com a progres-
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siva divisão das funções, pode assumir traços burocráticos. No entanto, ao cargo patrimonial 
falta, sobretudo, a racionalidade, a legalidade e a distinção burocrática entre a esfera “privada” 
e a “oficial”; na dominação patrimonial, a administração é tratada como assunto puramente 
pessoal do senhor (os comandos proferidos pela autoridade são de características eminente-
mente voltadas a valores, opiniões e posições pessoais do senhor) e a propriedade e o exercício 
de seu poder, como partes de seu patrimônio pessoal. O governante domina e tem total liber-
dade para emitir ordens, ficando apenas limitado pelos costumes e hábitos de seu grupo social. 

Esse tipo de dominação não possui características como: competência fixa segundo regras ob-
jetivas, hierarquia racional fixa (burocracia), nomeação e promoção regulada por contrato, for-
mação profissional e salário fixo.

No patrimonialismo, o governante trata toda a administração política como seu assunto pes-
soal, ao mesmo modo como explora a posse do poder político como sua propriedade privada. 
Ele confere poderes a seus funcionários, caso a caso, selecionando-os e atribuindo-lhes tarefas 
específicas com base na confiança pessoal que neles deposita e sem estabelecer nenhuma di-
visão de trabalho entre eles. Os funcionários, por sua vez tratam o trabalho administrativo, que 
executam para o governante como um serviço pessoal, baseado em seu dever de obediência e 
respeito. Em suas relações com a população, eles podem agir de maneira tão arbitrária quan-
to aquela adotada pelo governante em relação a eles, contanto que não violem a tradição e o 
interesse do mesmo na manutenção da obediência e da capacidade produtiva de seus súditos.

Entre as fontes de sustento dos "servidores" no modelo de administração patrimonialista in-
cluem-se tanto a apropriação individual privada de bens e oportunidades quanto a degenera-
ção do direito a taxas não regulamentado.

Em suma, o patrimonialismo caracteriza-se: pela ausência de uma clara demarcação entre as 
esferas pública e privada e entre a política e a administração; pelo amplo espaço à arbitrarieda-
de material e pela vontade puramente pessoal do senhor.

Características:

 • Estado = extensão do poder e do patrimônio do soberano.

 • Não havia diferenciação entre os bens do governante (res principis) e os bens públicos (res 
publica).

 • Captura da Administração Pública por entes privados.

 • Falta de regras universais – predominância de situações casuísticas e personalistas.

As consequências inevitáveis são:

 • Nepotismo – emprego e favorecimento de parentes.

 • Prebendas e sinecuras – emprego de amigos e protegidos; criação de "cargos sem função", 
mas com salário. 

 • Clientelismo – utilização dos órgãos da administração pública com a finalidade de prestar 
serviços em troca de apoio político. 

 • Corrupção.

 • Fisiologismo – troca de favores.
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As mudanças ocorridas nas sociedades capitalistas a partir do século XVIII (liberalismo, demo-
cratização, revolução industrial, emergência de novas classes sociais, etc.) fizeram o mercado 
e a sociedade civil se distinguirem do Estado, tornando o modelo Patrimonialista incompatível 
com a realidade.

O modelo de administração pública burocrática surgiu na segunda metade do século XIX como 
forma de combater o patrimonialismo, buscando proporcionar maior controle e eficiência da 
coisa pública, além de propiciar justiça e tratamento igualitário para servidores e para cidadãos.

6.2. Abordagem Burocrática

Hoje em dia, a Burocracia tem ao menos dois sentidos: um científico (seu tipo puro, estudado 
dentro da sociologia weberiana) e um popular (que acabou se disseminando por causa das dis-
funções da burocracia – papelada, morosidade, ineficiência etc.).

Inicialmente será abordada a visão sociológica, que vai definir as características “puras” da bu-
rocracia. Após, serão mostradas suas disfunções.

Burocracia é uma forma de organização humana que se baseia na racionalidade, isto é, na 
adequação dos meios aos objetivos, a fim de garantir a máxima eficiência.

O conceito de Burocracia teria sido usado pela primeira vez em meados do século XVIII pelo 
economista Vincent de Gournay para designar o poder exercido pelos funcionários da adminis-
tração estatal sob a monarquia absolutista francesa.

Bureau = escritório + Krátos = poder, força

A burocracia remonta à época da Antiguidade, quando o ser humano elaborou e registrou suas 
primeiras normas estatais e sociais. Contudo, a burocracia, tal como existe hoje, teve sua ori-
gem nas mudanças religiosas verificadas após o Renascimento – séc. XV.

O grande teórico da Burocracia é o sociólogo alemão Max Weber.

Importante ressaltar que Weber não inventou a burocracia, tam-
pouco a defendia. Ele relacionou suas características ao estudar 
a modernização* da sociedade alemã no século XIX. Em outras 
palavras, a administração burocrática já era praticada na socie-
dade, mas não era conhecida em detalhes porque ninguém a 
tinha estudado a fundo e conceituado suas principais caracterís-
ticas.

*Modernização, no contexto do autor, representa as mudanças 
ocorridas nas sociedades capitalistas a partir do século XVIII, que 
fizeram o mercado e a sociedade civil se distinguirem do Estado: 
liberalismo, democratização, iluminismo, reforma protestante, 
revolução industrial, emergência de novas classes sociais etc.
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6.2.1. A Burocracia Weberiana

Primeiramente, cabe destacar que Weber não estudou a administração de empresas, ele es-
tudou a sociedade. A administração burocrática para ele, portanto, não é uma forma ideal de 
administração de empresas, tampouco um modelo a ser seguido, mas uma forma de poder 
exercida na sociedade.

No livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, Weber busca compreender quais foram 
as especificidades que levaram algumas sociedades ocidentais ao desenvolvimento do capi-
talismo, enquanto outras sociedades não desenvolveram (ou demoraram a desenvolver) este 
pensamento. O sociólogo tinha a convicção de que as concepções religiosas exerciam um papel 
preponderante na condução e nas transformações econômicas que ocorriam nas sociedades.

Comparando as diversas sociedades ocidentais (local de origem do capitalismo) e as sociedades 
orientais (onde nenhum sistema econômico parecido havia se desenvolvido), ele concluiu que 
o protestantismo, mais especificamente o calvinismo, foi o fator principal do desenvolvimento 
do capitalismo.

Weber notou que o capitalismo, a organização burocrática e a ciência moderna constituem três 
formas de racionalidade que surgiram a partir dessas mudanças religiosas ocorridas inicialmen-
te em países protestantes – como Inglaterra e Holanda – e não em países católicos.

Segundo ele, nas sociedades católicas o lucro era pecado (sendo a pobreza uma das chaves 
para entrar no céu); porém, as sociedades que adotaram os valores do protestantismo acredi-
tavam que por meio do trabalho o homem alcançaria Deus e, como o trabalho gerava lucros, a 
riqueza não seria um impeditivo para alcançar o Senhor.

A diferença entre as sociedades está, portanto, na ética protestante: conjunto de normas so-
ciais e morais que pregam o trabalho árduo, a poupança e o ascetismo (desapego aos prazeres 
mundanos). Essa ética proporcionava a reaplicação das rendas excedentes no próprio negócio, 
em vez de seu consumo em símbolos materiais e improdutivos de vaidade e de prestígio.

Dessa forma, as religiões protestantes contribuíram para a ascensão do capitalismo, enquanto 
as sociedades católicas conservaram os valores da idade média. 

E onde está a burocracia nisso tudo?

O capitalismo é definido pela existência de empresas cujo objetivo é produzir o maior lucro 
possível, e cujo meio é a organização racional do trabalho e da produção. Nesse contexto, a 
burocracia entra mais fortemente nas sociedades protestantes como uma tentativa de raciona-
lizar a evolução do capitalismo, organizando as pessoas e o crescimento econômico, político e 
social.

Weber, no livro Economia e Sociedade, define:

“Poder significa toda probabilidade de impor sua própria vontade numa relação social, mesmo 
contra resistências, seja qual for o fundamento dessa probabilidade”.

Dentre os tipos de poder, ele cita a disciplina e a dominação.

 • Disciplina é a “[...] probabilidade de encontrar obediência pronta, automática e esquemá-
tica a uma ordem, entre uma pluralidade indicável de pessoas, em virtude de atividades 
treinadas”.
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 • Dominação é a “[...] probabilidade de encontrar obediência a uma ordem de determinado 
conteúdo, entre determinadas pessoas indicáveis”.

6.2.1.1. Tipos de Dominação

Dentre os fundamentos da dominação está a crença na legitimidade, portanto, quem é domi-
nado crê que tal dominação é legítima.

Existem três tipos puros de dominação legítima, que se distinguem pelo objeto de sua crença: 
carismática, tradicional e racional-legal.

Importante: “tipo puro” ou “tipo ideal” mostra como se desenrolaria uma ação humana se es-
tivesse orientada para o fim de maneira estritamente racional, pura, sem perturbações ou des-
vios irracionais. É uma construção conceitual, abstrata, formada a partir de elementos empí-
ricos e, portanto, não é encontrada nessa forma pura na vida real, mas sim misturada com as 
demais e influenciada por fatores irracionais.

1. Dominação Carismática: baseada na veneração, nas características pessoais que tornam 
uma pessoa “alguém a ser seguido” (profeta, líder etc.); o líder carismático é assim reco-
nhecido por possuir poderes, senão sobrenaturais, ao menos um comportamento exem-
plar, ímpar.

2. Dominação Tradicional: tem respaldo nos costumes, nas tradições que legitimam a auto-
ridade; não se obedece a estatutos, mas à pessoa indicada pela tradição; o governante 
domina com ou sem um quadro administrativo e tem total liberdade para emitir ordens, 
ficando apenas limitado pelos costumes e hábitos de seu grupo social. Durante o período 
do Estado Absolutista na Europa, a dominação tradicional redundou em um forte Patrimo-
nialismo: o Estado era uma extensão do patrimônio do soberano, não havia diferenciação 
entre os bens do governante – res principis – e os bens públicos – res publica –; os empre-
gos públicos eram concessões individuais e os servidores possuíam status de nobreza.

3. Dominação Racional (legal): baseada nas regras e no direito de mando daqueles que, em 
virtude dessas ordens, estão nomeados para exercer a dominação (autoridade legal e fun-
cional).

Segundo Weber, a forma de legitimidade mais corrente na sociedade é justamente a crença na 
legalidade, a submissão a estatutos e a procedimentos formalmente corretos.

Ao explorar a questão da dominação racional-legal, o autor aborda que o Estado Moderno é 
formado por um conjunto de normas e regras, de origem impessoal e pré-determinada, que 
limita o poder de dominação, mas, ao mesmo tempo, o legitima. Como exemplos dessa domi-
nação legal tem-se a burocracia e o exercício, pelo Estado, do monopólio da violência institucio-
nalizada.

Para Weber, a dominação legal com quadro administrativo burocrático (Administração Buro-
crática) está mais adaptada às mudanças sociais de sua época – surgimento da sociedade in-
dustrial, desenvolvimento da economia monetária, crescimento quantitativo e qualitativo das 
tarefas administrativas. Por ser a forma mais racional do ponto de vista técnico e formal, ela 
seria inevitável para as necessidades de administração de massas.
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O grande instrumento de superioridade da administração burocrática em relação às outras de 
sua época é o conhecimento profissional, ou seja, é o exercício da dominação baseado no 
saber. No Estado Moderno, portanto, a administração burocrática representa uma forma de 
profissionalização, um contraponto ao patrimonialismo.

6.2.1.2. Características

A Burocracia é definida como o conjunto de regulamentos, leis e normas que os funcionários 
devem cumprir, sempre supervisionados e respeitando a hierarquia. Em outras palavras, ela 
traduz uma organização legal, formal e racional por excelência.

Segundo Weber, a burocracia é um sistema que busca organizar, de forma estável e duradoura, 
a cooperação de um grande número de pessoas, cada qual detendo uma função especializada. 
O homem organizacional é um ser que age racionalmente (racionalidade funcional) com base 
nas regras formais que lhe estabelecem um papel na organização (função). Separa-se a esfera 
privada e familiar da esfera do trabalho, esta vista como a esfera pública do indivíduo. 

A racionalidade da burocracia permite adequar os meios da melhor forma possível para o al-
cance dos fins, ou, em outras palavras, alcançar a máxima eficiência da organização. 

Para o Estado, ela representa uma forma de profissionalização, a qual preconiza o controle a 
priori das ações, o formalismo, a racionalidade, o atendimento fiel às regras, a impessoalidade, 
a divisão do trabalho, a hierarquia funcional e a competência técnica baseada no mérito.

Pode-se dizer, também, que ela parte de uma desconfiança prévia nos administradores públi-
cos e nos cidadãos que buscam serviços e que, por isso, são sempre necessários controles rígi-
dos dos processos.

Segundo Chiavenato, as principais características da burocracia são:

1. Caráter legal das normas e regulamentos: normas e regulamentos são estabelecidos pre-
viamente, por escrito, determinando todo o funcionamento – define competências, fun-
ções, autoridade, sansões etc. Predomínio da lógica científica e racional sobre a lógica "má-
gica", "mística" ou "intuitiva".

2. Caráter formal das comunicações: comunicações são escritas, gerando comprovação e in-
terpretação unívoca. Por outro lado, a informação é discreta, pois é fornecida apenas a 
quem deve recebê-la.

3. Racionalidade e divisão do trabalho: divisão racional do trabalho, limitando as tarefas a 
serem realizadas por cada cargo, buscando maior eficiência. Cada função é específica, com 
competências, poderes e responsabilidades bem definidas. Isso reduz o atrito entre as pes-
soas, pois cada funcionário conhece o que é exigido dele e quais os limites entre suas res-
ponsabilidades e as dos outros.

4. Impessoalidade nas relações: o poder e a responsabilidade de cada pessoa são impesso-
ais, não pertencem a ela, mas derivam da função que ela exerce. As relações são baseadas 
nos cargos/funções e não nas pessoas.

5. Hierarquização da autoridade: a estrutura é hierárquica e cada cargo inferior está sob con-
trole e supervisão do superior. A autoridade burocrática ocorre quando os subordinados 
aceitam as ordens dos superiores como justificadas, porque concordam com um conjunto 
de preceitos ou normas que consideram legítimos e dos quais deriva o comando.
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6. Rotinas e procedimentos padronizados: as atividades de cada função são definidas e pa-
dronizadas pelos regulamentos. A pessoa não faz o que quer, e sim que deve fazer de acor-
do com as regras. Há aprimoramento dos processos de trabalho em função dos objetivos.

7. Competência técnica e meritocracia: profissionalização das relações de trabalho, visando à 
garantia da igualdade de tratamento perante regras e à redução do clientelismo. Da mesma 
forma, a escolha da pessoa (seleção, transferência, promoção etc.) para exercer uma fun-
ção é feita de forma técnica e baseada no mérito e na qualificação profissional. Somente 
o chefe supremo da organização ocupa sua posição de autoridade em virtude de apropria-
ção, eleição ou designação para a sucessão, mas mesmo sua autoridade consiste num âm-
bito de competência legal.

8. Especialização da administração: separação entre propriedade e administração. As pesso-
as não são donas do cargo ou dos bens a ele ligados.

9. Profissionalização dos participantes: o cargo é uma profissão e as pessoas devem ter in-
tensa instrução para assumir a função. As pessoas em uma estrutura burocrática tornam-se 
profissionais especialistas, ocupam um cargo por tempo indeterminado, são assalariadas, 
nomeadas por instâncias superiores dentro das regras definidas, devem ser fiéis ao cargo, 
podem ser promovidas pelo mérito e seguem carreira dentro da instituição.

10. Completa previsibilidade do funcionamento: esta é a consequência desejada. A previsi-
bilidade do comportamento das pessoas, de acordo com as normas, gera rapidez nas de-
cisões, univocidade nas tarefas, confiabilidade, redução de falhas e maior eficiência, pois 
cada um conhece o que deve ser feito e por quem e as ordens e papéis tramitam através de 
canais pré-estabelecidos.

6.2.1.3. Vantagens

Diversas razões explicavam o avanço da burocracia sobre as outras formas de associação. Essas 
chamadas “vantagens” da Burocracia são:

 • Racionalidade em relação ao alcance dos objetivos da organização.

 • Precisão na definição dos cargos e operações.

 • Rapidez nas decisões – cada um conhece as regras e os canais de comunicação.

 • Univocidade de interpretação – regulamentação específica e escrita, transmitida para 
quem deve recebê-la.

 • Uniformidade de rotinas e procedimentos – favorece a padronização e a redução de erros.

 • Continuidade da organização, mesmo com a substituição do pessoal.

 • Redução do atrito entre as pessoas – cada funcionário sabe seu papel e responsabilidades.

 • Constância – os mesmos tipos de decisão devem ser tomados nas mesmas circunstâncias.

 • Confiabilidade – regras conhecidas, processos previsíveis (gerando os mesmos resultados).

 • Benefícios para as pessoas – hierarquia formalizada, trabalho ordenado, treinamento, car-
reira e meritocracia.
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6.2.2. Crítica: as Disfunções da Burocracia

O próprio Weber era um crítico à burocratização, que, para ele, constituía a maior ameaça à 
liberdade individual e às instituições democráticas e, por isso, deveria ser controlada pelo Par-
lamento: “É horrível pensar que o mundo possa vir a ser um dia dominado por homenzinhos 
colados a pequenos cargos, lutando por maiores [...]”.

A teorização de Weber foi empobrecida pela reinterpretação cultural, principalmente na obra 
do americano Talcott Parsons, que traduziu Weber para o inglês. Parsons usou diversos con-
ceitos weberianos de forma equivocada e fomentou o chamado Funcionalismo Estrutural 
(posteriormente adotado na Administração como Teoria Estruturalista). O estruturalismo vê a 
sociedade como um organismo unívoco e funcional. Dentro desse sistema, o indivíduo é sim-
plesmente um reflexo da vida social, se adaptando e cumprindo uma função (um papel), como 
uma formiga em um formigueiro.

Essa mesma interpretação errada fez alguns autores incluírem Weber na Escola Clássica.

Não se pode esquecer que o ponto central da obra de Weber era a dominação burocrática, não 
a estrutura burocrática em si como um modelo a ser seguido para organizações. As críticas à 
burocracia “tipo puro” de Weber são, portanto, oriundas de um erro de interpretação, pois ele 
não tinha a intenção de tornar a burocracia um modelo administrativo para as organizações 
modernas, ele apenas descreveu as características mais básicas de algo que já existia na socie-
dade.

As críticas a seguir são de autores que consideravam a burocracia como uma teoria da adminis-
tração defendida por Weber. Para eles, existe uma discrepância entre o modelo burocrático ofi-
cial e a vida real, na qual as práticas informais, sentimentos e demais ações humanas gerariam 
uma série de disfunções. Alguns autores chegam a propor modelos próprios de burocracia, os 
quais prezam principalmente pela “humanização” e necessidade de adaptação ao ambiente.

Um desses autores foi Robert K. Merton. Segundo ele, o homem foi excluído dos estudos de 
Max Weber – o qual descreveu um sistema social desumano e mecanicista. Quando participa 
da burocracia, o homem passa por transformações que fazem com que toda a previsibilidade, 
que deveria ser a maior consequência da organização, escape ao modelo preestabelecido. Mer-
ton diagnosticou e caracterizou as seguintes disfunções:

1. Internalização das normas.

2. Excesso de formalismo e papelório.

3. Resistência a mudanças.

4. Despersonalização do relacionamento.

5. Categorização do processo decisório – excesso de hierarquia.

6. Superconformidade às rotinas e procedimentos – maior importância ao modo de fazer do 
que ao resultado.

7. Exibição de sinais de autoridade.

8. Dificuldades com clientes.
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Crozier mostrou em sua investigação sobre poder e burocracia como as regras estruturam as 
relações entre os grupos, reforçando a impessoalidade na organização. A situação de fragmen-
tação e subordinação que o modelo burocrático implica, paralisa as comunicações e a inova-
ção. Além disso, a centralização do poder de decisão, a estratificação dos indivíduos em grupos 
homogêneos e fechados induziriam comportamentos nos grupos organizacionais que reforça-
riam ainda mais essas mesmas regras e estruturas, em um círculo vicioso.

De acordo com Crozier, é impossível conceber nas organizações burocráticas uma política de 
mudança gradual e permanente. Isso porque a busca pela impessoalidade exige que as deci-
sões sejam tomadas por níveis centralizados, afastados daqueles que serão afetados por suas 
consequências. Assim, os dirigentes não podem receber informações antecipadas e, quando 
são finalmente informados, o nível de disfunção existente atingiu um nível elevado de gravida-
de que pode ameaçar a própria sobrevivência da organização, requerendo medidas extremas. 

A mudança de burocracias é causada por crises. A crise é, efetivamente, um dos elementos 
distintivos de qualquer sistema de organização burocrática. Ela constitui o meio para chegar a 
operar os reajustes necessários. O ritmo essencial que caracteriza uma organização burocrática 
é, particularmente, a alternância de longos períodos de estabilidade e curtos espaços de crise 
e mudança. 

Outros autores citam diversas disfunções:

 • Individualismo: consequência da disputa pelo poder.

 • Defesa de interesses particulares e corporativismo

 • A burocracia não assimila as novas tecnologias adotadas pela organização.

 • Mecanicismo: o ponto de vista de Weber é puramente mecânico e não político, no qual 
as pessoas são vistas como seguidoras de regras em um sentido mecanicista e não como 
criaturas sociais interagindo dentro de relacionamentos sociais. Em outras palavras, não 
considerou os aspectos subjetivos e informais, como a aceitação das normas e a legitima-
ção da autoridade, nem a reação formal da organização perante a falta de consentimento 
dos subordinados.

 • Os recursos humanos não são plenamente utilizados por causa da desconfiança, do medo 
de represálias etc. Ela modifica a personalidade das pessoas que se tornam obtusas, limita-
das e obscuras: o "homem organizacional" (funcional) condicionado.

 • As distinções de Weber entre tipos de autoridade são exageradas, embora tenha discutido 
a "combinação de diferentes tipos de autoridade".

 • Ao formular o modelo burocrático de organização, Weber não previu a possibilidade de 
flexibilidade da burocracia para atender a duas circunstâncias: a adaptação da burocracia 
às exigências externas dos clientes; a adaptação da burocracia às exigências internas dos 
participantes.

 • O modelo "racional" de organização adota a lógica de sistema fechado em busca de certeza 
e previsão exata; não considera a natureza organizacional e nem as condições circunjacentes 
do ambiente; em resumo, a teoria weberiana se assemelha à Teoria Clássica da organização 
quanto à ênfase na eficiência técnica e na estrutura hierárquica da organização.
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 • Dentro da organização formal desenvolve-se uma estrutura informal que gera atitudes es-
pontâneas das pessoas e grupos para controlarem as condições de sua existência. Assim, a 
burocracia deve ser estudada sob o ponto de vista estrutural e funcional e não sob o ponto 
de vista de um sistema fechado e estável, como no modelo weberiano. Essa análise deve 
refletir os aspectos do comportamento organizacional interno e d o sistema de manuten-
ção da organização formal.

 • O caminho moderno consiste em utilizar o modelo burocrático de Weber como ponto de 
partida, mas reconhecendo as suas limitações e consequências disfuncionais. A forma bu-
rocrática é mais apropriada para atividades rotineiras e repetitivas da organização em que 
a eficiência e a produtividade constituem o objetivo mais importante; mas não é adequada 
às organizações flexíveis que se veem à frente de atividades não rotineiras, em que a criati-
vidade e a inovação são mais importantes.

 • Para Gouldner, não há um tipo único de burocracia, mas uma infinidade, variando dentro 
de um continuum, que vai desde o excesso de burocratização (em um extremo) até a au-
sência de burocracia (no extremo oposto), ou seja, há graus de burocratização. Ele também 
cita 3 tipos de estruturas burocráticas: falsa – formada por regras que não representam 
ninguém e, por isso, são frequentemente desobedecidas; autocrática – representa os in-
teresses de um grupo dominante; representativa – respeita interesses de todos os grupos 
organizacionais.

Perrow, um defensor da burocracia, a chama de visão “instrumental" das organizações: essas 
são vistas como arranjos conscientes e racionais dos meios para alcançar fins particulares. Para 
Perrow a burocratização envolve: especialização; necessidade de controlar as influências dos 
fatores externos sobre os componentes internos; um ambiente externo imutável e estável.

Por fim, há uma terceira visão sobre Burocracia (além da weberiana e da popular). Alguns au-
tores enxergam a burocracia (mais especificamente os burocratas) como uma classe social, a 
qual assume várias formas: burocracia estatal, burocracia empresarial, partidária, sindical etc. 
Os burocratas teriam a tendência a se unir como um segmento social diferenciado da popu-
lação em geral, buscando privilégios e poder. No caso dos burocratas do serviço público, por 
exemplo, entrar nessa classe exige certo nível de instrução, que na maioria dos casos só está 
amplamente disponível a uma minoria da população, e dessa forma a Burocracia se torna mais 
uma fonte de captação de segmentos sociais privilegiados.

Há diversos exemplos de países que possuíram, ou ainda possuem, uma classe burocrata do-
minante, como por exemplo, a Rússia da época comunista e a China (até hoje, com o partido 
comunista no poder). Nesses casos, o burocrata administra diretamente o Estado, tem acesso 
aos poderes de execução e de veto e muitas vezes é suscetível à corrupção. Assim, tal classe 
consegue privilégios, do mesmo modo diversas classes dominantes foram privilegiadas ao lon-
go da história.
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6.2.3. Resumo – Sistema Burocrático

6.3. Modelo Gerencial

Também chamado de Administração Pública Gerencial, Modelo Gerencialista, ou Pós-Buro-
crático, o movimento da Nova Gestão Pública (New Public Management) iniciou-se no Reino 
Unido, na década de 70, foi adotado nos Estados Unidos nos anos 80 e logo se expandiu pelo 
mundo, atingindo a América Latina, principalmente na década de 90.

Esse modelo é uma resposta, de um lado, à expansão das funções econômicas e sociais dos Es-
tados, e, de outro, ao desenvolvimento tecnológico e à globalização da economia mundial, uma 
vez que ambos deixaram à mostra os problemas associados à adoção do modelo burocrático.

O propósito da NPM era diminuir o tamanho do Estado, em particular, promover a redução do 
tamanho da máquina administrativa, aumentar sua eficiência e criar mecanismos voltados à 
responsabilização dos atores políticos.

O nome Gerencial advém da incorporação, pelo serviço público, de alguns pressupostos e ino-
vações da administração gerencial – privada – , como:

 • diminuição de níveis hierárquicos (downsizing);

 • valorização e o maior poder aos funcionários (empowerment);

 • descentralização administrativa;

 • foco nos resultados e nos clientes (serviços públicos voltados para o consumidor);

 • administração por objetivos

 • pagamento por desempenho

 • qualidade total etc.
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Buscava-se a substituição do Modelo Burocrático (ineficiente) pelo Modelo Gerencial. Matias 
Pereira explicita as diferenças entre os dois modelos:

1. Enquanto a administração pública burocrática é autorreferente, a administração pública 
gerencial é orientada para o cidadão. A administração burocrática concentra-se no processo, 
em suas próprias necessidades e perspectivas, sem considerar a alta ineficiência envolvida. 
Administração gerencial, voltada para o consumidor, concentra-se nas necessidades e 
perspectivas desse consumidor, o cliente-cidadão. No gerencialismo, o administrador 
público preocupa-se em oferecer serviços, e não em gerir programas; preocupa-se em 
atender aos cidadãos e não às necessidades da burocracia.

2. Enquanto a administração pública burocrática acredita em uma racionalidade absoluta, 
que a burocracia está encarregada de garantir, a administração pública gerencial pensa 
na sociedade como um campo de conflito, cooperação e incerteza, na qual os cidadãos 
defendem seus interesses e afirmam suas posições ideológicas.

3. A administração pública burocrática acredita que o modo mais seguro de evitar o nepotismo 
e a corrupção seja pelo controle rígido dos processos, com o controle de procedimentos. A 
administração pública gerencial parte do princípio de que é preciso combater o nepotismo 
e a corrupção, mas que, para isso, não são necessários procedimentos rígidos, e sim por 
outros meios: indicadores de desempenho, controle de resultados etc.

4. Na administração gerencial, a confiança é limitada, permanentemente controlada por 
resultados, mas ainda assim suficiente para permitir a delegação, para que o gestor público 
possa ter liberdade de escolher os meios mais apropriados ao cumprimento das metas 
prefixadas. Na administração burocrática essa confiança não existe.

5. A administração burocrática é centralizadora, autoritária. A administração gerencial prega 
a descentralização, com delegação de poderes, atribuições e responsabilidades para os 
escalões inferiores.

6. Enfim, a administração gerencial preza pelos princípios de confiança e descentralização da 
decisão, exige formas flexíveis de gestão, horizontalização de estruturas, descentralização 
de funções e incentivos à criatividade e inovação. Em contraposição, a administração 
burocrática prega o formalismo, rigidez e o rigor técnico.

A administração pública gerencial constitui, portanto, um avanço e um rompimento com os 
padrões da administração pública burocrática, apesar de não negar todos os princípios da 
burocracia. Pelo contrário, a administração pública gerencial está apoiada na burocrática, 
da qual conserva, embora flexibilizando, alguns dos seus princípios fundamentais, como 
a admissão segundo rígidos critérios de mérito, a existência de um sistema estruturado e 
universal de remuneração, as carreiras, etc. 

Pode-se dizer que a Nova Gestão Pública passou por três fases, ou movimentos: Gerencialismo, 
Consumerismo e Serviço Orientado ao Cidadão.

6.3.1. Gerencialismo Puro (Managerialism): fazer mais com menos

Corresponde à primeira etapa da reforma no Reino Unido e também nos Estados Unidos e tem 
seu foco na produtividade. Nasceu como estratégia da visão neoliberal para reduzir os custos e 
tornar a administração pública mais eficiente.
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Busca “fazer mais com menos” através do aumento da eficiência, melhorando a qualidade 
do gasto público, reduzindo custos, evitando o desperdício e aumentando a produtividade na 
prestação de serviços públicos.

Enxerga o cidadão como um mero taxpayer (contribuinte).

As ações dos governos desses países resumiu-se apenas em ajustar os contornos da 
administração pública com medidas como: limitações das dimensões do setor público; 
privatização; comercialização ou corporativização de órgãos públicos; descentralização para 
governos subnacionais; desconcentração no governo central; uso de mecanismos típicos 
de mercado; novas atribuições aos órgãos da administração central; outras iniciativas de 
reestruturação ou racionalização.

Foram implementados alguns instrumentos gerenciais, como: técnicas de planejamento e 
racionalização orçamentária, para possibilitar a incorporação de uma maior consciência dos 
custos no serviço público; instrumentos de avaliação de desempenho organizacional, para 
alcançar maior eficiência, usando mecanismos objetivos de mensuração da performance 
governamental; adoção da Administração por Objetivos, pela qual se procura traçar linhas 
claras de ação às agências, o que tornaria possível uma avaliação de desempenho baseada 
na comparação entre os resultados obtidos e o que fora previamente determinado; 
descentralização administrativa e delegação de poder, com o objetivo de aumentar a autonomia 
das agências e dos departamentos.

6.3.2. Consumerismo: fazer melhor

O foco na eficiência (gerencialismo puro) por si só não foi suficiente. A lógica de Plano (o qual 
estabelece, a partir de uma racionalidade técnica, o melhor programa a ser cumprido) foi 
substituída por uma lógica de estratégia, na qual são levadas em conta as relações entre os 
atores envolvidos em cada política, de modo a montar cenários que permitam a flexibilidade 
necessária para eventuais alterações nos programas governamentais.

Surge, então, um novo modelo que foca na melhoria da qualidade da prestação dos serviços 
para o cliente direto a partir da flexibilidade de gestão. É o chamado Paradigma do Consumidor/
Cliente: procura dar ao cidadão-usuário atendimento semelhante ao que ele teria como cliente 
em uma empresa privada, ou seja, visava ao atendimento das necessidades definidas pelos 
próprios cidadãos-usuários, tratando-os como consumidores a serem satisfeitos.

Três medidas faziam parte da estratégia para tornar o poder público mais leve, ágil e competi-
tivo:

 • Descentralização administrativa com grande delegação de autoridade, partindo do princí-
pio de quanto mais próximo estiver o serviço público do consumidor, mais fiscalizado pela 
população ele o será;

 • Competição entre as organizações do setor público;

 • Adoção de um novo modelo contratual para os serviços públicos, em contraposição ao mo-
nopólio estatal – a extensão do fornecimento de serviços públicos entre o setor público, o 
setor privado e o voluntário/não lucrativo. Baseia-se na ideia de que, numa situação de fal-
ta de recursos, a melhor forma de aumentar a qualidade é introduzir relações contratuais 
de competição e de controle.
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 • A visão do cidadão como simples consumidor está vinculada à tradição liberal, que dá, na 
maioria das vezes, maior importância à proteção dos direitos do indivíduo do que à partici-
pação política.

6.3.3. Serviço Orientado ao Cidadão: fazer o que deve ser feito

O termo em inglês é PSO (Public Service Orientation).

As críticas à visão do cidadão como cliente fizeram o modelo evoluir para o Serviço Orientado 
ao Público/Cidadão, que se baseia em conceitos ignorados até então pela visão gerencial: ac-
countability, transparência, participação política, equidade e justiça.

O cidadão passa a ser tratado efetivamente como um agente (ativo) a ser ouvido, alguém com 
direitos e deveres – cidadania.

Aqui, não se busca apenas descobrir como fazer/organizar o serviço público para agradar aos 
cidadãos. A pergunta verdadeira é “o que deve ser feito?”, demonstrando para o cidadão os 
benefícios, efeitos e impactos diretos ou indiretos do exercício da atividade pública (efetivida-
de).

Entende-se que, a partir da nova gestão pública, o Estado ganha dinamismo e reduz seu papel 
de executor ou prestador direto de serviços, mantendo-se, entretanto, no papel de regulador, 
provedor ou promotor destes, principalmente dos serviços sociais como educação e saúde, que 
são essenciais para o desenvolvimento. Como promotor desses serviços, o Estado continua a 
subsidiá-los, buscando, ao mesmo tempo, o controle social direto e a participação da socieda-
de.

Nesta nova perspectiva, busca-se o fortalecimento das funções de regulação e de coordenação 
do Estado, particularmente no nível federal, e a progressiva descentralização vertical, para os 
níveis estadual e municipal, das funções executivas no campo da prestação de serviços sociais 
e de infraestrutura.

6.3.4. Princípios da administração pública gerencial

Na administração pública gerencial, a estratégia volta-se para:

 • a definição precisa dos objetivos que o administrador público deverá atingir em sua unida-
de (com foco nos resultados e nos clientes);

 • a garantia de autonomia do administrador na gestão dos recursos humanos, materiais e 
financeiros que lhe forem colocados à disposição para que possa atingir os objetivos con-
tratados;

 • a reorientação dos mecanismos de controle: o controle na perspectiva burocrática (a prio-
ri) representa um entrave à ação eficiente e inovadora. Na medida do possível, o controle 
deve ser feito a posteriori, baseado em indicadores de resultados.

O Prof. Dr. Humberto Falcão Martins define as seguintes características:

a) caráter estratégico ou orientado por resultado das decisões;
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b) descentralização;

c) flexibilidade;

d) desempenho crescente e pagamento por produtividade;

e) competitividade interna e externa;

f) direcionamento estratégico;

g) transparência e cobrança de resultados (accountability);

h) padrões diferenciados de delegação decisória;

i) separação da política de sua gestão;

j) desenvolvimento de habilidades gerenciais;

k) terceirização;

l) limitação da estabilidade de servidores e regimes temporários de emprego;

m) estruturas diferenciadas.

Bresser-Pereira delineia a Nova Administração Pública da seguinte forma:

1. descentralização do ponto de vista político, transferindo recursos e atribuições para os ní-
veis políticos regionais e locais;

2. descentralização administrativa, através da delegação de autoridade para os administrado-
res públicos transformados em gerentes crescentemente autônomos;

3. organizações com poucos níveis hierárquicos ao invés de piramidal;

4. organizações flexíveis ao invés de unitárias e monolíticas, nas quais as ideias de multiplici-
dade, de competição administrada e de conflito tenham lugar;

5. pressuposto da confiança limitada e não da desconfiança total;

6. definição dos objetivos a serem atingidos na forma de indicadores de desempenho sempre 
que possível quantitativos, que constituirão o centro do contrato de gestão entre o minis-
tro e o responsável pelo órgão que está sendo transformado em agência;

7. controle por resultados, a posteriori, ao invés do controle rígido, passo a passo, dos proces-
sos administrativos; e

8. administração voltada para o atendimento do cidadão, ao invés de autorreferida.

Quanto aos princípios, são:

a) Reorientação dos mecanismos de controle: o controle na perspectiva burocrática (a prio-
ri) representa um entrave à ação eficiente e inovadora. Na medida do possível, o controle 
deve ser feito a posteriori, baseado em indicadores de resultados, revertendo a cultura e 
as práticas gerais da administração pública, focada primordialmente nos meios e nos recur-
sos. Muito mais relevante que o foco no controle da legalidade e no cumprimento do rito 
burocrático, é a abordagem centrada no alcance de objetivos/resultados. 

b) Foco na racionalização de recursos – eficiência: o Estado não dispõe de recursos infinitos 
para realizar os investimentos para o alcance de todos os objetivos sociais, devendo, por 
isso, através da busca da eficiência, melhorar a qualidade do gasto público. Para isso, é ne-
cessário aumentar a produtividade e construir uma consciência de custos na administração 
pública.
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c) Focalização da ação do Estado no cidadão: o Estado tem o dever de buscar melhorar a 
qualidade da prestação do serviço público na perspectiva de quem o usa (cidadão), am-
pliando o atendimento das demandas sociais, reduzindo o tempo de resposta e aumentan-
do a satisfação do cidadão-usuário (excelência no atendimento).

d) Flexibilidade administrativa: faz-se necessário o aumento de autonomia – e consequente 
descentralização – que permita às organizações públicas e aos servidores alcançarem os 
resultados esperados.

e) Controle social: é preciso ampliar os mecanismos de transparência através da prestação 
social de contas e da avaliação de desempenho, permitindo à sociedade um melhor con-
trole da administração pública (accountability). A cobrança da sociedade é um fator funda-
mental para a melhoria da prestação dos serviços públicos. 

f) Valorização do servidor: é condição essencial para que o processo de modernização ad-
ministrativa tenha êxito, pois a qualidade profissional dos servidores e sua motivação são 
condições necessárias para se alcançar todos os outros objetivos. É indispensável descen-
tralizar as atividades, dando empowerment (poder de decisão) para os indivíduos e para as 
equipes, e responsabilizando-os pelo alcance dos resultados.

A seguir, um quadro comparativo entre a gestão burocrática e a gerencial, conforme Matias-
-Pereira.

Administração pública burocrática Administração pública gerencial

1. Apoia-se na noção geral de interesse público. 1. Procura obter resultados valorizados pelos 
cidadãos.

2. Garante cumprimento de responsabilidade. 2. Gera accountability. Eleva as relações de tra-
balho.

3. Obedece às regras e aos procedimentos.
3. Compreende e aplica normas. Identifica e re-
solve problemas. Melhora continuamente os pro-
cessos.

4. Opera sistemas administrativos.

4. Separa serviços e controle. Cria apoio para nor-
mas. Amplia a escolha do usuário. Encoraja ação 
coletiva. Cria incentivos. Define, mede e analisa 
resultados.

5. Concentra-se no processo. 5. Orienta-se para resultados. 

6. É autorreferente. 6. Foca o cidadão.

7. Define procedimentos para contratação de 
pessoal, compra de bens e serviços. 7. Luta contra o nepotismo e a corrupção.

8. Satisfaz às demandas dos cidadãos. 8. Evita adotar procedimentos rígidos.

9. Controla procedimentos. 9. Define indicadores de desempenho – utiliza 
contratos de gestão.

10. Define cargos rígida e fragmentadamente. 
Tem alta especialização.

10. É multifuncional. Flexibiliza as relações de 
trabalho.
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6.3.5. Empreendedorismo governamental

Empreender significa fazer acontecer. É planejar, organizar, dirigir e controlar os recursos dispo-
níveis da melhor maneira, de forma a alcançar os resultados da organização.

O empreendedorismo governamental ocorre quando os gestores públicos aproveitam os re-
cursos disponíveis de formas novas e melhores (planejamento, tecnologia, etc.), buscando a 
satisfação e o benefício dos cidadãos. 

O conceito de empreendedorismo governamental surgiu com o livro Reinventando o Governo 
– como o espírito empreendedor está transformando o setor público, de Osborne e Gaebler. 
O contexto (anos 1980 nos EUA) era de grande descrença da população nas capacidades da 
Administração Pública de suprir as necessidades da sociedade relativas aos bens públicos e de 
vencer os desafios que apareciam.

Osborne e Gaebler basearam-se em estudos de caso de órgãos e setores governamentais que 
estavam buscando superar o modelo burocrático então em voga. Mostraram que o governo 
americano estava longe de oferecer eficiência, pois ainda centralizava muitas operações que já 
poderiam estar nas mãos da comunidade. Em função disso, os autores descreveram o governo 
empreendedor como um estilo pragmático de gestão pública. Segundo eles, na ânsia de com-
bater os desvios do patrimonialismo, foram criadas tantas amarras para o gestor público que se 
tornou cada vez mais difícil fornecer serviços eficientes e de qualidade para a população. A bu-
rocracia criava problemas na gestão dos serviços públicos, pois tornava a máquina estatal lenta, 
ineficiente e pouco responsiva às necessidades e às opiniões de seus “clientes”.

O governo empreendedor caracteriza-se, diferentemente da burocracia, como um governo que 
pertence à comunidade, dando responsabilidade ao cidadão em vez de servi-lo, e visa atender 
aos cidadãos (no papel de clientes) e não aos interesses da burocracia.

O governo empreendedor não pretende controlar a economia, possuir empresas ou concen-
trar-se no “fazer” em ampla escala, mas sim estimular a ação e a parceria com a sociedade. Ao 
contrário do controle burocrático (voltado para o processo e não para os resultados), o controle 
do governo empreendedor está orientado por missões, metas e objetivos.

Osborne e Gaebler não pregavam o desaparecimento do estado, mas a substituição de um go-
verno extenso e impotente por um governo que é forte porque se limita a decidir e a dirigir 
(administrar), deixando o “fazer” para outros agentes. Por estar focada nos resultados que me-
lhor respondam às demandas dos cidadãos como clientes, a gestão pública empreendedora é 
baseada em avaliações contínuas da sociedade para ajustar suas estratégias, planos e metas, 
bem como sua ação implementadora.

Os autores sugerem dez princípios que poderiam servir de base para um novo modelo de go-
verno, o empreendedor:

1. Governo catalisador: “navegar e não remar”, pois não compete a ele, sozinho, assumir o 
papel de executor, de implementador de políticas públicas. O governo deve ser o indutor 
da sociedade, o regulador, harmonizando a ação de diferentes agentes sociais na solução 
de problemas coletivos. 

2. Governo que pertence à comunidade: abrir-se à participação dos cidadãos no momento da 
tomada de decisão; dar poder ao cidadão, ao invés de servi-lo, pois as comunidades locais 
são mais flexíveis e vivenciam mais de perto os seus diversos problemas. Cabe ao governo 
apenas a responsabilidade final de que esses serviços sejam prestados.
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3. Governo competitivo: criar mecanismos de competição dentro das organizações públicas e 
entre organizações públicas e privadas. Quebrando o monopólio da prestação dos serviços 
públicos, criar-se necessidade de aprimoramento, aumento da eficiência, inovação e me-
lhoria da qualidade dos serviços prestados.

4. Governo orientado por missões: deixar de lado a orientação por normas e migrar a aten-
ção na direção da sua verdadeira missão. A administração burocrática leva à desmotivação, 
pois define de antemão o que e como se deve fazer cada trabalho. Dando mais liberdade e 
flexibilidade, pode-se utilizar a criatividade e o poder de inovação para alcançar os objeti-
vos e cumprir a missão da organização de forma mais efetiva.

5. Governo de resultados: substituir o foco no controle dos inputs para o controle dos outputs 
e dos impactos de suas ações (preocupação com resultados, e não com recursos). Como os 
governos não sabem medir resultados, remuneram por outros critérios (tempo de serviço, 
volume de recursos, quantidade de subordinados, etc.), de modo que os servidores não 
buscam atingir resultados melhores, mas crescer sua esfera de poder e manter seus cargos. 
Ex.: um hospital deveria ser remunerado não pelo número de atendimentos, mas pela re-
dução do número de casos de doença em sua localidade.

6. Governo orientado ao cliente: ter como razão da existência dos órgãos e entidades públi-
cos o cidadão; criar mecanismos para atender às necessidades dos clientes, e não aos da 
burocracia. Os órgãos públicos não recebem seus recursos diretamente dos seus clientes 
(cidadãos), mas sim do Legislativo/Executivo, então, muitas vezes, há maior preocupação 
em agradar ao fomentador do que em atender e saber as necessidades dos cidadãos.

7. Governo empreendedor: elaborar estratégias de modo a gerar receitas e não despesas; 
ampliar a prestação de serviços e considerar os gastos sob uma perspectiva de investimen-
to, ou seja, considerando o benefício futuro de cada despesa.

8. Governo preventivo: ter a proatividade e o planejamento como forma de evitar problemas 
– prevenção em vez de cura. Concentrar-se nas causas dos problemas ao invés de tratar os 
sintomas.

9. Governo descentralizado: envolver os funcionários nos processos deliberativos, aprovei-
tando seus conhecimentos e sua capacidade inovadora, elevando a flexibilidade, a eficiên-
cia e o comprometimento dos servidores envolvidos.

10. Governo orientado para o mercado: induzir mudanças através do mercado, estabelecendo 
regras, fornecendo informações aos consumidores, criando ou aumentando a demanda, 
catalisando os fornecedores do setor privado, criando instituições que atuem no mercado 
para preencher vazios, mudando a política de investimentos públicos, etc.

Outros fatores de destaque são:

 • Realização de parcerias intragovernamentais, com organizações não governamentais 
(ONGs) e com a iniciativa privada, visando a vantagens para o setor público, tais como am-
pliação do acesso aos clientes, à tecnologia e ao capital, diminuição de risco e uso de infra-
estruturas compartilhadas.

 • Mudança do estilo de liderança, de controlador de resultados para motivador, facilitador.

 • Preocupação com o cliente – os aspectos ambiental, interpessoal, procedimental e finan-
ceiro merecem atenção especial quando do contato com o cliente.
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6.3.6. Governabilidade, Governança e Accountability

A governabilidade diz respeito ao exercício do poder e de legitimidade* do Estado e do seu 
governo com a sociedade, é a capacidade política de governar.

*Legitimidade é o reconhecimento que tem uma ordem política. 

O termo governabilidade refere-se às condições sistêmicas mais gerais, sob as quais se dá o 
exercício do poder em uma sociedade, como a forma de governo, as relações entre os poderes, 
os sistemas partidários, etc. Em sentido amplo, pode-se sustentar que a governabilidade refe-
re-se às próprias condições substantivas e materiais de exercício do poder e de legitimidade do 
Estado e do seu governo derivadas da sua postura diante da sociedade civil e do mercado (em 
um regime democrático). Nesse sentido, pode ser aceita como a autoridade política do Estado 
em si, entendida como a capacidade que este tem para agregar os múltiplos interesses disper-
sos pela sociedade e apresentar-lhes um objetivo comum para o curto, médio e longo prazo 
(Matias-Pereira).

Governança é a forma com que os recursos econômicos e sociais de um país são gerenciados 
(capacidade de gestão e técnica), com vistas a promover o desenvolvimento. É a capacidade 
(financeira e administrativa, em sentido amplo) que determinado governo tem para formular 
e implementar as suas políticas. O conceito de governança possui um caráter mais amplo que 
o conceito de governabilidade, pois envolve a capacidade da ação estatal na implantação das 
políticas e na consecução das metas coletivas, incluindo o conjunto de mecanismos e procedi-
mentos para lidar com a dimensão participativa e plural da sociedade.

O termo accountability pode ser aceito como o conjunto de mecanismos e procedimentos que 
induzem os dirigentes governamentais a prestar contas dos resultados de suas ações à socieda-
de, garantindo-se, dessa forma, maior nível de transparência e exposição pública das políticas 
públicas. Trata-se de um conceito fortemente relacionado ao universo político administrativo 
anglo-saxão e diz respeito à responsabilização dos agentes públicos pelos atos praticados e sua 
obrigação ética de prestar contas. Quanto maior a possibilidade de os cidadãos poderem dis-
cernir se os governantes estão agindo em função do interesse da coletividade e sancioná-lo 
apropriadamente, mais accountable é um governo. Pode ser vertical ou horizontal:

 • Accountability Horizontal: exercido por instituições do Estado devidamente encarregadas 
da prevenção, reparação e punição de ações ilegais cometidas por agentes públicos. É feita 
pelos mecanismos institucionalizados, abrangendo os Poderes e também agências gover-
namentais que tenham como finalidade a fiscalização do poder público e de outros órgãos 
estatais, como, por exemplo, os Tribunais de Contas.

 • Accountability Vertical: são as atividades de fiscalização feitas pela sociedade procurando 
estabelecer formas de controle sobre o poder público. Para grande parte dos autores, ela 
é exercida “de baixo para cima”, por pessoas e entidades da sociedade civil, geralmente 
sob a forma de voto ou de mobilizações. Certo autor separou a vertical em duas: a) Elei-
toral – os eleitores avaliam governos e fazem suas escolhas; b) Societal – especificamente 
para o controle exercido por agentes ou entidades de representatividade social (conselhos, 
associações, etc.), ou seja, grupos se mobilizam para impor suas demandas em relação à 
prevenção, à reparação ou à punição de ilegalidades. Outro autor aventou a possibilidade 
de uma accountability vertical “de cima para baixo”, quando há direito de sanção a partir 
de uma relação de hierarquia, ou seja, entre chefia e subordinados.
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Pode-se dizer, em suma, que o objetivo da Nova Gestão Pública é modernizar o aparelho do 
Estado, tornando a administração pública mais eficiente, eficaz e efetiva e mais voltada para o 
cidadão, buscando maior governança, controle por resultados e accountability.

 • Eficiência refere-se ao bom uso dos recursos disponíveis. É a relação entre os insumos utili-
zados e os produtos/serviços gerados.

 • Eficácia está relacionada ao alcance dos objetivos. É a relação entre os resultados obtidos e 
os resultados esperados.

 • Efetividade diz respeito ao impacto positivo gerado na sociedade. 

6.3.6.1. Governança Pública

O termo “governança” busca expandir e superar o atual paradigma de administração pública. 
O termo “administração pública” está associado a um papel preponderante do Estado como 
executor direto no desenvolvimento, na gestão de políticas públicas e no provimento de ser-
viços. O modelo de gestão alinhava-se principalmente com modelos burocráticos ortodoxos, 
espelhados em modelos organizacionais mecanicistas, dotados de características de hierarquia, 
verticalização, rigidez, isolamento.

A governança pública, por sua vez, baseia-se em múltiplos arranjos com a participação de di-
versos atores (estado, terceiro setor, mercado, etc.) no desenvolvimento, na gestão de políticas 
públicas e no provimento de serviços. Governança é capacidade administrativa do Estado de 
formular e implementar políticas públicas, é a forma com que os recursos econômicos e sociais 
são gerenciados, com vistas a promover o desenvolvimento.

Esse modelo não diminui a importância do Estado, mas qualifica-o com o papel de orquestra-
dor, coordenador, direcionador estratégico, indutor e fomentador absolutamente essencial dos 
vários agentes (governamentais ou não) para atingir resultados de interesse público.

Esse paradigma promove a adoção de modelos de gestão pós ou neoburocráticos, tais como: 
redes, modelos de gestão orgânicos (flexíveis, orientados para resultados, foco no beneficiá-
rio), mecanismos amplos de accountability, controle e permeabilidade.

A orientação para resultados é uma fixação desse novo paradigma, ou seja, o que está em foco 
são as novas formas de geração de resultados em um contexto contemporâneo complexo e 
diversificado.

Nesse contexto, uma boa gestão é aquela que alcança resultados, independentemente de me-
ritórios esforços e intenções. E, alcançar resultados, no setor público, é atender às demandas, 
aos interesses e às expectativas dos beneficiários, sejam cidadãos ou organizações, criando va-
lor público.

A função principal do Estado-nação no mundo contemporâneo – realizada por meio do gover-
no e da administração pública – é a de ampliar, de forma sistemática, as oportunidades indi-
viduais, institucionais e regionais. Deve preocupar-se, também, em gerar estímulos para faci-
litar a incorporação de novas tecnologias e inovações no setor público que proporcionem as 
condições exigidas para atender às demandas da sociedade contemporânea.
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Em relação aos pilares do modelo da nova gestão pública, destacam-se a participação cidadã, a 
transparência e a medição de resultados.

Essas tarefas são permanentes e exigem participação proativa de todos os atores envolvidos – 
dirigentes, políticos, órgãos de controle – e, especialmente, da sociedade organizada.

O termo “governança”, em sentido amplo, pode ser definido como um processo complexo de 
tomada de decisão que antecipa e ultrapassa o governo.

Uma boa governança pública, à semelhança da corporativa, está apoiada em quatro princípios: 
relações éticas; conformidade, em todas as suas dimensões; transparência; e prestação 
responsável de contas. A ausência desses princípios requer mudança na forma de gestão.

Os aspectos frequentemente evidenciados na literatura sobre a governança estão relaciona-
dos: à legitimidade do espaço público em constituição; à repartição do poder entre aqueles que 
governam e aqueles que são governados; aos processos de negociação entre os atores sociais 
(os procedimentos e as práticas, a gestão das interações e das interdependências, o estabele-
cimento de redes e os mecanismos de coordenação); à descentralização da autoridade e das 
funções ligadas ao ato de governar; à responsabilidade em atender a sociedade; à supervisão; 
ao controle; e à assistência social.

Existe um ponto em comum entre os inúmeros autores que tratam do tema que envolve os 
princípios da boa governança: a responsabilidade do gestor público em prestar contas (accoun-
tability) e a necessidade de promover o controle social.

Os princípios mais relevantes a que as entidades do setor público devem aderir para efetiva-
mente aplicarem os elementos de governança corporativa e alcançarem as melhores práticas 
são: liderança, integridade e compromisso (relativos a qualidades pessoais) e responsabilidade 
em prestar contas, integração e transparência (são principalmente o produto de estratégias, 
sistemas, políticas e processos).
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7. EVOLUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO BRASIL APÓS 1930

Durante a maior parte do século XX, o Brasil empreendeu uma continuada tentativa de moder-
nização das estruturas e processos do aparelho de Estado.

Respondendo a transformações mundiais econômicas e sociais, esse esforço se desenvolveu 
ora de forma assistemática (ações pontuais), ora de forma mais sistêmica, por meio das refor-
mas realizadas pelo governo federal.

Apesar de não haver unanimidade na literatura especializada, pode-se dizer, de maneira geral, 
que o Brasil passou por duas principais reformas administrativas, caracterizadas pela forte ten-
tativa de mudança na forma de administração pública:

 • A primeira buscou a transição do modelo Patrimonialista para o Burocrático.

 • A segunda procurou evoluir do modelo Burocrático-Patrimonialista para o Gerencial.

Bresser-Pereira resume muito bem os sobressaltos das reformas administrativas brasileiras. A crise 
da administração pública burocrática começou ainda no regime militar, não apenas porque este não 
foi capaz de extirpar o patrimonialismo que sempre a vitimou, mas também porque esse regime, ao 
invés de consolidar uma burocracia profissional no país, através da redefinição das carreiras e de um 
processo sistemático de abertura de concursos públicos para a alta administração, preferiu o cami-
nho mais curto do recrutamento de administradores através das empresas estatais.

Esta estratégia oportunista do regime militar, que resolveu adotar o caminho mais fácil da con-
tratação de altos administradores através das empresas, inviabilizou a construção no país de uma 
burocracia civil forte, nos moldes que a reforma de 1936 propunha. A crise agravou-se, entretan-
to, a partir da Constituição de 1988, quando se salta para o extremo oposto e a administração 
pública brasileira passa a sofrer do mal oposto: o enrijecimento burocrático extremo. As conse-
quências da sobrevivência do patrimonialismo e do enrijecimento burocrático, muitas vezes per-
versamente misturados, são o alto custo e a baixa qualidade da administração pública brasileira.

7.1. Reforma Burocrática

O período a partir de 1930 período marca a implantação do modelo burocrático no Brasil, em 
meio a um ambiente de forte intervenção do Estado nos setores produtivo e de serviços, nacio-
nalismo econômico e desenvolvimento (econômico, social, incipiente capitalismo industrial).

Entender as transformações do Estado brasileiro exige, previamente, saber o contexto geral do 
período pré-1930:

 • Economia mercantil-agrária (produtos primários para exportação);

 • Política oligárquica (política dos governadores, coronelismo);

 • Administração patrimonialista (nepotismo, clientelismo, prebendas etc.) com alguns traços 
liberais.



MTE - Auditor Fiscal do Trabalho – Administração Geral e Pública – Prof. Rafael Ravazolo

www.acasadoconcurseiro.com.br 879

Este modelo patrimonialista de Estado começou a ruir devido a uma sucessão de acontecimen-
tos no final da década de 1920:

 • A crise de 1929 arruinou a maioria dos fazendeiros de café, fazendo-os perder força e, por 
consequência, diminuindo seu apoio ao governo;

 • A quebra de lógica da “Política Café com Leite”;

 • O assassinato do Presidente da Paraíba, João Pessoa;

 • A Revolução de 30 que levou Getúlio Vargas ao poder. 

A Revolução de 1930 quebrou o paradigma das oligarquias regionais e teve como desdobramento 
o início da implantação de um quadro administrativo burocrático pelo governo ditatorial de 
Vargas.

A criação desse Estado Administrativo se deu através de dois mecanismos 
típicos da administração racional-legal: estatutos e órgãos (normativos e 
fiscalizadores). Exemplo: em 1930 foi criada a Comissão Permanente de Pa-
dronização com atribuições voltadas para a área de material e, no ano se-
guinte, a Comissão Permanente de Compras.

Esses estatutos e órgãos criados por Vargas incluíam três áreas temáticas 
que até hoje estruturam a organização pública: Materiais, Finanças e Pesso-
as (servidores).

Áreas objeto de intervenção governamental:

 • Administração de pessoal (criação das primeiras carreiras burocráticas);

 • Administração de materiais;

 • Orçamento como plano de administração;

 • Revisão de estruturas administrativas;

 • Racionalização de métodos.

Os primeiros anos de Vargas no poder foram, portanto, voltados para estabelecer princípios e 
regras e padronizar os procedimentos a serem adotados.

Ao mesmo tempo, Vargas procurou aproximar-se do proletariado urbano com sua legislação 
trabalhista que incorporava antigas reivindicações operárias. A Constituição de 1934 represen-
tou grandes e importantes novidades: o direito de voto das mulheres, a legislação trabalhista, o 
salário mínimo, a criação da Justiça Eleitoral etc.

Somente em 1936, com a criação do Conselho Federal do Serviço Público Civil e de Comissões 
de Eficiência em cada ministério, houve a primeira reforma significativa na busca de sair do mo-
delo patrimonialista, que perdurava desde os tempos do Brasil colônia.

Seguindo as tendências europeias e americanas (que já haviam feito suas reformas no século 
anterior – civil service reform), o modelo de administração estatal pretendido pela reforma de 
1936 foi a burocracia, nos moldes weberianos.

Em 1937, Getúlio instituiu o Estado Novo: fechou o Congresso; dissolveu os partidos políticos; 
outorgou nova Constituição e passou a governar de modo ditatorial até o final da Segunda 
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Guerra Mundial, em 1945. A ditadura de Vargas foi um período de grande expansão, com refor-
mas impostas “de cima para baixo”.

O grande marco dessa reforma administrativa foi a criação do Departamento Administrativo 
do Serviço Público (DASP), pelo decreto-lei n. 579 de 1938. As principais atribuições eram:

 • Realizar estudos detalhados de repartições, departamentos e estabelecimentos públicos 
para determinar as modificações a serem feitas em vários campos: dotação orçamentária, 
distribuição, processos de trabalho, relações entre os órgãos e relações com o público. 

 • Fiscalizar a execução do orçamento, juntamente com o presidente da República.

 • Organizar anualmente a proposta orçamentária a ser enviada à Câmara dos Deputados.

 • Cuidar da organização dos concursos públicos para cargos federais do Poder Executivo.

 • Aperfeiçoar os servidores civis da União.

 • Auxiliar o presidente no exame dos projetos de lei submetidos à sanção

 • Fixar padrões para os materiais usados no serviço público.

O DASP deveria ser um órgão normativo, de coordenação e controle, encarregado de univer-
salizar procedimentos, mas enfrentou problemas, entre eles o fato de o Estado ser visto como 
oportunidade de empregos com vagas preenchidas por meio de indicações pessoais.

Apesar dos esforços de Vargas e de diversas melhorias implantadas, a lógica clientelista dos 
empregos públicos nunca foi totalmente erradicada. Em suma, o Estado brasileiro se moderni-
zava administrativamente, mas continuava carregando antigas práticas patrimonialistas.

Ao longo do período entre 1930 e 1945 fortaleceu-se a tendência de centralização na adminis-
tração do País (poder da União sobre os estados). Após 1937, o Estado passou a assumir feições 
ainda mais intervencionistas (Estado interventor). Além de sua expansão e ação centralizadora, 
houve a criação de autarquias* (Institutos de Aposentadoria e Pensões – IAPs) e de empresas 
que definiram a base futura para o estado desenvolvimentista.

* Pode parecer um paradoxo, mas alguns autores consideram a criação dessa autarquia um 
primeiro sinal de administração Gerencial, em  pleno período de reforma burocrática, pois uma 
autarquia representa a descentralização do poder do Estado.

Em suma, a reforma administrativa do Estado Novo foi o primeiro esforço sistemático de su-
peração do patrimonialismo. Foi uma ação deliberada e ambiciosa para burocratizar o Estado 
brasileiro, que buscava introduzir no aparelho administrativo do país a centralização, a impes-
soalidade, a hierarquia, o sistema de mérito, a separação entre o público e o privado. Visava 
constituir uma administração pública mais racional e eficiente, que pudesse assumir seu papel 
na condução do processo de desenvolvimento.

É importante ressaltar, no entanto, que a implementação dos princípios do modelo burocrático 
nunca foi completa. A burocracia cumpriu o papel de frear a lógica patrimonialista, porém, não 
conseguiu acabar de vez com suas práticas.

Os dois modelos passaram a coexistir, pois o Estado ainda fazia concessões ao velho patrimo-
nialismo, que na democracia nascente assumia a forma de clientelismo.
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7.2. Década de 50 a 90

Desde o final do governo Vargas havia o entendimento de que a utiliza-
ção dos princípios rígidos da administração pública burocrática consti-
tuía um empecilho ao desenvolvimento do país.  Juscelino Kubitschek 
criou a COSB (Comissão de Simplificação Burocrática) e a CEPA (Comis-
são de Estudos e Projetos Administrativos), em 1956, buscando realizar 
reformas globais para modernizar o Estado brasileiro. Esse período de 
JK se caracteriza por uma crescente cisão entre a administração direta 
– rígida e clientelista – e a administração descentralizada – autarquias, 
empresas, institutos e grupos especiais – dotada de maior autonomia gerencial e que podia re-
crutar seus quadros sem concursos, remunerando-os em termos compatíveis com o mercado. 
Constituíram-se, assim, ilhas de excelência no setor público.

Após o golpe militar de 1964, o governo Castelo Branco instituiu a Comestra – (Comissão Espe-
cial de Estudos da Reforma Administrativa), com o objetivo de proceder ao exame e à prepara-
ção de projetos para aumentar o rendimento e produtividade da administração federal.

Do trabalho dessa comissão resultou a edição do Decreto-Lei nº 
200, de 25 de fevereiro de 1967, até então o mais sistemático e am-
bicioso empreendimento para a reforma da administração federal, 
conduzido pela SEMOR – Subsecretaria de Modernização e Refor-
ma Administrativa.

Reconhecendo que a burocracia rígida constituía um obstáculo ao 
desenvolvimento quase tão grande quanto as distorções patrimo-
nialistas e populistas, a reforma procurou substituir a administração pública burocrática por 
uma “administração para o desenvolvimento”.

Bresser-Pereira afirma que a reforma operada em 1967 pelo Decreto-Lei 200 constitui um mar-
co na tentativa de superação da rigidez burocrática, podendo ser considerada como um primei-
ro momento da administração gerencial no Brasil. Mediante o referido decreto-lei, realizou-se 
a transferência de atividades para autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de 
economia mista, a fim de obter-se maior dinamismo operacional por meio da descentralização 
funcional.

Os cinco princípios fundamentais previstos no DL 200 são:

I – Planejamento.

II – Coordenação.

III – Descentralização.

IV – Delegação de Competência.

V – Controle.

O DL 200/67 era uma espécie de lei orgânica da administração pública, fixando princípios, es-
tabelecendo conceitos, balizando estruturas, determinando providências e definindo preceitos 
claros de organização e funcionamento da máquina administrativa.
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Os principais pontos da DL 200/67 são:

 • Instituição dos princípios do planejamento, da coordenação, da descentralização, da dele-
gação de competência e do controle;

 • Definição de programas de duração plurianual e do orçamento-programa anual como ba-
ses para a atividade do Estado.

Art. 15. A ação administrativa do Poder Executivo obedecerá a programas gerais, setoriais 
e regionais de duração plurianual, elaborados através dos órgãos de planejamento, sob a 
orientação e a coordenação superiores do Presidente da República.

Art. 16. Em cada ano, será elaborado um orçamento-programa, que pormenorizará a etapa 
do programa plurianual a ser realizada no exercício seguinte e que servirá de roteiro à exe-
cução coordenada do programa anual.

Art. 18. Toda atividade deverá ajustar-se à programação governamental e ao orçamento-
-programa e os compromissos financeiros só poderão ser assumidos em consonância com a 
programação financeira de desembolso.

 • Distinção entre a administração direta — os ministérios e demais órgãos diretamente su-
bordinados ao presidente da República — e a indireta, constituída pelos órgãos descentra-
lizados — autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista;

 • Garantia de autonomia para as autarquias, sociedades de economia mista, fundações e 
empresas públicas.

 • Fortalecimento e flexibilização do sistema do mérito – nas unidades descentralizadas foram 
utilizados empregados celetistas, submetidos ao regime privado de contratação de traba-
lho (sem concurso).

 • Fixação da estrutura do Poder Executivo federal, indicando os órgãos de assistência imediata 
do presidente da República e distribuindo os ministérios entre os setores político, econômico, 
social, militar e de planejamento, além de apontar os órgãos essenciais comuns aos diversos 
ministérios – reagrupamento de departamentos, divisões e serviços em 16 ministérios;

 • Definição das bases do controle externo e interno.

 • Estabelecimento de normas mais flexíveis de aquisição e contratação de bens e serviços;

 • Desenho dos sistemas de atividades auxiliares – pessoal, orçamento, estatística, adminis-
tração financeira, contabilidade e auditoria e serviços gerais.

Embora tenha se verificado um crescimento na administração direta, sobretudo com o aumento 
do número de ministérios que foram desmembrados de outros, a marca maior do modelo foi 
mesmo a expansão da administração indireta.

Essa expansão buscava maior agilidade e flexibilidade de atuação dessas entidades, melhor 
atendimento às demandas do Estado e da sociedade, facilidade de aporte de recursos e, 
naturalmente, facilidade de recrutamento, seleção e remuneração.

Isso resultou no fenômeno da dicotomia entre o “Estado tecnocrático e moderno” das instâncias 
da administração indireta e o “Estado burocrático, formal e defasado” da administração direta.

Com a crise política e econômica de meados dos anos 70 e a transição democrática de 84, a 
reforma ficou inacabada e, com isso, o Decreto-Lei nº 200/67 deixou sequelas negativas.
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Em primeiro lugar, o ingresso de funcionários sem concurso público permitiu a reprodução de 
velhas práticas patrimonialistas. Surgiu uma elite burocrática pública de alta qualidade – con-
tratada principalmente através de empresas estatais-, bem preparada, bem paga, que teve um 
papel fundamental na execução dos projetos de desenvolvimento industrial.

Em segundo lugar, a negligência com a administração direta – rígida – que não sofreu mudan-
ças significativas na vigência do decreto, deixou de realizar concursos e de desenvolver carrei-
ras de altos administradores e, por consequência, enfraqueceu o núcleo estratégico do Estado.

Os militares abandonaram o poder deixando como saldo um país em crise. 

Em setembro de 1985, é lançado o primeiro programa de reformas 
do governo Sarney, que tinha três objetivos principais: racionalização 
das estruturas administrativas, formulação de uma política de recur-
sos humanos e contenção de gastos públicos.

Quanto à estrutura, o que se pretendia era fortalecer a administração 
direta com base na assertiva de que ela tinha sido negligenciada em detrimento da administração 
indireta. Foi criada, por exemplo, a Escola Nacional de Administração Pública (Enap), com o intuito 
de formar novos dirigentes.

Houve a tentativa de resgatar o sistema de mérito, elaboração um novo plano de carreira, uma 
revisão do estatuto do funcionalismo e um plano de retribuições. O governo, porém, fracassou 
em tais tentativas.

A Constituição de 1988 produziu avanços significativos, particularmente no que se refere à de-
mocratização da esfera pública e aos avanços sociais. Atendendo aos clamores de participação 
nas decisões públicas, foram institucionalizados mecanismos de democracia direta, favorecen-
do um maior controle social da gestão estatal, incentivou-se a descentralização político-admi-
nistrativa e resgatou-se a importância da função de planejamento.

Outro grande mérito foi a exigência de concurso público para entrada no serviço público, redu-
zindo substancialmente o empreguismo que tradicionalmente caracterizou o Estado.

Apesar dos propalados avanços democráticos, autores consideram a Constituição de 1988 um 
retrocesso em termos de Administração Pública. O termo “novo populismo patrimonialista” 
descreve bem esse contexto.

Desde a década de 80 o modelo de Estado Burocrático já se encontrava completamente arcaico. 
Chamada, economicamente, de “década perdida”, o crescimento econômico estagnou. Surgiu a 
consciência (neoliberal) de que este Estado deveria se tornar um Mínimo, mantendo apenas a or-
dem através da educação, da saúde e da segurança, e da justiça. Deveria, ainda, se adaptar às ten-
dências competitivas globais, evidenciadas pela rápida abertura aos capitais e comércio internacio-
nais, associada à privatização das empresas estatais e à redução do peso do Estado na economia.

A transição democrática brasileira, porém, havia ocorrido graças a uma aliança da burguesia (mais 
especificamente dos empresários industriais) com os grupos democráticos e de esquerda da clas-
se média burocrática. Por exemplo: por pressão de interesses corporativos, as leis relativas aos 
funcionários públicos estabeleciam mais de 100 direitos, uns dois ou três deveres e alguns poucos 
dispositivos sobre o processo disciplinar e as sanções cabíveis em caso de falta grave.

A ideologia dominante, além de nacional-desenvolvimentista, protecionista e estatista, preten-
dia ser keynesiana (de bem estar social). Através do déficit público seriam combinados magica-
mente desenvolvimento e distribuição de renda.
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No anseio de reduzir as disparidades entre a administração central e a descentralizada, acabou 
por eliminar a flexibilidade da administração indireta que  constituía o setor dinâmico da admi-
nistração pública (apesar de casos de ineficiência, de excesso de autonomia às empresas esta-
tais e de alguns abusos em termos de remuneração e empreguismo). Ela foi equiparada, para 
efeito de mecanismos de controle e procedimentos, à administração direta.

A aplicação de um regime jurídico único (RJU) a todos os servidores públicos abruptamente 
transformou milhares de empregados celetistas em estatutários, gerando um problema ainda 
não solucionado para a gestão da previdência dos servidores públicos, pois assegurou aposen-
tadorias com salário integral para todos aqueles que foram incorporados compulsoriamente ao 
novo regime sem que nunca tivessem contribuído para esse sistema.

O RJU institucionalizou vantagens e benefícios que permitiram um crescimento fora de contro-
le das despesas com pessoal, criando sérios obstáculos ao equilíbrio das contas públicas e aos 
esforços de modernização administrativa em todos os níveis de governo.

Em síntese, o retrocesso burocrático ocorrido no país entre 1985 e 1989 foi uma reação ao 
clientelismo que dominou o país naqueles anos, mas também foi uma afirmação de privilégios 
corporativistas e patrimonialistas.

Em vez de perceber que estava na hora de abrir a economia para torná-la mais competitiva e de 
reformar o Estado para reconstruí-lo, insistiu-se em lutar contra a abertura comercial e em se de-
fender o estabelecimento de uma política industrial protecionista. Essa estratégia não fazia sentido 
para a nação, dada a crise do Estado e a dimensão da dívida externa. Como consequência do agra-
vamento da crise, abriu-se espaço para que as ideias neoliberais e entrassem fortemente no país.

A crise do Estado pode ser vista sob distintas óticas: 

1. Crise fiscal – devido ao excesso de gastos, o Estado passa a ser devedor e perde continua-
mente crédito; consequentemente, falta dinheiro para investir em serviços. 

2. Falência do modelo intervencionista do Estado, que deixa de atender às demandas sociais; 

3. Ineficácia do sistema (burocrático) da Administração do Estado. 

As reformas econômicas e o ajuste fiscal ganharam impulso no governo Collor. Esse governo foi 
contraditório: ao mesmo tempo em que iniciou as necessárias reformas orientadas para o mer-
cado, foi equivocado na Administração Pública, ao confundir reforma do Estado com corte de 
funcionários, redução dos salários reais e diminuição do tamanho do Estado a qualquer custo.

Porém, na década de 90, as propostas de ajuste oriundas do modelo neo-
liberal de Estado mínimo mostraram-se irrealistas e houve a percepção de 
que a estagnação econômica era provocada pela crise do Estado. Nesse 
momento, ganhou força o tema da reforma do Estado, ou então da sua 
reconstrução de forma que ele não apenas garantisse a propriedade e os 
contratos, mas também exercesse seu papel complementar ao mercado 
na coordenação da economia e na busca da redução das desigualdades 
sociais.

Segundo Bresser Pereira, se a proposta de um Estado mínimo não é realis-
ta, e se o fator básico subjacente à desaceleração econômica e ao aumento 
dos níveis de desemprego é a crise do Estado, a conclusão só pode ser uma: o caminho para re-
solver a crise não é provocar o definhamento do Estado, enfraquecê-lo ainda mais do que já está 
enfraquecido, mas reconstruí-lo, reformá-lo.
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7.3. Reforma Gerencial

Em 1995, no primeiro governo de Fernando Henrique Cardoso, houve 
aprofundamento dessa crise do Estado (principalmente fiscal e política) e 
emergência por reformas estruturais.

Em janeiro do mesmo ano foi criado o Ministério da Administração Fe-
deral e Reforma do Estado – MARE, sob a responsabilidade do Ministro 
Luiz Carlos Bresser Pereira, e instalada a Câmara da Reforma do Estado, 
instância interministerial deliberativa sobre planos e projetos de imple-
mentação da reforma.

O resultado foi a elaboração do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado – PDRAE.

O Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado foi o documento orientador dos projetos 
de reforma. A partir de um diagnóstico que apontou os principais problemas da administração 
pública brasileira nas dimensões institucional-legal, cultural e de gestão, ele propôs um novo 
modelo conceitual apoiado no Modelo Gerencial.

7.3.1 Setor do Estado

O PDRAE distinguia os quatro segmentos fundamentais da ação do Estado:

NÚCLEO ESTRATÉGICO: corresponde ao governo propriamente dito. É o setor que define as 
leis e as políticas públicas, e cobra o seu cumprimento. É, portanto, o setor onde as decisões 
estratégicas são tomadas. Corresponde aos Poderes Legislativo e Judiciário, ao Ministério 
Público e, no Poder Executivo, ao Presidente da República, aos ministros e aos seus auxiliares e 
assessores diretos, responsáveis pelo planejamento e formulação das políticas públicas.

ATIVIDADES EXCLUSIVAS: é o setor em que são prestados serviços que só o Estado pode 
realizar. São serviços em que se exerce o poder extroverso do Estado – o poder de regulamentar, 
fiscalizar, fomentar. Como exemplos temos: a cobrança e fiscalização dos impostos, a polícia, a 
previdência social básica, o serviço de desemprego, a fiscalização do cumprimento de normas 
sanitárias, o serviço de trânsito, a compra de serviços de saúde pelo Estado, o controle do meio 
ambiente, o subsídio à educação básica, o serviço de emissão de passaportes etc.

SERVIÇOS NÃO EXCLUSIVOS: é o setor onde o Estado atua simultaneamente com outras 
organizações públicas não estatais e privadas. As instituições desse setor não possuem o 
poder de Estado. Este, entretanto, está presente porque os serviços possuem alta relevância 
e envolvem direitos humanos fundamentais, como os da educação e da saúde. São exemplos 
desse setor: as universidades, os hospitais, os centros de pesquisa e os museus.

PRODUÇÃO DE BENS E SERVIÇOS PARA O MERCADO: corresponde à área de atuação das 
empresas. É caracterizado pelas atividades econômicas voltadas para o lucro que ainda 
permanecem no aparelho do Estado como, por exemplo, as do setor de infraestrutura. Estão 
no Estado seja porque faltou capital ao setor privado para realizar o investimento, seja porque 
são atividades naturalmente monopolistas, nas quais o controle via mercado não é possível, 
tornando-se necessária, no caso de privatização, a regulamentação rígida.
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Cada um destes quatro setores referidos apresenta características peculiares, tanto no que se 
refere às suas prioridades, quanto aos princípios administrativos adotados. A seguir, uma tabela 
com o resumo dessas características, conforme a proposição do PDRAE.

7.3.2. Estratégias

O PDRAE abordava três dimensões estratégicas, as quais deveriam ser levadas em consideração 
simultaneamente para o sucesso da implantação do Modelo Gerencial:

1. Dimensão institucional-legal: alterar e/ou criar leis e instituições para adequar o Estado ao 
modelo gerencial. A operacionalização das mudanças pretendidas exige, a priori, o aper-
feiçoamento do sistema jurídico-legal, notadamente de ordem constitucional, de maneira 
a remover os constrangimentos existentes que impedem a adoção de uma administração 
ágil e com maior grau de autonomia. Neste sentido, a reforma contempla a proposição de 
emendas constitucionais, como a reforma tributária e a reforma da previdência.

2. Dimensão cultural: sepultar de vez o patrimonialismo e passar por uma transição burocrá-
tica–gerencial.

3. Dimensão gestão: colocar em prática as novas ideias gerenciais e oferecer à comunidade 
um serviço público mais barato, com um melhor controle e uma melhor qualidade (exce-
lência no serviço público)

7.3.3. Alguns Resultados

O Plano Diretor como um todo não foi implantado, uma vez que contou com a resistência dos 
servidores públicos, da população e dos partidos da oposição. No entanto, a essência do plano 
foi absorvida e gerou alguns frutos:
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 • quebra do monopólio no setor de energia, fundamental para a expansão dos investimentos 
em prospecção de petróleo, o que acabou permitindo ao Brasil alcançar a autossuficiência 
em produção petrolífera;

 • dentro do Plano Nacional de Desestatização, foram vendidos diversos ativos de proprieda-
de da União e outros com participação minoritária do Estado. Foram arrecadados US$ 78 
bilhões com a venda, e transferidos US$ 15 bilhões de dívidas das empresas;

 • para regular e fiscalizar as diversas empresas privatizadas, o governo criou as Agências Re-
guladoras, como a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), a Agência Nacional de 
Telecomunicações (ANATEL), a Agência Nacional de Petróleo e Gás (ANP), e a Agência Na-
cional de Águas (ANA);

 • no campo macroeconômico, o controle da inflação assumiu caráter estratégico – sistema 
de metas de inflação, acompanhado pelo Banco Central;

 • lei de responsabilidade fiscal – fixou limites para gastos com pessoal e para o volume de 
endividamento e criou mecanismos de responsabilização penal para os administradores 
públicos que infringem a lei;

 • Emenda Constitucional 19/98

 • incluiu a Eficiência como princípio da Administração Pública no artigo 37 da Constituição 
Federal;

 • avaliação e possibilidade de perda do cargo por insuficiência de desempenho

 • reforma da Previdência – substituição da aposentadoria por tempo de serviço pela aposen-
tadoria por tempo de contribuição, a instituição de limite de idade para a aposentadoria 
integral dos servidores públicos, aumento da idade mínima para aposentadoria dos traba-
lhadores do setor privado, instituição do fator previdenciário. Assim, o valor do benefício 
passou a depender da idade, do tempo de contribuição e da expectativa de vida;

 • no campo social, foram criados o Bolsa-Escola, o Auxílio gás, etc. Era um sistema de transfe-
rência direta de renda condicionada à frequência escolar das crianças das famílias dos be-
neficiários. Posteriormente os programas de proteção social foram unificados e ampliados 
através do programa Bolsa-Família.
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8. FUNÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO

A Administração possui dezenas de definições na literatura especializada. De forma simples, 
pode-se dizer que administrar é a tarefa de tomar decisões sobre recursos para atingir objetivos.

Nesse contexto, o Processo Organizacional (Administrativo, de Gerenciamento) é o conjunto de 
decisões de um administrador, ou seja, as funções que um gestor executa (planejar, organizar, 
dirigir, liderar, comunicar, controlar, avaliar, etc.).

Assim como um processo é uma forma sistematizada de se fazer algo (uma sequência de passos 
para atingir um objetivo), o Processo Organizacional é a forma sistematizada (uma sequência 
de funções) que o administrador usa para facilitar o gerenciamento de sua organização.

Autores divergem sobre as funções que compõem o Processo Organizacional, incluindo ou ex-
cluindo atividades em seus modelos. Algumas dessas diferenças são apenas semânticas; outras 
são baseadas na importância relativa dada aos elementos. O importante é saber que esses ele-
mentos, mesmo com nomes diferentes, representam processos muito semelhantes. Por exemplo, 
dois modelos frequentemente encontrados em editais de concursos são "Planejamento, Direção, 
Comunicação, Controle e Avaliação" e "Planejamento, Organização, Direção e Controle". 

Foi a Teoria Clássica da Administração, de Henry Fayol, que deu notoriedade às funções adminis-
trativas. Para ele, a Administração dividia-se em: prever, organizar, comandar, coordenar e contro-
lar. Hoje em dia, o modelo mais aceito é oriundo da Teoria Neoclássica, uma evolução do pensa-
mento de Fayol, e possui quatro funções: Planejamento, Organização, Direção e Controle.

 • Planejar é examinar o futuro e traçar objetivos e planos de ação;

 • Organizar é montar uma estrutura humana e material, é alocar recursos para alcançar os 
objetivos;

 • Dirigir é manter o pessoal em atividade, é reunir, coordenar e harmonizar as atividades e os 
esforços das pessoas;

 • Controlar é cuidar para que tudo seja realizado conforme os planos e as orientações.

A seguir, a figura que representa o Processo Administrativo, suas funções e atividades.
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Pensando na organização/empresa como um todo, o processo acorre conforme a figura abaixo.
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9. PLANEJAMENTO

Planejar é, em suma, o procedimento de analisar a organização e o ambiente, determinar os 
objetivos e traçar os planos necessários para atingi-los da melhor maneira possível.

A literatura de Administração enumera diversos princípios e filosofias referentes ao planeja-
mento. Alguns deles são:

 • Inerência – é inerente à natureza humana, é indispensável, sendo parte integrante da Ad-
ministração e devendo estar presente em todos os níveis e setores de atividades; 

 • Universalidade – tenta prever todas as variáveis e consequências, até onde seja possível, le-
vando em conta todas as opiniões. Uma visão unilateral prejudica o planejamento; 

 • Unidade – abrange múltiplas facetas, que devem ser integradas num conjunto coerente; 

 • Previsão – está voltado para o futuro. É, intrinsecamente, uma previsão de curto, médio e 
longo prazo; 

 • Flexibilidade – apesar de buscar uma situação futura específica (objetivos), deve ser feita 
uma revisão constante do curso dos acontecimentos, de modo a possibilitar reajustamen-
tos e alterações (dentro de limites razoáveis).

Ackoff enumera alguns princípios específicos, que representam atitude e visão interativa do 
planejamento.

1. Planejamento participativo: o papel do responsável é facilitar o processo de elaboração do 
plano pela própria empresa, o qual deve ser realizado pelas áreas pertinentes.

2. Planejamento coordenado (horizontal): todos os aspectos envolvidos devem ser projeta-
dos para que atuem de forma interdependente.

3. Planejamento integrado (vertical): os vários escalões de uma empresa devem ter seus pla-
nejamentos integrados. 

4. Planejamento permanente: essa condição é exigida pela própria turbulência do ambiente, 
pois nenhum plano mantém seu valor com o tempo. Apesar de o planejamento buscar uma 
situação futura específica (objetivos), deve ser feita uma revisão constante do curso dos 
acontecimentos, de modo a possibilitar reajustamentos e alterações (flexibilidade dentro 
de limites razoáveis).

Djalma Oliveira também relaciona três tipos de Filosofias de planejamento, pois, “todo 
planejamento se subordina a uma filosofia de ação”:

1. Satisfação (Conservador): busca alcançar um mínimo de satisfação, fazer as coisas “sufi-
cientemente bem”, sem esforços extras para superar as expectativas. É considerada uma 
filosofia conservadora/defensiva, voltada para a estabilidade e a manutenção da situação 
existente em um ambiente previsível e estável. Busca identificar e sanar problemas inter-
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nos, conservando as práticas vigentes. Sua base é retrospectiva – aproveita a experiência 
passada para projetar o futuro, assegurar a continuidade do sucesso.

2. Otimização: busca mais que a satisfação, procura fazer “tão bem quanto possível”. É analítica, 
voltada para a inovação e a melhoria incremental dentro da organização – melhorar as práticas 
vigentes. Busca assegurar a reação adequada às mudanças; maximizar o desempenho da orga-
nização, utilizando melhor os recursos disponíveis. Utiliza técnicas matemáticas, estatísticas e 
simulações.

3. Adaptação: é o planejamento inovativo, voltado para as contingências, dando mais valor ao pro-
cesso de planejar do que ao plano em si. Busca antecipar-se, ser proativo. Exige diferentes planos 
dependendo do conhecimento em relação ao futuro (certeza, incerteza ou ignorância) e busca a 
homeostase – equilíbrio interno e externo após uma mudança. Foco nas contingências, no futuro 
– antecipar eventos e identificar ações adequadas em um ambiente dinâmico e incerto.

9.1. Tipos ou Níveis de Planejamento

A divisão mais comum do planejamento é a hierárquica, separando-o em três níveis: estratégi-
co, tático e operacional.
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9.1.1. Planejamento Estratégico

Também chamado de Planejamento Institucional ou Organizacional, procura estabelecer a me-
lhor direção a ser seguida pela organização com um todo, ou, em outras palavras, visa à defini-
ção de objetivos organizacionais amplos e de longo prazo.

O processo de planejamento estratégico consiste em estruturar e esclarecer os caminhos da 
organização e os objetivos que ela deve alcançar. É de responsabilidade da alta administração 
(cúpula administrativa) e está voltado para as relações entre a empresa e seu ambiente, levan-
do em conta os fatores internos (forças e fraquezas) e externos (ameaças e oportunidades).

Como o Planejamento Estratégico é genérico e abrangente, ele não pode ser aplicado isolada-
mente. Por isso, é preciso que sejam elaborados, de maneira integrada, os Planos Táticos (fun-
cionais) e Operacionais, os quais desdobram e detalham a estratégia. 

9.1.2. Planejamento Tático

É notório que, para o Planejamento Estratégico dar certo, cada área da organização deve fazer 
sua parte. O Planejamento Tático é justamente o desdobramento do plano estratégico em cada 
unidade/área/departamento/divisão (Planos Funcionais, Administrativos).

Os planos táticos são responsabilidade dos gerentes funcionais (marketing, recursos humanos, 
produção, finanças, etc.) e traduzem as estratégias globais em ações especializadas, com o 
objetivo de otimizar determinada área (ou áreas).

É, portanto, o planejamento desenvolvido no nível intermediário, de médio prazo, visando 
aproximar o estratégico do operacional. Dessa forma, ao ser a interface entre estratégia e 
operação, produz planos mais bem direcionados às distintas atividades organizacionais.
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9.1.3. Planejamento Operacional

Os planos operacionais especificam atividades e recursos que são necessários para a realização 
dos objetivos.

É direcionado às unidades operacionais básicas, a cada atividade. É o desdobramento dos pla-
nos táticos, seu foco está no curto prazo e, como o próprio nome já define, está voltado espe-
cificamente às tarefas e às operações, ou seja, para o dia a dia da organização (procedimentos, 
orçamentos, programas, regulamentos, etc.).

O processo de planejamento operacional compreende, basicamente, as seguintes etapas:

1. Análise dos objetivos = quais resultados devem ser alcançados?

2. Planejamento das atividades e do tempo = o que deve ser feito e quando?

3. Planejamento dos recursos = quem fará o que, usando quais recursos?

4. Avaliação dos riscos = quais condições podem ameaçar as atividades e os resultados?

5. Previsão dos meios de controle = como saber se estamos no caminho certo?

O Planejamento Operacional busca a otimização de resultados e é constituído de uma infinida-
de de planos operacionais que se proliferam nas diversas áreas da organização: detalhamento 
das etapas de projetos, prazos e cronogramas, sistemas, equipamentos, planos de ação, manu-
ais, regulamentos, etc.

Cada plano pode consistir em muitos subplanos com diferentes graus de detalhamento. No 
fundo, os planos operacionais cuidam da administração da rotina para assegurar que todos 
executem as tarefas e as operações de acordo com os procedimentos estabelecidos pela orga-
nização, a fim de que esta possa alcançar os objetivos estratégicos.

9.1.4. Resumo
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A figura a seguir mostra o desdobramento do Planejamento Organizacional.

9.2. Processo de Planejamento Estratégico

O Pensamento Estratégico representa hoje um importante instrumento de adequação organi-
zacional a um ambiente competitivo e turbulento, preparando a organização para enfrentá-lo e 
utilizando, para isso, suas competências, suas qualificações e seus recursos internos, de manei-
ra sistematizada e objetiva.

Estratégia tem em sua raiz a expressão “a arte do general”, que remete ao meio utilizado para 
se atingir os objetivos.

Dess, Lumpkin e Eisner definem estratégia como o “conjunto de ações administrativas que pos-
sibilitam aos gestores de uma organização mantê-la integrada ao seu ambiente e no curso cor-
reto de desenvolvimento, assegurando-lhe atingir seus objetivos e sua missão”.

Tratando-se especificamente do Planejamento Estratégico, ele define a maneira pela qual uma orga-
nização pretende aplicar determinada estratégia para alcançar os objetivos no longo prazo.

Características gerais do Planejamento Estratégico:

 • É orientado para o futuro, projetado para longo prazo; 

 • Envolve toda a organização: é amplo, compreensivo, sintético e sistêmico;

 • Define a missão, a visão, os objetivos globais e as estratégias organizacionais;

 • É dinâmico e contínuo – uma forma de aprendizagem organizacional: relacionado com a 
adaptação da organização a um ambiente mutável, complexo, competitivo e incerto.

 • Impõe racionalidade às decisões e proporciona rumo (direcionamento) às ações da organi-
zação: é um processo de construção do consenso entre os diferentes interesses.
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 • Exige uma análise global da situação: é embasado essencialmente nos problemas e no de-
safios da organização, sendo necessário avaliar o passado (histórico), o presente (posição 
estratégica) e o futuro, além de fatores internos e externos (ambientais).

 • Busca fortalecer as sinergias entre recursos, capacidades e potencialidades da organização, 
facilitando sua interação com o ambiente (adaptação ao ambiente mutável);

Chiavenato (2014) relaciona três 
parâmetros para a definição do 
planejamento estratégico (con-
forme figura ao lado): viabilida-
de externa, capacidade interna e 
visão compartilhada.

Esse conceito assemelha-se à 
definição da Análise SWOT (ou 
Matriz SWOT), uma ferramenta 
de diagnóstico estratégico que 
consiste em obter e analisar in-
formações internas e externas 
para direcionar as decisões.

Não há consenso na literatura so-
bre a quantidade e a ordem das 
fases/etapas do planejamento 
estratégico. Alguns administrado-
res preferem definir os objetivos 
primeiro e depois fazer o diagnós-
tico e estabelecer as estratégias; outros priorizam o diagnóstico (análise das ameaças e oportuni-
dades, forças e fraquezas) e somente depois definem os objetivos e as estratégias. Além disso, a 
situação muda frequentemente, por isso, as análises devem ser feitas continuamente, para acom-
panhar a evolução de todas as variáveis que afetam a organização. As decisões dos administra-
dores criam novas situações, que precisam ser acompanhadas. Desse modo, o planejamento da 
estratégia é um processo contínuo e não um procedimento burocrático periódico.

Obs: Plano Estratégico é o nome que se dá ao resultado do processo de planejamento estraté-
gico. O plano, portanto, é o produto do planejamento, é o documento que contém as diretrizes e 
decisões estratégicas de uma organização.
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As etapas genéricas são:

Maximiano define Planejamento Estratégico como o “processo de estruturar e esclarecer os 
caminhos da organização e os objetivos que ela deve alcançar”. Ele cita as seguintes fases: 

1. Análise da situação estratégica presente da organização (onde estamos?): missão, desem-
penho, resultados alcançados;

2. Análise SWOT: análise do ambiente (quais são as ameaças e oportunidades do ambiente?) 
e interna (quais são os pontos fortes e fracos dos sistemas internos da organização?);

3. Elaboração do plano estratégico da organização (objetivos = para onde devemos ir? + estra-
tégias = o que devemos fazer para chegar até lá?);

4. Implementação e avaliação.

Chiavenato adota a visão de Schermerhorn, definindo um processo de seis fases:



MTE - Auditor Fiscal do Trabalho – Administração Geral e Pública – Prof. Rafael Ravazolo

www.acasadoconcurseiro.com.br 897

9.2.1. Análise SWOT

A Análise SWOT (ou Matriz SWOT) é uma ferramenta e diagnóstico estratégico que consiste em 
obter e analisar informações internas e externas à instituição para direcionar as decisões.

Por meio do diagnóstico, a instituição capta e mantém atualizado o conhecimento em relação 
ao ambiente e a si própria, identifica e monitora as variáveis que a afetam, antecipa-se às mu-
danças e prepara-se para agir.

Há diversas metodologias utilizadas para realizar o diagnóstico estratégico (Matriz BCG, Mode-
lo das cinco forças de Porter, Matriz de Ansoff, etc.), porém, na Administração Pública, a mais 
utilizada é a Matriz SWOT.

O termo SWOT vem das iniciais das quatro palavras em inglês Strengths, Weaknesses, Oppor-
tunities e Threats, que significam Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças. No Brasil, tam-
bém recebe o nome de Matriz FOFA, devido à tradução.

Análise Interna
S Strengths (forças)

W weaknesses (franquezas)

Análise Externa
O Opportunities (oportunidades)

T Threats (ameaças)
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No Planejamento Estratégico, a Matriz SWOT é usada para fazer análise das relações do 
ambiente externo (ameaças e oportunidades) com o potencial interno da organização (forças e 
fraquezas).

 • Análise Interna = Controlável

 • Áreas funcionais, desempenho, funcionários, processos, finanças, competências, 
tecnologia, inovação, etc.

 • Foças (pontos fortes) e fraquezas (pontos fracos)

 • Análise Externa – ambiente = não controlável

 • Mercado, concorrentes, tecnologia, governo, clientes, fornecedores, sociedade, etc.

 • Ameaças e Oportunidades

9.2.1.1. Análise Externa

Constitui o estudo relativo ao ambiente externo onde a organização está inserida e visa à me-
lhoria da capacidade de adaptação às mudanças.

O ambiente externo das organizações pode ser dividido em ambiente da tarefa, aquele mais 
próximo da organização – concorrência, clientes, fornecedores, agências regulatórias, etc., e 
ambiente geral, comum a todas as organizações, independentemente do ramo de atividade – 
variáveis políticas, econômicas, sociais e tecnológicas.

Trata-se, portanto, de uma análise das condições externas que circundam a organização e que 
lhe impõem desafios/ameaças e oportunidades. 

 • Ameaça – desafio externo – não é controlado pela organização – vem de encontro (contra) 
à estratégia. Suas consequências podem ser anuladas ou minoradas desde que previstas 
em tempo hábil. Ex: golpe militar, crise cambial, mudança no governo, falta de matéria-
-prima, etc.

 • Oportunidade – atributo externo – não é controlado pela organização – vem ao encontro 
(a favor) da estratégia e que pode ser positivo desde que reconhecido e aproveitado. Ex: 
mudança na política governamental, opinião pública favorável, crescimento do país, etc.

9.2.1.2. Análise Interna

Aqui a organização passa a estudar a si própria. Sua análise e atenção se voltam para dentro, 
para suas forças e fraquezas.

 • Forças – pontos fortes – vantagem interna e controlável que coloca a organização em 
posição favorável em relação à concorrência e às ameaças e oportunidades. Ex: tecnologia, 
integração organizacional, recursos financeiros, logística, incentivo à inovação, marca, etc.

 • Fraquezas – pontos fracos – característica interna e controlável que coloca a organização 
em posição de desvantagem em relação à concorrência e às ameaças e oportunidades. Ex: 
quadro desqualificado, instalações precárias, comunicação ineficiente, falta de recursos, etc.
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9.2.1.3. Matriz SWOT

O cruzamento entre fatores externos e internos fornece elementos para a construção da estra-
tégia da organização.

Há quatro tipos de estratégias decorrentes do cruzamento entre forças, fraquezas, ameaças e 
oportunidades:

1. Sobrevivência: ambiente com predomínio de ameaças x pontos fracos da organização – 
estratégias de redução de custos, desinvestimento, liquidação do negócio.

2. Manutenção: ameaças x pontos fortes – estratégias de estabilidade (equilíbrio), de nicho 
de mercado, de especialização de atividades/produtos.

3. Crescimento: ambiente com predomínio de oportunidades x pontos fracos da organização 
– inovação, internacionalização, joint venture (parceria), expansão.

4. Desenvolvimento: oportunidades x pontos fortes – novos mercados, produtos, capacidades.

A seguir, o exemplo de Matriz SWOT de uma prefeitura.

9.2.2. Missão, Visão, Valores e Objetivos Estratégicos

Enquanto a missão define a razão de ser da organização e a visão proporciona uma imagem 
do que ela quer ser no futuro, os objetivos estabelecem resultados concretos que se pretende 
alcançar dentro de um prazo de tempo específico.
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9.2.2.1. Missão

A missão é uma declaração sobre a razão de ser da organização: o que a organização é, qual 
seu propósito e como pretende atuar no seu dia a dia. Representa sua identidade, portanto, 
traduz o sistema de valores e é duradoura (atemporal).

Não pode ser ampla demais (sob risco de não especificar o que a organização faz), nem 
restrita demais (a ponto de minimizar as ações da organização). A declaração de missão deve 
responder “por que existimos?”. A missão está ligada diretamente aos objetivos institucionais e 
aos motivos pelos quais a organização foi criada, na medida em que representa a sua razão de 
ser. Não deve ser confundida com os produtos ou serviços ofertados pela instituição.

Em geral, a missão está alinhada com os seguintes aspectos:

 • A razão de ser da organização;

 • O papel na sociedade;

 • A natureza do negócio.

Poder Judiciário: realizar justiça.

Receita Federal: exercer a administração tributária e aduaneira com justiça fiscal e respeito ao 
cidadão, em benefício da sociedade.

9.2.2.2. Visão

A visão representa aquilo que a organização deseja ser no futuro. Busca criar uma imagem 
que desafie e mobilize as pessoas. É estabelecida sobre os fins da instituição e corresponde à 
direção suprema que a organização busca, ao destino que se pretende transformar em realida-
de.

A visão de futuro é aquela que detecta os sinais de mudança, identificando oportunidades e 
ameaças, e direciona os esforços, inspirando e transformando produtivamente um propósito 
em ação, em fato concreto.

Características da visão:

 • Situação altamente desejável, aquilo que a organização quer ser no futuro;

 • Desafiadora, mas possível, com potencial de mobilização;

 • Clara e concisa;

 • Coerente com a missão;

 • Característica temporal – longo prazo, mas não permanente.

Poder Judiciário: ser reconhecido pela Sociedade como instrumento efetivo de justiça, equidade 
e paz social.

Receita Federal: ser uma instituição de excelência em administração tributária e aduaneira, 
referência nacional e internacional.
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9.2.2.3. Valores

Os valores são os atributos e as virtudes da organização, as suas qualidades.

Refletem as crenças fundamentais, os princípios, as convicções dominantes para a maioria das 
pessoas da organização. São virtudes que se pretende preservar e incentivar.

Os valores atuam como motivadores que orientam e direcionam as ações das pessoas na orga-
nização e na tomada de decisões, contribuindo para a unidade e a coerência do trabalho.

Servem como padrão de comportamento e fornecem sustentação a todas as principais deci-
sões da organização. 

Poder Judiciário: credibilidade; acessibilidade; celeridade; ética; imparcialidade; modernidade; 
probidade; responsabilidade social e ambiental; transparência.

Receita Federal: respeito ao cidadão, integridade, lealdade com a instituição, legalidade, profis-
sionalismo e transparência.

9.2.2.4. Objetivos Estratégicos

Em resumo, pode-se dizer que objetivos são os fins ou os estados futuros que se desejam 
alcançar por meio da aplicação de recursos.

No Planejamento Estratégico, os objetivos são desafios que, se alcançados, são suficientes para 
a concretização da visão de futuro da organização. Representam um conjunto de prioridades 
que esclarecem o que a estratégia quer alcançar e o que é crítico para o seu sucesso. São de 
longo prazo e cobrem a organização como um sistema global.

Nos objetivos estratégicos, os resultados pretendidos incidem sobre os grandes desafios institu-
cionais e, portanto, devem ser definidos por pessoas pertencentes ao nível estratégico da organi-
zação (alta administração), que determinarão os pontos de concentração de seus esforços.

Devem ser coerentes com a missão, visão e os valores da organização e estar de acordo com os 
recursos humanos, físicos, tecnológicos, políticos e financeiros. Os prazos porventura estabele-
cidos devem ser plausíveis.

Caracterizam-se por serem aceitáveis, flexíveis, mensuráveis, motivadores, inteligíveis e alcan-
çáveis.

Exemplo de alguns objetivos estratégicos: aperfeiçoar a aplicação dos recursos; ampliar e ade-
quar a rede de atendimento; desenvolver cultura voltada aos valores, aos resultados e à res-
ponsabilidade socioambiental; promover a valorização e a qualidade de vida das pessoas; sim-
plificar e desburocratizar normas e processos e uniformizar procedimentos.

9.2.2.5. Metas

Meta é um nível de desempenho que deve ser medido e realizado dentro de determinado pra-
zo. É uma etapa a ser realizada para o alcance do objetivo ou da missão. Exemplo: diminuir em 
5% os casos de câncer de mama no prazo de cinco anos no Rio Grande do Sul.
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As metas devem refletir a realidade atual da organização e devem servir de motivação para a 
melhoria dos processos e identificação de aspectos falhos. Se uma meta não é alcançada, ou 
ela está superestimada ou existe algum problema no processo que precisa ser tratado. 

Existe um acrônimo conhecido que auxilia a definição correta de metas: S.M.A.R.T.

S – Specific (Específico) – não se deve deixar espaço a interpretações duvidosas. Quanto mais 
detalhada for a meta, melhor será sua compreensão e maiores suas chances de ser atingida. 
Por exemplo, em vez de definir “aumentar as vendas em 10%”, uma meta melhor seria “obter 
10% no aumento de vendas nacionais na área de negócios A pela equipe X, no próximo ano fis-
cal, sem redução da margem de lucros e mantendo o nível de satisfação do cliente”.

M – Measurable (Mensurável) – qualquer meta que não possa ser claramente medida, ou 
transformada em um número, permite a manipulação e a interpretação para que os interessa-
dos a considerem atingido ou não. 

A – Attainable (Atingível) – devem ser agressivas, mas nunca impossíveis de atingir. Definir núme-
ros que nunca poderão ser obtidos causa frustração e desânimo. O “A” também é algumas vezes 
chamados de “Agreed Upon” (feito em comum acordo). Isso significa que todos os envolvidos na 
definição e execução da meta a conhecem e estão de acordo com sua viabilidade e seus benefícios.

R – Realistic (Realista) – ao considerar o realismo, deve-se pensar em fatores como: A equipe 
aceitará perseguir o objetivo? Esse objetivo está alinhado com a missão e visão da organização? 
Algum princípio ético é ferido com esse objetivo? 

T – Timely (Em Tempo) – significa que, além do início e do fim do período de busca da meta se-
rem bem definidos, esse período não deve ser tão curto que a torne impossível, nem tão longo 
que cause dispersão da iniciativa com o tempo. O T também pode ser “Tangible” (Tangível) – 
uma meta que possa ser sentida e observada tem maior chance de ser realizada.

 • Obs.: alguns autores tratam objetivo como sinônimo de meta. Entretanto, a diferença está 
em que o objetivo estratégico costuma ser um alvo qualitativo, enquanto a meta é um alvo 
quantitativo. Meta é a quantificação de um objetivo.

9.2.3. Outras definições importantes

9.2.3.1. Referencial Estratégico

O referencial estratégico representa o estágio inicial do planejamento organizacional. Compre-
ende um conjunto de passos pelos quais são identificados o negócio, a missão, a visão de futu-
ro e os valores institucionais; também é elaborado diagnóstico de ambiente, que compreende 
a análise de fatores internos e externos à organização capazes de influenciar sua atuação.

9.2.3.2. Fatores Críticos de Sucesso

São aspectos condicionantes do alcance dos objetivos. São os fatores que influenciam fortemente no 
alcance dos resultados, que impactam no sucesso organizacional. A identificação dos fatores críticos na 
fase de planejamento é de fundamental importância para a realização da missão organizacional.

Exemplo: na venda de sorvetes, um fator crítico é a refrigeração do produto – sem ela, não há sorve-
te –, logo, a empresa deve pensar em alternativas e traçar planos para evitar a falta de refrigeração.
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9.2.3.3. Benchmarking

É o processo de análise referencial da empresa perante outras empresas do mercado, incluindo 
o aprendizado do que essas empresas fazem de melhor, bem como a incorporação dessas re-
alidades de maneira otimizada e mais vantajosa para a empresa que aplicou o benchmarking.

É um processo que visa comparar as melhores práticas do mercado, avaliando produtos, servi-
ços e práticas daquelas organizações que são reconhecidas como líderes.

Ex.: a empresa X quer melhorar seus resultados. Para isso, ela avalia produtos, serviços e proces-
sos de trabalho da empresa Y (que é reconhecida como a detentora das melhores práticas no 
mercado), com a finalidade de comparar desempenhos e identificar oportunidades de melhoria.

Essa avaliação pode ser aplicada a qualquer função – produção, vendas, recursos humanos, en-
genharia, pesquisa e desenvolvimento, distribuição, etc. – e produz melhores resultados quan-
do implementada na empresa como um todo.

O benchmarking pode ser:

 • Externo – quando proveniente de outra organização (deve-se tomar cuidado para não 
confundir com espionagem)

 • Interno – dentro da própria corporação. Uma área utiliza práticas de sucesso de outras 
áreas.

Exemplo: o Sistema Toyota de produção – produção enxuta, lotes pequenos, maior variedade 
de produtos, eliminação de falhas, controle de qualidade, melhoria contínua – revolucionou a 
indústria japonesa e passou a ser uma referência mundial, copiado por muitas empresas.

9.2.3.4. Stakeholders

Também chamados de partes interessadas, são as pessoas, grupos ou entidades afetadas pela 
atividade da organização, ou que possuem interesse em quaisquer processos executados ou 
resultados gerados pela mesma.

 • Stakeholders primários: indivíduos ou grupos que exercem impacto direto sobre a organi-
zação – empregados, fornecedores, clientes, concorrentes, investidores e proprietários. 

 • Stakeholders secundários: indivíduos ou grupos que não estão diretamente ligados às ativi-
dades da organização, mas que podem exercer influência sobre ela – governo, ONG, comu-
nidade, imprensa, etc.

Obs.: não confundir com shareholders, que são os acionistas, ou seja, todos aqueles que pos-
suem parte da organização.

Exemplo: uma associação de pescadores é parte interessada na construção de uma hidrelétri-
ca, pois essa vai transformar o rio de onde retiram seu sustento. Da mesma forma, os fornece-
dores do material da represa, a comunidade beneficiada com a riqueza decorrente da obra, os 
acionistas privados – se houver –, os trabalhadores, os sindicatos, as ONGs preocupadas com o 
impacto ambiental e o governo são alguns dos stakeholders.



 

www.acasadoconcurseiro.com.br904

9.3. Balanced ScoreCard – BSC

Por volta de 1990, os métodos de avaliação de performance das organizações eram fundados 
apenas em dados financeiros (lucros, custos, etc.).

Dois pesquisadores, Kaplan e Norton, publicaram um artigo demonstrando que apenas os da-
dos financeiros não bastavam para retratar a complexidade de uma organização. Para captar 
toda essa complexidade da performance na organização eram necessárias outras perspectivas 
além da financeira (era necessário observar outros tipos de indicadores de desempenho).

Nascia, nesse momento, o Balanced Scorecard (BSC), uma expressão que, traduzida, significa 
algo como “Placar Balanceado de Desempenho”. A proposta dos autores media o desempenho 
organizacional por meio de quatro perspectivas: financeira, do cliente, de processos internos 
e, por fim, de aprendizado e crescimento.

O BSC, utilizando essas quatro perspectivas, leva à criação de uma rede de indicadores de desem-
penho que deve atingir todos os níveis organizacionais, tornando-se, assim, uma ferramenta para 
comunicar e promover o comprometimento geral com a estratégia de longo prazo da corporação.

9.3.1. As Quatro Perspectivas

1. Financeira: Monitora se a estratégia da empresa está contribuindo para a melhoria dos re-
sultados financeiros. As metas financeiras se relacionam com rentabilidade, crescimento e 
valor para os acionistas. 

Os objetivos financeiros servem de foco para os objetivos e as medidas das outras perspectivas 
do BSC; qualquer medida selecionada deve fazer parte de uma cadeia de relações de causa e 
efeito que culminam com a melhoria do desempenho financeiro.

Exemplos de indicadores: ativo total, custos totais, taxa de crescimento anual, rentabilidade do 
capital próprio, preço da ação, etc.

2. Clientes/Mercado: Pressupõe definições quanto ao mercado e aos segmentos nos quais a 
organização deseja competir. A organização deverá traduzir em medidas específicas (indi-
cadores) os fatores importantes para os clientes. A proposta é monitorar como a empresa 
entrega real valor ao cliente certo.

É uma perspectiva focada em como criar valor de forma sustentável e diferenciada para os 
clientes, por meio da sua conquista, satisfação e retenção, com consequente aumento da sua 
rentabilidade e de participação de mercado, indicadores estes com relações de causa e efeito 
entre si. Permite o alinhamento das medidas essenciais de resultados em relação aos clientes 
(satisfação, fidelidade, retenção, captação e lucratividade).

Exemplos de indicadores: número de clientes, clientes novos, clientes perdidos, participação de 
mercado, vendas anuais por cliente, número de reclamações, etc.



MTE - Auditor Fiscal do Trabalho – Administração Geral e Pública – Prof. Rafael Ravazolo

www.acasadoconcurseiro.com.br 905

3. Processos Internos (perspectiva interna): as perspectivas financeira e de clientes são de 
resultados. A perspectiva de processos internos é o meio para atingir tais resultados. Um 
dos desafios na criação do scorecard é identificar os processos internos críticos que dão 
suporte às perspectivas anteriores e que levam a estratégia da empresa ao sucesso; outro 
desafio é identificar novos processos críticos que necessitam ser desenvolvidos e monito-
rados para atingir a excelência no cumprimento do planejamento estratégico. 

Kaplan e Norton recomendam que os executivos definam uma cadeia de valor completa dos 
processos internos: inicia com o processo de inovação – identificação das necessidades atuais e 
futuras dos clientes e desenvolvimento de novas soluções para essas necessidades – prossegue 
com os processos de operações – entrega dos produtos e prestação dos serviços aos clientes 
existentes –; e termina com o serviço pós-venda – que complementam o valor proporcionado 
aos clientes pelos produtos ou serviços.

Exemplos de indicadores: giro de estoques; índice de retrabalhos; prazos de entrega; porcenta-
gem de defeitos; novos produtos lançados; emissões ao meio ambiente, etc.

4. Aprendizado e Crescimento/Inovação: organizações com condição de serem cada vez me-
lhores são aquelas com capacidade de aprender. A capacitação da organização se dará por 
meio dos investimentos em tecnologia, em pesquisa e desenvolvimento, em sistemas e 
procedimentos e nas pessoas. Os objetivos de aprendizado e crescimento descrevem como 
pessoas, tecnologia e clima organizacional se conjugam para sustentar a estratégia. Esses 
ativos intangíveis são a fonte definitiva de criação de valor sustentável.

Em outras palavras, busca criar um ambiente propício à mudança e ao crescimento por meio 
de questões relacionadas à motivação, às habilidades e à produtividade dos funcionários, ao 
alinhamentos das tecnologias e aos sistemas de informação.

Segundo Kaplan e Norton (1997), o aprendizado e o crescimento organizacional provêm de três 
principais fontes: as pessoas, os sistemas e os procedimentos organizacionais. Para que essas 
três fontes trabalhem e contribuam de forma mais eficiente possível para o atingimento dos 
objetivos das demais perspectivas já vistas, é necessário que as empresas invistam em capaci-
tação de funcionários, reciclagem de tecnologia de informação e de sistemas e no alinhamento 
das rotinas diárias à gestão estratégica.

Há três categorias principais de ativos intangíveis nessa perspectiva: a) capital humano, que en-
volve habilidade, talento e know-how dos funcionários; b) capital da informação, que envolve 
a disponibilidade de sistemas, redes e infraestrutura de informação; c) capital organizacional, 
referente à capacidade de mobilização e sustentabilidade das mudanças.

Exemplos de indicadores: nº de acidentes no mês, investimento em treinamentos por funcio-
nário, índice de absenteísmo, rotatividade de empregados, etc.

A figura a seguir representa as quatro perspectivas do BSC.
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Vistas de maneira integrada, as quatro perspectivas do Balanced Scorecard traduzem o co-
nhecimento, as habilidades e os sistemas que os funcionários precisarão (seu aprendizado e 
crescimento), para inovar e construir as capacidades estratégicas certas e eficientes (processos 
internos) que entregarão valor específico ao mercado (clientes), os quais, eventualmente, pro-
porcionarão o aumento do valor ao acionista (financeiro).

É importante ressaltar que as quatro perspectivas não são um modelo rígido. Kaplan e Norton 
admitem que, de acordo com as circunstâncias, uma organização pode renomear ou criar suas 
próprias perspectivas.

Ao medir o desempenho organizacional por meio das quatro perspectivas, o BSC permite que 
as organizações acompanhem o desempenho financeiro passado (tangível) e, ao mesmo tem-
po, os vetores que impulsionam o desempenho futuro (a construção de capacidades e a aquisi-
ção de ativos intangíveis).

9.3.2. A Evolução do BSC
Tratado inicialmente como um sistema de medição de desempenho baseado em indicadores, o 
BSC evoluiu e hoje é considerado uma ferramenta de gestão da estratégia.

Três princípios permitem a integração do Balanced Scorecard à estratégia empresarial:

1. Relações de causa e efeito – os objetivos e as medidas definidas para cada perspectiva 
devem estar integrados por meio de uma relação de causa e efeito. O processo se inicia por 
uma abordagem top-down (de cima para baixo): os objetivos e medidas da perspectiva dos 
clientes são definidos de acordo com os objetivos e as medidas da perspectiva financeira; 
os objetivos e as medidas da perspectiva dos processos internos com base nos objetivos e 
as medidas da perspectiva dos clientes; e os da perspectiva de aprendizagem e crescimento 
com base nos objetivos e nas medidas dos processos internos.
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2. Resultados de desempenho – O processo de construção do BSC esclarece os objetivos es-
tratégicos e identifica um pequeno número de vetores críticos que determinam esses ob-
jetivos (indicadores). O BSC deve ser uma combinação de indicadores de resultados (ocor-
rências – lagging indicators) e indicadores de tendência (leading indicators). As medidas de 
desempenho definem a forma como os resultados serão alcançados e indicam se a imple-
mentação da estratégia está se dando de forma correta. 

3. Relação com os fatores financeiros – O BSC deve enfatizar bem os resultados financeiros 
(considerado o objetivo maior na administração privada).

Com base nesses três princípios, os componentes de cada perspectiva (objetivos, indicadores, 
metas e iniciativas) formam a estrutura que traduz a estratégia em termos operacionais (des-
dobra e comunica a estratégia para as áreas e para as pessoas).

Para entender como funciona essa estrutura de tradução e desdobramento da estratégia, veja 
a figura a seguir, que mostra a relação entre os cinco componentes principais do BSC.

1. Mapa Estratégico: é a representação visual da estratégia. Mostra a interdependência e as 
relações de causa e efeito entre os objetivos de cada uma das quatro perspectivas.

2. Objetivos estratégicos: são os fins a serem perseguidos pela organização para o cumpri-
mento de sua missão institucional e o alcance de sua visão de futuro. Constituem elo entre 
as diretrizes de uma instituição e seu referencial estratégico. Traduzem, consideradas as 
demandas e expectativas dos clientes, os desafios a serem enfrentados pela organização 
num determinado período.
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3. Indicadores: são padrões utilizados para avaliar e comunicar um desempenho alcançado 
frente a um resultado esperado. Possuem, sempre, unidades de medidas associadas (quan-
tidade, percentual, dias, etc.). Podem ser de resultado ou de tendência. Os indicadores de 
resultado medem se os objetivos foram alcançados após um período de tempo. Já os in-
dicadores de tendência medem os meios, os processos, e permitem que as organizações 
ajustem os comportamentos ao desempenho.

4. Metas: representam os níveis de desempenho ou de melhoria requeridos para o alcance 
de um objetivo estratégico.

5. Iniciativas: conjunto de ações necessárias ao alcance dos objetivos estratégicos e ao pre-
enchimento das lacunas de desempenho existentes. Frequentemente são projetos, progra-
mas e planos de ação.

Percebe-se, portanto, que, por meio das suas quatro perspectivas e dos seus cinco compo-
nentes, o BSC consegue equilibrar (balancear):

 • objetivos de curto e longo prazos;
 • medidas financeiras e não financeiras;
 • indicadores de tendência (leading) e de ocorrência (lagging);
 • perspectivas internas e externas de desempenho.

Outra forma de enxergar esse desdobramento pode ser vista na figura a seguir, que mostra a 
relação da missão, da visão, dos valores e da estratégia com o BSC.

No bloco superior, percebe-se que a 
Missão da organização é o ponto de 
partida, pois é sua razão de ser. Os 
Valores colaboram com a missão e, 
assim como ela, são mais estáveis 
ao longo do tempo. A Visão é tem-
poral e focada no futuro, colocando 
a organização em movimento, em 
direção a mudanças. A Estratégia de-
senvolve-se e evolui para adaptar-se 
às mudanças no ambiente externo e 
nas competências internas.

No bloco intermediário, tem-se o 
Mapa Estratégico e o BSC, que repre-
sentam a implementação da estraté-
gia (tradução e mensuração). O mapa 
descreve a lógica da estratégia (rela-
ção de causa-efeito entre objetivos), 
enquanto o BSC coloca a visão em 
movimento, pois traduz os objetivos 
do mapa em indicadores e metas. 

No bloco intermediário, tem-se o Mapa Estratégico e o BSC, que representam a implementação 
da estratégia (tradução e mensuração). O mapa descreve a lógica da estratégia (relação de 
causa-efeito entre objetivos), enquanto o BSC coloca a visão em movimento, pois traduz os 
objetivos do mapa em indicadores e metas.
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Conclui-se, a partir da análise das duas figuras anteriores, que o BSC traduz a missão e a estra-
tégia num conjunto abrangente de medidas de desempenho (indicadores de cada perspecti-
va) que serve de base para um sistema de medição e gestão da estratégia.

9.3.3. A Gestão Estratégica usando o BSC
Kaplan e Norton citam cinco princípios da organização focalizada na estratégia:
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1. Traduzir a estratégia em termos operacionais: não é possível implementar a estratégia sem 
descrevê-la. Deve-se identificar os objetivos centrais a serem perseguidos, evidenciar as rela-
ções de causa e efeito de forma compreensível e definir indicadores, metas e iniciativas.

2. Mobilizar a mudança por meio da liderança executiva: a mudança demanda trabalho em 
equipe e foco nos resultados. Sem o envolvimento da alta administração, as mudanças não 
ocorrerão e a estratégia não será implementada.

3. Fazer da estratégia um processo contínuo: a organização deve tornar a discussão sobre 
estratégia uma atividade corriqueira dos funcionários, por meio de reuniões periódicas, 
relatórios abertos, integração do gerenciamento tático e do gerenciamento estratégico em 
um único processo ininterrupto e contínuo.

4. Transformar a estratégia em tarefa de todos: exige-se que todos os empregados compre-
endam a estratégia e conduzam suas tarefas cotidianas de modo a contribuir para seu êxi-
to. São usados geralmente três processos diferentes para o comprometimento dos empre-
gados com a estratégia: comunicação e educação; desenvolvimento de objetivos pessoais e 
de equipes (os empregados devem compreender sua capacidade de influenciar a implanta-
ção bem-sucedida da estratégia); sistemas de incentivos e recompensas.

5. Alinhar a organização para criar sinergias: as organizações são projetadas em torno de 
diversas especialidades, e cada uma tem seu próprio corpo de conhecimentos, linguagem 
e objetivos. Deve-se romper com o isolamento das áreas funcionais e utilizar a estratégia 
para criar sinergias entre as unidades de negócios.

Para os autores, o BSC seria um modelo capaz de inserir a estratégia no centro dos processos 
gerenciais e, assim, criar “organizações orientadas para estratégia”. O modelo apoia-se nos 
seguintes processos-chave:

 • Esclarecimento, consenso e atualização da estratégia;

 • Comunicação da estratégia a toda organização;

 • Alinhamento das metas de departamentos e indivíduos à estratégia;

 • Associação dos objetivos estratégicos com as metas de longo prazo e os orçamentos anuais;

 • Identificação e alinhamento das iniciativas estratégicas;

 • Alinhamento das revisões estratégicas e operacionais;

 • Obtenção de feedback para fins de conhecimento e aperfeiçoamento da estratégia.

O papel do BSC como “estrutura de ação para a estratégia”:
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Há três papéis críticos para a construção e incorporação do BSC:

1. Arquiteto: responsável pela construção e incorporação do BSC ao sistema gerencial (é 
o "gerente de projeto" do BSC). Costuma ser um alto executivo de uma área de apoio.

2. Comunicador: faz o marketing interno – comunica as novas estratégias aos funcio-
nários e incentiva o fornecimento de feedback.

3. Agente de Mudanças: é um representante do executivo principal. Seu papel é aju-
dar a incorporar o BSC aos processos gerenciais – moldar a rotina de uso do novo 
sistema gerencial (o BSC). 

Resumo:
Em uma visão moderna, pode-se definir o BSC como uma ferramenta que traduz de forma 
balanceada e integrada a visão e a estratégia da organização por meio de um mapa coerente 
com objetivos estratégicos organizados em diferentes perspectivas (financeira, do cliente, 
dos processos internos e do aprendizado e crescimento), sendo interligados em uma relação 
de causa e efeito. Além disso, o BSC promove o vínculo desses objetivos com indicadores de 
desempenho, metas e planos de ação. Dessa maneira, é possível gerenciar a empresa de forma 
integrada e garantir que os esforços da organização estejam direcionados para a estratégia.
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9.3.4. BSC na Administração Pública

O modelo básico do BSC tem por pressuposto uma organização com fins lucrativos. Nesse 
sentido, a perspectiva financeira é a última e mais importante para esse tipo de organização. 
Esse não é o caso de organizações sem fins lucrativos, como as ONGs e o Governo.

Em outra abordagem, Kaplan e Norton (2000) citam o caso do Conselho Municipal da cidade de 
Charlotte, que desenvolveu um modelo diferente. Para lidar com temas estratégicos da cidade 
, foi desenvolvido um modelo de BSC em que a perspectiva do cliente (cidadãos) foi colocada 
no topo do BSC e a perspectiva financeira tornou-se a habilitadora da perspectiva do cidadão.

Diversos autores propuseram distintas soluções para organizações públicas, seja substituindo a 
perspectiva financeira por outra, seja incluindo uma nova perspectiva no topo.

Exemplos:

 • Passos (2004) – perspectiva fiduciária: relaciona-se com a redução de desperdícios e desvio 
de recursos públicas, de forma a beneficiar o principal cliente: a sociedade.

 • Pedro (2004) – inclui a missão da organização como objetivo final.

 • Muller (2001) – perspectiva social.

9.4. Estratégias

O pensamento estratégico representa hoje um importante instrumento de adequação 
organizacional a um ambiente competitivo e turbulento, preparando a organização para 
enfrentá-lo e utilizando, para isso, suas competências, qualificações e recursos internos, de 
maneira sistematizada e objetiva.

A seguir, algumas definições de Estratégia Organizacional.

Mintzberg e Quinn – Modelo ou plano que integra os objetivos, as políticas e as ações sequenciais de 
uma organização, em um todo coeso.

Ansoff – Conjunto de regras de tomada de decisão em condições de desconhecimento
parcial. As decisões estratégicas dizem respeito à relação da empresa com seu ecossistema.

Wright, Kroll e Parnell – Planos da alta administração para alcançar resultados consistentes com a 
missão e os objetivos gerais da organização.

Meirelles e Gonçalves – Disciplina da administração que se ocupa da adequação da organização ao 
seu ambiente.

Dess, Lumpkin e Eisner – O conjunto de ações administrativas que possibilitam aos gestores de uma 
organização mantê-la integrada ao seu ambiente e no curso correto de desenvolvimento, assegurando-
lhe atingir seus objetivos e sua missão.

Certo et al. – O processo contínuo e circular que visa manter a organização como um conjunto 
adequadamente integrado ao seu ambiente.
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Pascale – Processo de selecionar oportunidades definidas em termos de pedidos a serem atendidos 
e produtos a serem oferecidos, e, ao mesmo tempo, tomar decisões sobre investimentos de recursos 
com a finalidade de atingir objetivos.

Chiavenato – Mobilização de todos os recursos no âmbito global da organização, visando a atingir 
objetivos situados no longo prazo.

Qualquer que seja a definição de Estratégia, destacam-se algumas palavras-chave que sempre 
a permeiam: mudanças, competitividade, desempenho, posicionamento, missão, objetivos, 
resultados, integração, futuro, adequação organizacional, etc.

Quando se constrói uma estratégia, se pretende tomar decisões hoje tendo em mente o futuro. 
A estratégia não é um fim em si mesma, mas apenas um meio. A estratégia não dá certeza, 
mas apenas a probabilidade com relação ao futuro, portanto, ser reavaliada e reajustada 
constantemente em função das mudanças.

A estratégia, nesse contexto, assim como a organização e o seu ambiente, não é algo estático, 
acabado; ao contrário, está em contínua mudança, desempenhando a função crucial de 
integrar a organização e o ambiente em um todo coeso, sinérgico para os agentes que estão 
diretamente envolvidos ou indiretamente influenciados.

Qualquer organização, conscientemente ou não, adota uma estratégia, considerando-se que a 
não adoção deliberada de estratégia pode ser entendida como uma estratégia.

As estratégias são formuladas e aplicadas em duas dimensões:

Dimensão Conteúdo (Concepção): o que fazer? (Para tornar-se mais competitivo, agregar valor aos 
clientes/acionistas etc.). A Análise Estratégica busca essas respostas.

Dimensão Processo (Implementação): como fazer? (Qual caminho e ações tomar para fazer acontecer 
a estratégia concebida). O Planejamento Estratégico responde isso.

GESTÃO ESTRATÉGICA

A Gestão Estratégica visa assegurar o sucesso da Organização no momento atual e, 
principalmente, no futuro. Ela pode ser entendida como um conjunto de ações que possibilitam 
aos gestores de uma organização mantê-la integrada ao seu ambiente e ao curso correto de 
desenvolvimento, assegurando o cumprimento de seus objetivos e sua missão.

Inicialmente, o planejamento estratégico restringia-se à análise dos pontos fortes e fracos 
de uma organização, passando depois a se preocupar também com o planejamento e a 
administração de eventuais mudanças no ambiente organizacional. Esse modelo entrou em 
crise em razão da imprevisibilidade cada vez maior do ambiente externo, que exigia uma 
postura mais dinâmica. Foi nesse contexto que a Gestão Estratégica ganhou espaço, por ser a 
responsável pelo desenvolvimento, implementação e controle da estratégia.

Gestão Estratégica é maior que o Planejamento Estratégico, pois envolve o Planejamento, a 
Execução e o Controle da estratégia.

A Gestão Estratégica, portanto, evoluiu do simples planejamento para um campo que ocupa 
atualmente um papel de destaque na área de Administração, por sua potencial capacidade 
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norteadora e sinalizadora de caminhos mais seguros e viáveis à sobrevivência e ao crescimento 
da organização. Desempenha, assim, uma função crucial: a de integrar estratégia, organização 
e ambiente de forma sinérgica.

Fases

Não há unanimidade na literatura.

Oliveira: Planejamento, Organização, Direção e Controle Estratégico.

Certo e Peter: 

Sobral e Peci:

Maximiano:

A gestão estratégica inclui, no mínimo, três fases distintas:

1. Formulação (planejamento) da estratégia

2. Implementação (execução) da estratégia

3. Controle (avaliação) da estratégia

Obs 1: alguns autores dividem a formulação em três etapas (Análise ambiental, Estabelecimento da 
direção organizacional e Planejamento estratégico), deixando a lista com cinco etapas. 

Obs 2: outros autores dividem o Controle em Controle e Avaliação, como forma de dar destaque à 
última etapa, a Avaliação, fechando o ciclo de melhoria da estratégia (uma espécie de PDCA).



MTE - Auditor Fiscal do Trabalho – Administração Geral e Pública – Prof. Rafael Ravazolo

www.acasadoconcurseiro.com.br 915

FASE 1 – Formulação da Estratégia

 • Definição da missão e da visão da organização, ou seja, a determinação da razão de ser da 
organização e do que a organização pretende ser no seu ambiente de negócios;

 • Diagnósticos estratégicos, quando são feitas as análises internas (forças e fraquezas da 
empresa) e externas (oportunidades e ameaças ambientais);

 • Determinação dos instrumentos prescritivos e quantitativos, tais como objetivos, metas, 
estratégias, políticas e projetos;

 • Definição do controle e da avaliação (critérios e parâmetros).

FASE 2 – Implementação da Estratégia – é a implantação das determinações definidas na 
fase anterior. Esta fase consiste em converter planejamento em ações concretas e resultados, 
viabilizados através de planos táticos (planos dos níveis intermediários das empresas) e 
operacionais da estrutura organizacional.

Engloba o gerenciamento das pessoas, a alocação de recursos e a organização do trabalho. 
Nessa fase de execução se pressupõe uma mudança organizacional para incorporação de 
novos papéis, nova matriz hierárquica, o sistema de retroalimentação organizacional e as 
peculiaridades da estrutura de pessoal.

FASE 3 – Controle Estratégico – considera as definições no plano estratégico da organização e 
monitora periodicamente o grau de consecução e desvio dos padrões determinados, de modo 
a corrigir distorções e aperfeiçoar os resultados alcançados. É realizado por meio de indicadores 
e possibilita a geração de informações úteis para as duas fases anteriores, permitindo o 
aprimoramento das ações prescritas e praticadas, viabilizando o melhoramento contínuo, por 
mudanças de processos, e de adaptação a diferentes situações surgidas ao longo do tempo.

Níveis e Tipos de Estratégias

Segundo Maximiano (2000), a abrangência da administração estratégica depende do tamanho 
da empresa. Numa organização de grande porte, com operações diversificadas, o moderno 
enfoque da administração estratégica aplica-se a quatro níveis, são eles:

 • Estratégia corporativa: abrange os objetivos e interesses de todos os negócios das 
empresas que atuam em diversos ramos de negócio. 

 • Estratégia funcional: aplica-se às funções de cada negócio, ou de cada unidade em que 
atua em um determinado ramo de atividade. É uma forma de implementação dos objetivos 
definidos pela empresa para o ramo ou mercado que irá atuar.

 • Estratégia operativa (operacional): estabelece algumas diretrizes específicas sobre como 
conduzir as atividades diárias dentro da empresa. 

 • Estratégia de ramo ou de unidade de negócios: é a designação que se dá a uma empresa 
de um grupo de empresas, ou a de uma divisão de uma grande corporação, que atua num 
ramo particular, diferente dos ramos em que atuam as outras empresas ou outras divisões.

Quanto aos tipos, existem dezenas de definições na literatura, sendo as mais comuns citadas a 
seguir.
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Henry Mintzberg

Um dos grandes autores da gestão estratégica, ele trata o processo de formação das estratégias 
como um somatório das estratégias deliberadas com as emergentes.

 • Estratégias Deliberadas são aquelas explicitamente planejadas e definidas de acordo com 
um plano controlado da instituição, ou seja, são as estratégias pretendidas.

 • Estratégias Emergentes são padrões de ação surgidos na ausência de um plano deliberado ou 
mesmo em desacordo com este plano. Estão muito ligadas ao aprendizado organizacional.

Mintzberg escreveu em 1987 um artigo chamado Five P’s for Strategy (Cinco P’s para Estratégia), 
no qual apresenta cinco conceitos para estratégia, pelos quais se pode realizar o diagnóstico 
e levantar o perfil estratégico de uma organização. Os P’s são: Plan (Plano), Ploy (Pretexto, 
Manobra), Pattern (Padrão), Position (Posição) e Perspective (Perspectiva).

Plan (Plano)

 • É o conceito mais comumente relacionado à estratégia. A estratégia é um plano abrangente 
e integrado, desenvolvido conscientemente e intencionalmente, com a finalidade de 
assegurar que os objetivos básicos do empreendimento sejam alcançados.

Ploy (Pretexto, Manobra)

 • É uma tática que visa enfraquecer oponentes, como um blefe. Pode ser aplicada com a 
finalidade de confundir, iludir ou comunicar uma mensagem falsa (ou não) aos concorrentes. 
Ex: divulgar a intenção de ampliar uma fábrica para desencorajar concorrentes a entrarem 
no mercado (e não necessariamente ampliar a fábrica).

Position (Posição)

 • É uma forma de localizar a empresa no seu meio ambiente, melhorando sua posição 
competitiva. Nessa concepção, a estratégia permite definir o local/nicho (dentro do 
ambiente mais amplo) onde a empresa vai concentrar os seus recursos, visando manter ou 
melhorar sua posição.
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Perspective (Perspectiva)

 • Se estabelece dentro da organização, na verdade está dentro das cabeças dos estrategistas, 
coletivamente. Procura nas lideranças internas da organização mecanismos para formular 
estratégias, baseando-as no modelo de entendimento do mundo que cerca a empresa.

Pattern (Padrão)

Quando um determinada de ação traz resultados positivos, a tendência natural é incorporá-la 
ao comportamento. Em outras palavras, com o tempo, algumas ações bem sucedidas formam 
um padrão de atuação, uma constância de comportamento que se torna a estratégia. Ex: 
quando Henry Ford fabricava seus carros modelo T somente na cor preta.

Mintzberg propõe que estes cinco conceitos não são excludentes, mas compatíveis e 
inter-relacionados.

Mintzberg resumiu, após extensa revisão bibliográfica, as características de dez escolas do 
pensamento estratégico que se desenvolveram a partir da década de 70 do século XX (divididas 
em três classes):

 • Prescritiva – focalizam como as estratégias devem ser formuladas (desenho, planejamento, 
posicionamento);

 • Descritiva – descrição de como as estratégias são formuladas de fato (empreendedora, 
cognitiva, aprendizado, poder, cultural, ambiental);

 • Integrativa – foco é integrar vários elementos das demais escolas (configuração).

Quanto às escolas:

1. Design: a estratégia como um processo de concepção. Há um ajuste entre as forças e as 
fraquezas internas com as ameaças e as oportunidades externas de seu ambiente;

2. Planejamento: a estratégia como um processo formal. A formalidade significa que o 
processo estratégico pode ser decomposto em passos distintos e delineados, sustentado 
por técnicas como orçamentação, programas e planos operacionais;

3. Posicionamento: a estratégia como um processo analítico, que se reduz a posições 
genéricas selecionadas por meio de análises das situações. Nessa escola, a formulação da 
estratégia deve ser precedida de exame profundo da organização e do ambiente externo;

4. Empreendedora: a estratégia como um processo visionário. Baseia o processo estratégico 
na intuição e na visão dos líderes. 

5. Cognitiva: a estratégia como um processo mental. Essa escola estuda as estratégias que 
se desenvolvem nas mentes das pessoas, a fim de categorizar os processos mentais em 
estruturas, modelos, mapas, conceitos e esquemas. Assim, a pesquisa é dirigida ao modo 
como a mente humana processa a informação, mapeia a estrutura do conhecimento e 
obtém a formação de conceitos;



 

www.acasadoconcurseiro.com.br918

6. Aprendizado: a estratégia como um processo emergente. Origina-se em toda a organiza-
ção através de seus membros individualmente ou coletivamente;

7. Poder: a estratégia como um processo de negociação, envolvendo barganha, persuasão, 
confrontação e alianças entre os atores que dividem o poder, tanto na empresa quanto no 
mercado.

8. Cultural: a estratégia como um processo coletivo. Enquanto o poder concentra-se em in-
teresse próprio e fragmentação, a cultura volta-se para os interesses comuns e integração 
dentro da organização;

9. Ambiental: a estratégia como um processo reativo, ou seja, a organização é considerada 
um ente passivo que consome seu tempo reagindo a um ambiente que estabelece a ordem 
a ser seguida;

10. Configuração: a estratégia como um processo de transformação. Nessa linha de estudo, as 
organizações são percebidas como configurações, ou seja, agrupamentos coerentes de ca-
racterísticas e comportamentos. A fim de transformar uma organização, ela teria de saltar 
de uma configuração para outra, sendo que nesse instante ocorreria uma mudança estraté-
gia.

Michael Porter

No livro Estratégia Competitiva, Porter aborda a concorrência entre empresas, examinando o 
modo como uma empresa pode competir com maior eficácia para fortalecer sua posição no 
mercado. 

Estratégia competitiva é a relação entre os fins (metas, 
objetivos) que a empresa pretende alcançar e os meios 
(políticas, operações) necessários para se chegar lá.

A figura a seguir, chamada Roda da Estratégia Competi-
tiva, mostra essa relação entre as metas (no centro), re-
presentando a forma como a empresa irá competir e 
seus objetivos econômicos e não econômicos, e as polí-
ticas operacionais básicas com as quais a empresa bus-
ca atingir os objetivos (raios da roda). 

De acordo com Porter, estratégia competitiva é a busca 
de uma posição competitiva favorável em uma indús-
tria, a arena fundamental onde ocorre a concorrência. 
O objetivo da estratégia competitiva é estabelecer 
uma posição lucrativa e sustentável contra as forças 
que determinam a concorrência da indústria.

O contexto de desenvolvimento de uma estratégia 
competitiva envolve quatro fatores básicos, os quais 
determinam os limites daquilo que uma empresa pode 
realizar com sucesso: pontos fortes e pontos fracos; 
oportunidades e ameaças; valores pessoais dos exe-
cutivos implementadores; expectativas mais amplas 
da Sociedade.
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O processo de formulação de uma estratégia competitiva envolve a resposta a três perguntas:

a) O que a empresa está realizando?
 • Identificação da estratégia corrente (explícita ou não) 

 • Suposições implícitas para que a estratégia faça sentido (tendências, concorrência, 
posição, pontos fortes e fracos)

b) O que está ocorrendo no ambiente?
 • Análise setorial (indústria) – fatores básicos de sucesso, ameaças e oportunidades

 • Análise da concorrência – capacidades, limitações e possíveis movimentos

 • Análise da sociedade – contexto social, fatores políticos, sociais e governamentais

 • Análise da capacitação da empresa – pontos fortes e fracos em relação à concorrência

c) O que a empresa deveria estar realizando?
 • Teste de suposições e estratégias

 • Identificação das alternativas estratégicas viáveis

 • Escolha estratégica (melhor relação entre situação da empresa X oportunidades e 
ameaças)

Quanto à análise da concorrência, há quatro componentes que permitem uma predição do 
perfil do concorrente: metas futuras, estratégia em curso, hipóteses e capacidades.

O que Orienta o Concorrente

METAS FUTURAS

A todos os níveis da administração e 
em várias dimensões

O que o Concorrente Está Fazendo 
e Pode Fazer

ESTRATÉGIA EM CONCURSO

De que forma o negócio está 
competindo no momento

PERFIL DE RESPOSTAS DO CONCORRENTE

O concorrente está satisfeito com a sua posição 
atual?

Quais os prováveis movimentos ou mudanças 
estratégicas que o concorrente fará?

Onde o concorrente é vulnerável?

O que provocará a maior e mais efetiva retaliação pelo 
concorrente?

HIPÓTESES

Sobre si mesmo e sobre a indústria

CAPACIDADES

Tanto os pontos fortes como os 
pontos fracos

→ →

→→



 

www.acasadoconcurseiro.com.br920

Modelo das Cinco Forças

Foi concebido por Michael Porter em 1979 e destina-se à análise da competição entre empresas. 
Considera cinco fatores, “forças competitivas”, que devem ser estudados para que se possa 
desenvolver uma estratégia empresarial eficiente: Rivalidade entre os concorrentes, Poder de 
Negociação (barganha) dos clientes, Poder de Negociação (barganha) dos fornecedores, 
Ameaça de produtos substitutos (Grau de diferenciação dos insumos), Ameaça de entrada de 
novos concorrentes.

Variações dessas forças em uma 
empresa afetam a sua capacidade 
para servir os clientes e obter lucros. 
Uma mudança em qualquer uma das 
forças normalmente requer uma nova 
pesquisa (análise) para reavaliar o 
mercado.

1 – Ameaça de Novos Entrantes 
(barreiras a novos concorrentes): 
fica mais fácil para uma empresa 
manter sua posição no mercado caso 
haja barreiras à entrada de novos 
concorrentes. Do contrário, caso seja 
fácil entrar em um mercado, haverá 
muita concorrência e, como possível 
consequência, perda de rentabilidade. 
Tais barreiras podem ser: políticas 
governamentais, alto capital para 
implantação, tecnologia etc.

2 – Poder de Negociação dos Fornecedores: é o mercado de insumos. Fornecedores de 
matérias-primas, componentes e serviços para a empresa podem se recusar a trabalhar com a 
empresa, ou cobrar preços excessivamente elevados por recursos exclusivos. Tudo depende de 
quem tem maior poder e de quem perde mais com o fim da relação.

3 – Poder de Negociação dos Clientes: os clientes exigem mais qualidade por um menor preço 
de bens e serviços. Seu poder depende do volume de compras, de informações etc.

4 – Ameaça de Produtos Substitutos: parte do pressuposto de que nada é insubstituível. A 
existência de produtos (bens e serviços) substitutos no mercado, que desempenhem funções 
equivalentes ou parecidas, é uma condição básica de barganha devido à concorrência.

5 – Intensidade da Rivalidade entre os Concorrentes: todos os fatores anteriores convergem 
para este. Para a maioria das empresas, é o principal determinante da competitividade do 
mercado. Às vezes rivais competem agressivamente (em relação a preço, inovação, qualidade, 
marketing etc.; outras vezes podem realizar acordos tácitos de coexistência e parcerias.

Outros

Wright, Kroll e Parnell, analisando as dimensões de estratégia corporativa, destacam que uma 
empresa pode adotar estratégias corporativas de crescimento, de estabilidade e de redução.
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Estratégia Tipos Definição / Execução

Crescimento

Crescimento Interno Aumento das vendas e da capacidade de produção 
da força de trabalho.

Integração Horizontal Expansão da empresa por meio da aquisição de 
outras que atuam na mesma unidade de negócios.

Diversificação Horizontal 
Relacionada

Aquisição de empresa de um setor externo a seu 
campo de atuação atual, mas relacionada a suas 

competências essenciais, para aproveitar sinergias e 
criar valor.

Diversificação Horizontal 
Não Relacionada

Aquisição de empresa de um setor não relacionado, 
geralmente por motivo de investimento financeiro, 

para aproveitar oportunidades.

Integração Vertical de 
Empresas Relacionadas

Aquisição de empresa por meio de transferência ou 
partilha de competências essenciais semelhantes 

ou complementares no canal de distribuição 
vertical.

Integração Vertical 
de Empresas Não 

Relacionadas

Aquisição de empresa com diferentes competências 
essenciais, o que limita a sua transferência ou 

partilha.

Fusões

União de duas empresas por meio de uma 
permuta de ações, com o objetivo de partilha 
ou transferência de recursos e ganho em força 

competitiva.

Alianças Estratégicas
Parcerias em que duas ou mais empresas 

realizam um projeto específico ou cooperam em 
determinada área de negócio.

Estabilidade

Para empresas que atuam em mais de um setor: 
manutenção do conjunto atual de empresas. 

Para uma empresa que atua em um único setor: 
manutenção das mesmas operações sem busca 

de um crescimento significativo nas receitas ou no 
tamanho da empresa

Redução

Reviravolta (turnaround)

Visa a tornar a empresa mais enxuta e eficaz, ao 
eliminar resultados não lucrativos, diminuir ativos, 

reduzir o tamanho da força de trabalho, cortar 
custos de distribuição e reconsiderar as linhas de 

produtos e os grupos de clientes da empresa.

Desinvestimento

Ocorre quando uma empresa vende ou faz um spin-
off (segregação parcial) de uma de suas unidades 
de negócio, se esta apresentar um desempenho 

ruim ou deixar de se adequar ao perfil estratégico 
da empresa.

Liquidação ou 
Fechamento

Venda de ativos indicada somente quando nem a 
reviravolta nem o desinvestimento forem viáveis, 
em virtude de suas perdas e impactos negativos.
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Há quatro tipos de estratégias decorrentes da Análise SWOT (do cruzamento entre forças, 
fraquezas, ameaças e oportunidades de uma organização):

1. Sobrevivência: ambiente com predomínio de ameaças x pontos fracos da organização – 
estratégias de redução de custos, desinvestimento e liquidação do negócio.

2. Manutenção: ameaças x pontos fortes – estratégias de estabilidade (equilíbrio), de nicho 
de mercado, de especialização de atividades/produtos.

3. Crescimento: ambiente com predomínio de oportunidades x pontos fracos da organização 
– inovação, internacionalização, joint venture (parceria), expansão.

4. Desenvolvimento: oportunidades x pontos fortes – de novos mercados, de produtos, de 
capacidades, financeiro, diversificação.

Miles e Snow classificam os comportamentos corporativos para se relacionar com o ambiente 
em quatro categorias amplas:

1. Estratégia Defensiva: preocupa-se com a defesa e a estabilidade, ou seja, como isolar uma 
parcela do mercado para criar um domínio estável, um conjunto limitado de produtos 
é destinado a um segmento do mercado total. Para se defender dos concorrentes, a 
organização pratica preços competitivos ou se concentra na qualidade. A eficiência 
tecnológica é importante, assim como o rigoroso controle da organização.

2. Estratégia Ofensiva (prospectora): é uma estratégia exploradora e agressiva que busca 
ativamente novas e inovadoras oportunidades de produtos e mercados, mesmo que isso 
possa afetar a lucratividade. Isso implica em mudanças e é importante a flexibilidade, tanto 
em tecnologia como em arranjos organizacionais.

3. Estratégia Analítica: é uma estratégia dual e híbrida. A empresa utiliza a estratégia defensiva 
e a ofensiva, procurando minimizar o risco e, ao mesmo tempo, maximizar a oportunidade 
de lucro, de maneira equilibrada.

4. Estratégia Reativa: ao contrário das outras três alternativas, a organização reage 
intempestivamente ao ambiente. É um comportamento inconsistente e instável, residual 
que surge quando uma das outras três estratégias é seguida de maneira inadequada. 
Constitui um sinal de fracasso.

Paulo de Vasconcellos Filho classifica as interações entre uma organização e o ambiente em 
três graus, cada um com seu respectivo comportamento e com as consequências esperadas:

Grau de interação Comportamento Consequências

Negativo Não reagente, não adaptativo, 
não inovativo

Sobrevivência a curto prazo – 
Extinção

Neutro Reagente, Adaptativo Sobrevivência a longo prazo – 
Estagnação

Positivo Reagente, Adaptativo, Inovativo Sobrevivência a longo prazo – 
Desenvolvimento.
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Autores da Escola Estruturalista focam em estratégias de competição e de cooperação:

 • Competição: é uma forma de rivalidade entre duas ou mais organizações frente à mediação 
de terceiro grupo. No caso de organizações industriais, o terceiro grupo pode ser o 
comprador, o fornecedor ou outros. A competição é um complexo sistema de relações 
e envolve a disputa por recursos (como clientes ou compradores ou ainda membros 
potenciais). A competição é um processo pelo qual a escolha do objetivo pela organização 
é controlada, em parte, pelo ambiente. Daí, a necessidade de disputa devido à rivalidade 
pelos mesmos recursos. A competição nem sempre envolve interação direta entre as partes 
rivais.

 • Ajuste ou negociação: busca negociações para um acordo quanto à troca de bens 
ou serviços entre duas ou mais organizações. Mesmo quando as expectativas são 
estáveis, a organização não pode supor a continuidade das relações com fornecedores, 
distribuidores, operários, clientes etc. O ajuste é a negociação quanto a uma decisão sobre 
o comportamento futuro que seja satisfatório para os envolvidos. O ajustamento periódico 
de relações ocorre nos acordos coletivos sindicais, nas negociações com fornecedores ou 
com compradores, etc. Ao contrário da competição, o ajuste envolve interação direta com 
outras organizações do ambiente e não com um terceiro partido. O ajuste invade e permeia 
o processo real de decisão.

 • Cooptação ou coopção: é um processo para absorver novos elementos estranhos na 
liderança ou no esquema de tomada de decisão de uma organização, como um recurso 
para impedir ameaças externas à sua estabilidade ou existência. Por meio de cooptação, a 
organização traz para dentro de si elementos vindos de outras organizações potencialmente 
ameaçadoras para compartilhar seu processo político de tomada de decisões e afastar 
possíveis retaliações. A cooptação é a aceitação de representantes de outras organizações 
(como bancos credores ou instituições financeiras) pelo grupo dirigente de uma 
organização. Ajuda na integração de partes heterogêneas de uma sociedade complexa e 
limita a arbitrariedade da organização na escolha dos seus objetivos.

 • Coalizão: combinação de duas ou mais organizações para alcançar um objetivo comum. 
Trata-se de uma forma extrema de condicionamento ambiental dos objetivos de uma 
organização. Duas ou mais organizações agem como uma só em relação a determinados 
objetivos, principalmente quando há necessidade de mais apoio ou recursos que não são 
possíveis para cada organização isoladamente. A coalizão exige o compromisso de decisão 
conjunta de atividades futuras e, assim, limita decisões arbitrárias ou unilaterais. É uma 
forma de controle social.
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9.5. Processo decisório

9.5.1. Processo decisório e seus elementos

O processo decisório envolve, basicamente, seis etapas: 

Os principais elementos de um processo decisório são:

 • Estado da Natureza: condições que existem no ambiente (certeza, risco, incerteza);

 • Tomador de decisão: é a pessoa que faz uma escolha entre várias alternativas futuras de 
ação. Ele é influenciado pela situação, pela cultura organizacional, pelos valores pessoais, 
pelas forças políticas e econômicas, etc.

 • Objetivos: fins ou resultados que o tomador de decisão pretende alcançar com suas ações.

 • Preferências: critérios que o tomador de decisão usa para fazer sua escolha (rapidez, custo, 
eficácia, etc.).

 • Situação: aspectos do ambiente que envolve o tomador de decisão, alguns deles fora do 
seu controle, conhecimento ou compreensão.

 • Estratégia: curso de ação que o tomador de decisão escolhe para melhor atingir seus 
objetivos. 
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 • Resultado: consequência ou resultante de uma dada estratégia.

A tomada de decisão é um processo contínuo e ininterrupto. Cada decisão geralmente conduz 
a um curso de ação que exige outra decisão. O resultado é a chamada Árvore de Decisões, um 
gráfico que mostra a sequência do processo decisório e o desdobramento das alternativas de 
cursos de ação e as decisões seguintes. 

9.5.2. Ambiente de decisão 

Chiavenato aponta a existência de três diferentes condições (estados da natureza), ou tipos de 
ambientes: certeza, risco e incerteza.

 • Certeza: todas as informações do que o tomador de decisões necessita estão disponíveis. 
Completo conhecimento das várias alternativas de curso de ações, pois dispõe de 
informações precisas, mensuráveis e confiáveis sobre os resultados das alternativas que 
estão sendo consideradas. É a decisão mais fácil a ser tomada. As variáveis são conhecidas 
e a relação entre as ações e suas consequências é determinística.

 • Risco: uma decisão tem objetivo bem-definido e dispõe de informações, porém os 
resultados futuros associados a cada alternativa dependem do acaso (probabilidade de 
acontecer ou não). As variáveis são conhecidas e a relação entre a consequência e a ação é 
conhecida em termos probabilísticos

 • Incerteza: o tomador de decisões conhece as metas que deseja alcançar, mas tem pouco 
ou nenhum conhecimento ou informação para utilizar. Fica difícil até mesmo estabelecer 
probabilidades. As variáveis são conhecidas, mas as probabilidades para avaliar a 
consequência de uma ação são desconhecidas ou não são determinadas com algum grau 
de certeza.

Há um quarto tipo de ambiente encontrado na literatura, chamado de Turbulência ou 
Ambiguidade: sob condições de certeza, risco e incerteza, o objetivo final é claro. Porém, sob 
condições de turbulência, até mesmo o objetivo pode não ser claro. A turbulência também 
ocorre quando o ambiente está mudando rapidamente. Representa a situação mais difícil de 
decisão.
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9.5.3. Tipos de decisão

Diferentes problemas exigem diferentes soluções. Na literatura administrativa encontramos 
diversas tipologias de decisão. As mais comuns são relacionadas a seguir.

9.5.3.1. Programadas X Não Programadas

Existem problemas que acontecem com uma certa normalidade, como por exemplo, aceitar ou 
não a devolução de uma mercadoria. Para estes tipos de problemas utilizamos políticas, regras 
ou procedimentos previamente programados, o que chamamos de Decisões Programadas. 
Estes são problemas rotineiros e, por isso, previamente decididos pela organização e não pelo 
gerente; isso tira a sua liberdade de decisão, mas também, não desperdiça o tempo desse 
profissional com coisas pouco relevantes, a não ser em casos excepcionais.

Por outro lado, existem problemas cujas decisões são mais importantes e não estão 
programadas, talvez pela sua anormalidade ou por exigirem mais cautela. Estas são as Decisões 
Não Programadas, por exemplo, construir uma nova fábrica. Quanto mais alto o nível 
hierárquico do gestor, maior a necessidade de tomar decisões não estruturadas.

Esses dois tipos não são mutuamente exclusivos, mas representam dois pontos extremos entre 
os quais existe uma gama contínua de 
decisões intermediárias. 

 • Decisão programada – uma decisão 
tomada em resposta a uma situação 
que ocorre com frequência para 
permitir que as regras da decisão 
sejam desenvolvidas e aplicadas no 
futuro. Elas também são conhecidas 
como decisões estruturadas. Ex.:  
reposição do estoque.

 • Decisão não programada – uma decisão tomada em resposta a uma situação isolada, mal 
definida, desestruturada, com importantes consequências. Ex.:  novos produtos.
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Sobral e Peci definiram a seguinte classificação:

PROGRAMADAS NÃO PROGRAMADAS

Classificação da Decisão Rotineiras, recorrentes, 
programáveis, genéricas. Singulares, inovadoras, específicas.

Natureza da Situação Bem definida, estruturada. Não definida, desestruturada.

Ambiente de Decisão Estático, informação confiável. Dinâmico, pouca informação.

Método Regras, políticas, procedimentos. Julgamentos e princípios do 
tomador de decisão.

Técnicas de Apoio Modelos matemáticos, planilhas, 
orçamentos.

Sistemas de apoio à decisão, 
simulações, análise de cenários, 
intuição.

9.5.3.2. Outros tipos

9.5.3.2.1. Criativa X Lógica

 • Decisão criativa: criação de várias soluções possíveis, para depois se poder passar à sua 
escolha pelo método da decisão lógica. A decisão criativa tem por característica a inovação, 
por isso, muitas vezes tende a ser a mais arriscada. Pode também ser a menos consensual.

 • Decisão lógica: escolha de uma solução entre várias existentes. A decisão lógica é baseada 
em padrões, sejam de comportamento, manuais ou históricos. A decisão lógica é uma 
decisão estável, mantenedora do status quo*. Tem uma aceitação maior, tendo em vista 
sua manutenção dentro da zona de conforto.
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9.5.3.2.2. Individual X Grupal

 • Decisão Individual: tomada por uma pessoa.

 • Decisão grupal é aquela em que se faz uso de técnicas de tomada de decisão em grupo. 
Há mais informações, mais ideias para a solução de problemas, mais pontos de vistas e 
mais experiências diferentes dentro de um grupo, pois se alguma pessoa não conhecer 
todos os fatos ou não compreendê-los, outra pessoa poderá fazer. Os membros do 
grupo irão conhecer os argumentos relevantes que levaram a uma decisão e se sentirão 
comprometidos a contribuir para a solução, o que gera uma alta motivação para o sucesso 
daquela decisão.

9.5.3.2.3. Estratégicas, táticas e operacionais

 • Decisões estratégicas – grandes decisões tomadas em uma empresa – pelo grupo diretivo 
– presidente e diretores. Característica: influencia a longo prazo e impacta a organização 
como um todo. Ex.: construir uma nova fábrica, iniciar operações em um país, etc.

 • Decisões táticas – em nível gerencial e, consistem em decisões para operacionalizar as 
grandes decisões estratégicas. Característica: impacto de médio prazo, e sua extensão 
reduz-se a um conjunto de áreas ou setores da organização. Ex.: definir uma nova linha de 
produtos das empresas combinadas ou uma nova estrutura organizacional.

 • Decisões operacionais – representam a materialização das decisões estratégicas e táticas. 
São decisões cotidianas, e seu impacto, em teoria, reduz-se no curto prazo. Característica: 
sua extensão afeta uma área ou setor específico. Ex.: comprar de determinado fornecedor, 
adoção de uma política de desconto, etc.

9.5.3.2.4. Computação X Julgamento X Compromisso X Inspiração

 • Computação: decisão programada;

 • Julgamento: não programável, subjetiva, geralmente tratada com estimativas probabilísti-
cas;

 • Compromisso: não programável, múltiplos objetivos, preferências ambíguas, deve-se 
acomodar as preferências de diferentes tomadores de decisão (compromisso comum).

 • Inspiração: confusão, caos, intuição.
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9.6. Administração por objetivos

A partir da década de 1950, a Teoria Neoclássica deslocou a atenção, antes fixada nas chamadas 
"atividades-meio", para os objetivos ou finalidades da organização, com foco na eficácia.

Essa ideia foi desenvolvida por Alfred Sloan, na General Motors, na década de 1920, entretanto, 
quem as difundiu com o nome de Administração por Objetivos (APO), ou administração por 
resultados, foi Peter Drucker, em 1954. No livro A Prática da Administração, em que apresenta 
essa ideia, Drucker enfatizou a necessidade de definir objetivos e avaliar resultados em áreas-
chave de desempenho (como participação no mercado, inovação, produtividade, rentabilidade 
e resultados).

Nos anos 50, quando predominavam as estruturas e comportamentos fortemente hierárquicos 
(nos quais o chefe definia os objetivos e os transmitia pela cadeia de comando abaixo), a APO 
surgiu para dar importância aos métodos participativos. A base da APO é o processo do qual 
participam o chefe e sua equipe. Fez muito sucesso nos anos 60 e 70, perdeu popularidade 
como sistema para a implementação de estratégias nos anos seguintes, mas sobrevive na 
atualidade com outros nomes (como Indicadores Críticos de Desempenho – key performance 
indicators – e Balanced Scorecard – que organizou os indicadores em categorias). 

Conforme Maximiano, a APO é um procedimento sugerido para aplicação prática do processo 
de planejar, organizar, executar e controlar, por isso, em qualquer sistema de administração, 
três princípios da APO continuam sendo válidos:

1. Objetivos específicos: são estabelecidos objetivos, de maneira específica e mensurável, 
para as principais áreas de resultados (ou desempenho) de uma equipe ou unidade da 
organização.
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2. Tempo definido: um prazo específico é definido para a realização dos objetivos, com prazos 
intermediários para verificação do desempenho da equipe.

3. Feedback sobre o desempenho: o desempenho da equipe é avaliado ao longo do período 
(não apenas no fim).

Sobral e Peci Sobral adotam uma visão semelhante, afirmando que a Administração por 
Objetivos é um processo composto de quatro fases:  Especificação dos objetivos (de modo 
participativo); desenvolvimento de planos de ação (detalhamento dos meios para se alcançar 
os objetivos); monitoramento do progresso e avaliação dos resultados.

Conforme Paludo, no serviço público, a administração por objetivo corresponde a uma espécie 
de contratualização dos serviços, em que os gestores negociam com a autoridade superior os 
objetivos a serem alcançados. É um sistema de administração que vincula objetivos e metas 
organizacionais com o desempenho individual, em todos os setores.

Conforme Chiavenato, a APO teve um passado autocrático (centralizador de poder), entretanto, 
hoje é uma abordagem amigável, democrática e participativa. 

A APO é um processo pelo qual gerentes e subordinados identificam objetivos comuns, definem 
as áreas de responsabilidade de cada um em termos de resultados esperados e utilizam esses 
objetivos como guias para sua atividade. As metas são definidas em conjunto pelo gerente e 
seus subordinados, as responsabilidades são especificadas para cada um e passam a constituir 
os indicadores ou padrões de desempenho sob os quais ambos serão avaliados. 

O desempenho do gerente e do subordinado podem ser objetivamente avaliados e os 
resultados alcançados são comparados com os resultados esperados, dessa forma, a APO serve 
de base para os novos esquemas de avaliação do desempenho humano, remuneração flexível e, 
sobretudo, para a compatibilização entre os objetivos organizacionais e os objetivos individuais 
das pessoas.

Dentro dessa concepção, a APO trabalha dentro do seguinte esquema:

1. Gerente e subordinado se reúnem, discutem, negociam e em conjunto formulam os 
objetivos de desempenho para o subordinado. Objetivos, metas e resultados são 
negociados entre eles. A formulação de objetivos é consensual e participativa.

2. O gerente se compromete a proporcionar apoio, direção e recursos para que o subordinado 
possa trabalhar eficazmente orientado para o alcance de objetivos. O gerente cobra 
resultados e garante os meios e recursos (treinamento, habilidades, equipamentos etc.) 
para que o subordinado possa alcançá-los.

3. O subordinado passa a tra-
balhar para cumprir metas 
e cobra os meios e recursos 
necessários para alcançar os 
objetivos.

4. Periodicamente, gerente e su-
bordinado se reúnem para 
uma avaliação conjunta dos 
resultados e do alcance dos 
objetivos.
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5. A partir da avaliação conjunta, há uma reciclagem do processo: os objetivos são reavaliados 
ou redimensionados, bem como os meios e recursos necessários.

As principais características da APO são:

1. Estabelecimento conjunto de objetivos entre o gerente e o seu superior: tanto o gerente 
quanto o seu subordinado participam ativamente do processo de definir e fixar objetivos.

2. Estabelecimento de objetivos para cada departamento ou posição: os objetivos podem ser 
denominados metas, alvos ou finalidades, porém a ideia básica é determinar os resultados 
que o gerente e o subordinado deverão alcançar.

3. Interligação entre os vários objetivos departamentais: os objetivos dos vários 
departamentos ou gerentes envolvidos devem ser estreitamente correlacionados.

4. Ênfase na mensuração e no controle de resultados: a partir dos objetivos definidos, são 
traçados os planos táticos e operacionais, enfatizando a quantificação, a mensuração e o 
controle.

5. Contínua avaliação, revisão e reciclagem dos planos: os sistemas de APO envolvem 
a avaliação e a revisão regular do processo e dos objetivos alcançados, permitindo que 
providências sejam tomadas e novos objetivos sejam fixados para o período seguinte.

6. Participação atuante das gerências e dos subordinados.

7. Apoio intensivo do staff: a implantação da APO requer o apoio intenso de um staff 
(assessoria) treinado e preparado, pois ela exige coordenação e integração de esforços. A 
abordagem do tipo "faça-o você mesmo" não é aconselhável.

Resumindo, a APO tem por base:

 • Interação entre Superior-Subordinado.

 • Superior e Subordinado negociam entre si e fixam objetivos a alcançar.

 • Superior e Subordinado determinam critérios de avaliação do desempenho.

 • Ênfase no presente e no futuro.

 • Ênfase nos resultados e não nos meios.

 • Retroação frequente e contínua.

 • Redefinição periódica de objetivos.

 • Redefinição periódica de critérios de avaliação do desempenho.

 • Objetivos relacionados com o trabalho atual e com a carreira futura do subordinado.

 • Ênfase na mensuração e no controle.

A APO é desenvolvida por meio de ciclos, os quais variam conforme os autores. O principal 
adotado segue as seguintes fases: 

1. A partir dos objetivos organizacionais e do Planejamento Estratégico, estabelecem-se os 
objetivos departamentais para o primeiro ano, entre o gerente do departamento e seu 
superior.
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2. O gerente elabora o Plano Tático que permita alcançar os objetivos departamentais fixados.

3. O gerente elabora com seus subordinados os Planos Operacionais necessários à 
implementação do Plano Tático de seu departamento.

4. Os resultados da execução dos planos são continuamente avaliados e comparados com os 
objetivos fixados.

5. Em função dos resultados obtidos, procede-se à revisão, ao reajuste dos planos ou às 
alterações nos objetivos estabelecidos.

6. No ciclo seguinte, estabelecem-se os objetivos departamentais para o segundo ano, entre 
o gerente e seu superior, tomando por base os resultados do primeiro ano.

7. Repete-se a sequência do ciclo anterior.

Pensando-se no ciclo, a grande vantagem da APO é a conversão dos objetivos organizacionais 
em objetivos específicos para as unidades organizacionais e os indivíduos. 

A APO operacionaliza os objetivos por provocar um processo de cascata (de cima para baixo) na 
organização. Todos os objetivos gerais da organização são convertidos em objetivos específicos 
para nos níveis inferiores (divisões, departamentos, indivíduos). O resultado é uma hierarquia 
de objetivos, que liga objetivos de um nível a outro. As unidades mais baixas participam 
conjuntamente do estabelecimento de seus próprios objetivos, dessa forma, a APO funciona 
simultaneamente de cima para baixo e de baixo para cima. 
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10. ORGANIZAÇÃO

No vocabulário da Administração, o termo Organização geralmente assume dois significados: 
empresa ou função administrativa.

 • Empresa / Instituição / Entidade social

É um empreendimento estruturado para atingir objetivos. São instituições sociais (compostas 
por pessoas) buscando interagir com o meio ambiente que as cerca e cujas ações/atividades 
dos membros são dirigidas por objetivos.

As Teorias Administrativas são, em sua ampla maioria, estudos que resultaram em aplicações 
diretas nas empresas e colaboraram para o desenvolvimento organizacional do século XX. O 
impacto dessas teorias nas empresas ao longo do século XX gerou as características básicas das 
organizações formais modernas, que englobam racionalismo, divisão do trabalho, especiali-
zação, hierarquia e distribuição da autoridade e da responsabilidade.

A organização formal, portanto, é aquela baseada em uma divisão de trabalho racional que 
especializa as pessoas em determinadas atividades, unidades, cargos, funções, níveis hierárqui-
cos, etc. É planejada, definida no organograma, sacramentada pela direção e comunicada por 
meio dos manuais da organização.

Existem organizações de natureza econômica, com fins lucrativos, de natureza social, não lucra-
tivas, porém, todas elas têm algo em comum: atender às necessidades das pessoas.

O motivo da existência das organizações é a necessidade que a sociedade possui em relação 
a bens e serviços (saúde, educação, água, energia, segurança, alimentação, lazer, transporte, 
etc.). Em outras palavras, as organizações transformam recursos para fornecer produtos e ser-
viços que atendam seus clientes. 

Uma das divisões básicas das organizações engloba o primeiro setor (organizações governamen-
tais que têm como objetivo prestar serviços à sociedade em geral), o segundo setor (o mercado, 
formado pelas empresas privadas que têm como finalidade o lucro na comercialização de bens 
e serviços) e o terceiro setor (instituições privadas de caráter não lucrativo que realizam ações 
solidárias. Mantidas com iniciativas privadas ou incentivos do Governo, contribuem para fornecer 
assistência em áreas nas quais o Estado foi incapaz/incompetente para atuar. Ex.: Organizações 
Não Governamentais (ONGs) e Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs).

 • Função Administrativa

É o processo de organizar, de criar a estrutura da empresa de modo a facilitar o alcance dos 
resultados. 

Envolve identificação, analise, ordenação e agrupamento das atividades e recursos, visando ao 
alcance dos resultados estabelecidos pelo planejamento. Reúne as pessoas e os equipamentos 
e estabelece relações de responsabilidade e autoridade. Em outras palavras, é a maneira pela 
qual as atividades são divididas, organizadas e coordenadas. 

Está relacionada à estrutura de órgãos de uma organização, à divisão interna do trabalho, à 
alocação de recursos, à coordenação de esforços, etc., representando os meios para se pôr em 
prática as outras funções administrativas: o planejamento, a direção e o controle.
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A função Organizar abrange necessariamente quatro componentes:

1. Tarefas: trabalho realizado em uma empresa, normalmente fragmentado por um processo 
de divisão de trabalho, que provoca a especialização de atividades e de funções.

2. Pessoas: cada pessoa é designada para ocupar um cargo, que é uma parte específica do 
trabalho global. Essa designação deve considerar habilidades, aptidões, interesses, experi-
ência e comportamento de cada pessoa.

3. Órgãos: as tarefas e as pessoas são agrupadas em órgãos, como divisões, departamentos 
ou unidades da organização.

4. Relações: entre os órgãos componentes da organização e entre as pessoas com relação ao 
seu trabalho.

Os níveis da organização são:

Abrangência Conteúdo Tipo de Desenho Resultado

Nível institucional A instituição como 
uma totalidade

Desenho 
organizacional Tipo de organização

Nível intermediário Cada departamento 
isoladamente

Desenho 
departamental

Tipo de 
departamentalização

Nível operacional Cada tarefa ou 
operação

Desenho de cargos e 
tarefas

Análise e descrição 
de cargos

As etapas genéricas do processo de organização são: 

 • Analisar objetivos e determinar as atividades, pessoas e recursos necessários ao seu alcance;

 • Dividir o trabalho, decompô-lo em tarefas mais simples;

 • Definir responsabilidades, designar as atividades de cada posição – cargos e tarefas;

 • Definir autoridade – hierarquia e amplitude de controle;

 • Desenhar a estrutura: estabelecer mecanismos de comunicação e coordenação das ativida-
des; agrupar as atividades em uma estrutura lógica – especialização e departamentalização.
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10.1. Princípios da Organização do Trabalho

Há seis elementos-chave que ajudam um gestor a organizar o trabalho e a projetar a estrutura 
organizacional: especialização, departamentalização, cadeia de comando, amplitude de contro-
le, centralização/descentralização e formalização.

Esses seis elementos são respostas a seis perguntas básicas, conforme o quadro a seguir:

Pergunta Resposta

Até que ponto as atividades podem ser subdivi-
didas em tarefas separadas? Especialização do Trabalho

Qual a base (critério) para o agrupamento das 
tarefas? Departamentalização

A quem as pessoas/grupos vão se reportar? Cadeia de Comando – Hierarquia

Quantas pessoas cada chefe pode dirigir com 
eficiência e eficácia? Amplitude de Controle

Onde fica a autoridade no processo decisório? Centralização e Descentralização

Até que ponto haverá regras/normas para dirigir 
as pessoas? Formalização

Os autores da chamada Escola Neoclássica de Administração definiram princípios semelhantes 
aos supracitados: racionalismo, divisão do trabalho, especialização, hierarquia e amplitude ad-
ministrativa. A principal diferença é o racionalismo, que pode ser definido da seguinte forma: 
dentro de limites toleráveis, os membros de uma organização se comportarão racionalmente, 
isto é, de acordo com as normas lógicas de comportamento prescritas para cada um deles. Em 
outras palavras, uma organização é substancialmente um conjunto de encargos funcionais e 
hierárquicos, cujos membros se sujeitam a normas e funções. Toda organização se estrutura a 
fim de atingir os seus objetivos, procurando, com a sua estrutura organizacional, minimizar es-
forços e maximizar o rendimento. Essa racionalidade, portanto, não é um fim, mas um meio de 
permitir à empresa atingir adequadamente determinados objetivos.

10.1.1. Especialização do Trabalho
É viável, hoje em dia, uma pessoa sozinha criar e montar aviões?

A divisão do trabalho é a maneira pela qual um processo complexo é decomposto em uma série 
de tarefas menores, cada uma das quais é atribuída a uma pessoa ou grupo (departamento). 
Uma atividade, em vez de ser realizada inteiramente por uma única pessoa, é dividida em um 
certo número de etapas, cada uma das quais será realizada por um indivíduo diferente.

A habilidade de um funcionário aumenta com a repetição de uma tarefa, sendo assim, tal divi-
são gera maior produtividade, rendimento do pessoal envolvido, eficiência e, por fim, redução 
dos custos de produção. 

A especialização é uma consequência da divisão do trabalho: cada unidade ou cargo passa a ter 
funções e tarefas específicas e especializadas. Essencialmente, ela faz com que os indivíduos se 
especializem em realizar parte de uma atividade em vez de realizar a atividade inteira.
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A especialização pode dar-se em dois sentidos: vertical e horizontal.

A vertical caracteriza-se pelos níveis hierárquicos (chefia), pois, na medida em que ocorre a 
especialização horizontal do trabalho, é necessário coordenar essas diferentes atividades e fun-
ções. Ex.: Presidência, Diretoria-Geral, Gerências, Coordenadorias, etc.

A horizontal representa a tendência de criar departamentos especializados no mesmo nível 
hierárquico, cada qual com suas funções e tarefas. Ex.: gerência de Marketing, gerência de 
Produção, gerência de Recursos Humanos, etc.

A especialização tem limites. Em deter-
minados trabalhos, o excesso de espe-
cialização chegou a um ponto em que as 
deseconomias humanas (tédio, fadiga, 
estresse, baixa produtividade, perda de 
qualidade, aumento do absenteísmo e 
da rotatividade) superavam em muito as 
vantagens econômicas. Por isso, muitas 
empresas descobriram que dar aos fun-
cionários diversas tarefas, permitindo que 
eles realizassem uma atividade completa, 
e colocá-los em equipes com habilidades 
intercambiáveis, geralmente levava a re-
sultados melhores e ao aumento da satisfação com o trabalho.

10.1.2. Departamentalização

Depois de dividir o trabalho por meio da especialização, é necessário agrupar as atividades para que 
as tarefas comuns possam ser coordenadas. Esse agrupamento é chamado de departamentalização.

Departamentalizar é agrupar as atividades e os correspondentes recursos (humanos, materiais 
e tecnológicos) em unidades, de acordo com um critério específico de homogeneidade. Distin-
tos critérios podem ser usados para criar departamentos, sendo os mais comuns: por função 
(funcional); por produtos e serviços; geográfica (territorial, regional); por clientes; por proces-
so; por projeto; matricial e mista.

10.1.3. Cadeia de Comando – Hierarquia

A hierarquia é, basicamente, a especialização vertical. A pluralidade de funções imposta pela 
especialização do trabalho exige o desdobramento da função de comando, cuja missão é dirigir 
as atividades para que essas cumpram harmoniosamente as respectivas missões. O princípio 
da hierarquia é o escalar: à medida que se sobe na escala hierárquica, aumenta o volume de 
autoridade do administrador.

A cadeia de comando é uma linha única de autoridade, que vai do topo da organização até o 
escalão mais baixo e determina quem se reporta a quem na empresa. Ela responde a perguntas 
dos funcionários do tipo “Se eu tiver um problema, com quem devo falar?” ou “Por quem sou 
responsável?”.
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10.1.3.1. Autoridade

É o direito formal que a chefia tem de alocar recursos e exigir o cumprimento de tarefas por 
parte dos funcionários. A autoridade emana do superior para o subordinado, e este é obrigado 
a realizar seus deveres.

A autoridade:

 • é alocada em posições da organização, e não em pessoas;

 • flui desde o topo até a base da organização – as posições do topo têm mais autoridade do 
que as posições da base;

 • é aceita pelos subordinados devido à crença na cultura organizacional.

Tipos de autoridade: 

Existem três tipos básicos de autoridade:

 • Autoridade linear, hierárquica, ou única – segue o princípio da unidade de comando: cada 
pessoa deve ter apenas um superior a quem se reportar diretamente. Essa autoridade é 
única e absoluta do superior aos seus subordinados. Um exemplo típico são as organizações 
militares;

 • Autoridade funcional, ou dividida – tem como base a especialização, o conhecimento. 
Cada subordinado reporta-se a vários superiores, de acordo com a especialidade de cada 
um – autoridade é parcial e relativa. Nenhum superior tem autoridade total. Ex.: médicos 
em um hospital;

 • Autoridade de staff, ou de assessoria – com base no aconselhamento e assessoramento, 
visando orientar e dar suporte a decisões. Ex.: assessoria jurídica, assessoria de imprensa, 
consultoria em gestão, etc.

10.1.3.2. Responsabilidade

É o dever de desempenhar a tarefa ou atividade, ou cumprir um dever para o qual se foi 
designado. Dentro dos princípios da divisão do trabalho, especialização e hierarquia, cada 
departamento ou cargo recebe determinada quantidade de responsabilidades. Nessa relação 
contratual, tais áreas/cargos concordam em executar certos serviços em troca de retribuições 
ou compensações financeiras.
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O grau de responsabilidade é, geralmente, proporcional ao grau de autoridade da pessoa. Des-
sa forma, os cargos de alto escalão possuem maior autoridade e responsabilidade que os car-
gos mais baixos.

10.1.4. Amplitude de Controle

Amplitude administrativa (ou amplitude de comando, ou de controle) é o número de subordi-
nados que um gestor tem sob seu comando/supervisão.

Uma decisão importante no processo de organização é a definição da amplitude ideal de 
comando, ou seja, a quantidade de pessoas que um chefe tem capacidade de gerir com eficácia. 
Há vários critérios para se determinar esse número, por exemplo:

CRITÉRIOS
AMPLITUDE MENOR 

 (4 a 5 pessoas 
supervisionadas)

AMPLITUDE MAIOR  
(8 a 11 pessoas 

supervisionadas)

Similaridade das terefas Os membros da equipe têm 
tarefas distintas uns dos outros

As tarefas dos membros da equipe 
são iguais

Proximidade geográfica Equipe dispersa Todos juntos

Complexidade das tarefas 
supervisionadas

Tarefas altamente complexas e 
variadas Tarefas simples e repetitivas

Necessidade de controle 
sobre a equipe

Equipe precisa de controle e 
direção

Equipe é capaz de trabalhar 
sozinha

Relações com outras 
equipes

Muitas relações, exigindo esforço 
de coordenação

Relações mínimas com outras 
equipes

Necessidade de 
planejamento

Grande necessidade de análise e 
resoluções de problemas

Tarefas mecânicas, sem 
necessidade de planejamento
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Um número de subordinados maior do que a amplitude de controle gera perda de controle; 
desmotivação; ineficiência nas comunicações; decisões demoradas e mal estruturadas; e que-
da no nível de qualidade do trabalho.

Um número de subordinados menor do que a amplitude de controle gera capacidade ociosa do 
chefe; custos administrativos maiores; falta de delegação; desmotivação; e pouco desenvolvi-
mento profissional dos subordinados.

10.1.5. Centralização e Descentralização

Muito cuidado! Na disciplina de Administração, os conceitos de Centralização e de Descentrali-
zação são distintos daqueles utilizados no Direito Administrativo. Na Administração, esses con-
ceitos estão ligados ao poder, ou seja, se um chefe centraliza ou descentraliza seus poderes de 
decisão e de comando.

O termo centralização se refere ao grau em que o processo decisório está concentrado em um 
único ponto da organização. O conceito inclui apenas a autoridade formal, ou seja, os direitos 
inerentes de uma posição.

Dizemos que uma organização é centralizada quando sua cúpula toma todas as decisões essen-
ciais com pouca ou nenhuma participação dos níveis inferiores. Por outro lado, quanto maior a 
participação dos níveis inferiores no processo decisório, maior a descentralização.

10.1.5.1. Centralização

É a concentração do poder decisório no topo da organização. Isso facilita o controle e a 
coordenação das atividades, além de padronizar as decisões e torná-las mais consistentes com 
os objetivos globais da instituição.

Parte do princípio de que as pessoas do topo usualmente são mais bem treinadas e preparadas 
para decisões, eliminando esforços duplicados de vários tomadores de decisão e reduzindo 
custos operacionais.

As principais desvantagens da centralização são: as decisões ficam distanciadas dos fatos e circuns-
tâncias, pois os tomadores de decisão têm pouco contato com as partes envolvidas e com a situação 
operacional; maior demora na tomada de decisão, pois depende da disponibilidade do gestor; as 
decisões passam pela cadeia escalar, dando margem a distorções e erros de comunicação.

10.1.5.2. Descentralização

O poder decisório é deslocado para os níveis mais baixos da administração (fica distribuído pelos 
diversos níveis hierárquicos). É uma tendência moderna, pois proporciona maior autonomia 
aos cargos mais baixos e alivia a carga decisória da alta administração.

A descentralização altera a divisão do trabalho (e das decisões) entre os cargos e os departamentos. 
Por causa disso, é mais duradoura e tem mais alcance que a delegação (que ocorre entre pessoas).

As vantagens são: melhoria da qualidade das decisões, pois os gerentes médios ficam mais próximos 
da operação e, portanto, conhecem melhor a realidade; melhoria no aproveitamento das pessoas, 
com aumento da motivação, da criatividade e da autonomia; alivia os chefes principais do excesso 
de trabalho decisório; agilidade e eficiência: a organização responde de forma mais rápida.
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As desvantagens são: falta de uniformidade das decisões; insuficiente aproveitamento dos 
especialistas centrais; necessidade de maior estrutura de apoio.

10.1.5.3. Delegação

Delegação é a transferência de determinado nível de autoridade de um chefe para seu subordi-
nado, criando o correspondente compromisso pela execução da tarefa delegada.

A delegação pode alcançar apenas tarefas específicas ou um conjunto de tarefas.

Cuidado: não confundir a responsabilidade funcional/de execução com a responsabilidade final/
do cargo. Diversos autores afirmam que a responsabilidade final do cargo não pode ser delegada. 
Delega-se apenas a execução, ou seja, a responsabilidade pelo bom desempenho de uma tarefa e 
a respectiva autoridade para executá-la. A responsabilidade final pelo cumprimento permanece 
com o delegante e, dessa forma, ele é o verdadeiro responsável e deve manter supervisão aos 
delegados para que cumpram as funções. No serviço público, há previsão legal (leis, resoluções, 
regimentos internos) explicitando responsabilidades e o que pode ou não ser delegado.

Algumas considerações importantes sobre delegação: a autoridade deve ser delegada até o 
ponto, e na medida necessária, para a realização dos resultados esperados, e deve ser pro-
porcional ao nível de responsabilidade alocada no cargo e/ou na função considerada. A res-
ponsabilidade não pode ser delegada, pois nem o chefe nem o subordinado podem livrar-se, 
totalmente, de suas obrigações, designando outros para realizá-las; e a clareza na delegação é 
fundamental, com designação precisa, entendida e aceita por todos os envolvidos no processo.

 Técnicas de delegação:

 • Delegar a tarefa inteira, autoridade e responsabilidade (pela tarefa);

 • Delegar à pessoa certa – nem todas as pessoas têm capacidade e motivação;

 • Comunicação com o subordinado para esclarecer dúvidas e manter controle;

 • Avaliar e recompensar o desempenho.

No quadro a seguir, são citadas as principais diferenças entre descentralizar e delegar.

DESCENTRALIZAÇÃO DELEGAÇÃO

 • Ligada ao cargo
 • Geralmente atinge vários níveis hierár-

quicos
 • Caráter mais formal
 • Menos pessoal
 • Mais estável no tempo

 • Ligada à pessoa
 • Atinge um nível hierárquico
 • Caráter mais informal
 • Mais pessoal
 • Menos estável no tempo

10.1.6. Formalização

A formalização se refere ao grau em que as tarefas dentro da organização são padronizadas.

Quando uma tarefa é muito padronizada, seu responsável tem pouca autonomia para decidir o 
que, quando e como deve ser realizado. A padronização não apenas elimina a possibilidade de 
os funcionários adotarem comportamentos alternativos, como também elimina a necessidade 
de eles buscarem alternativas.
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O grau de formalização pode variar muito entre as organizações e dentro de uma mesma 
empresa. 

10.2. Estrutura Organizacional

A estrutura organizacional é o resultado da identificação, análise, ordenação e agrupamento 
das atividades e dos recursos das empresas, incluindo o sistema de decisão, responsabilidade, 
autoridade e linhas de comunicação, que definem a maneira como se integram as partes de 
uma organização.

 • Sistema de Decisão: define a natureza das decisões, os responsáveis por elas e as formas 
de decidir

 • Sistema de Responsabilidades: distribuição das atividades nas organizações

 • Sistema de Autoridade: distribuição de poder dentro das organizações – direito formal 
que o ocupante de determinado cargo tem para dar ordens

 • Sistema de Comunicação: forma de integração entre as diversas unidades da organização

São duas as formatações básicas da estrutura organizacional:

1. Estrutura formal é aquela representada pelo organograma, estatutos e regras. Procura con-
solidar, ainda que de forma geral, a distribuição das responsabilidades e autoridades pelas 
unidades organizacionais da empresa.

2. Estrutura informal é a rede de relações sociais e pessoais que não é formalmente estabe-
lecida pela empresa, as quais surgem e se desenvolvem espontaneamente, e, portanto, 
apresenta situações que não aparecem no organograma.

 • A estrutura informal complementa a estrutura formal; proporciona maior rapidez no pro-
cesso decisório; reduz distorções da estrutura formal; reduz a carga de comunicação dos 
chefes; motiva e integra as pessoas. Ao mesmo tempo, pode gerar problemas como o des-
conhecimento da realidade empresarial pelas chefias, a maior dificuldade de controle e a 
possibilidade de atritos entre as pessoas.

10.2.1. Organograma

É a representação gráfica de determinados aspectos da estrutura organizacional (a apresentação 
completa da estrutura organizacional só pode ser efetuada pelo manual de organização). 

No organograma, ficam claramente evidenciadas as diversas unidades organizacionais (áreas, 
departamentos), sua posição relativa na estrutura geral da empresa (hierarquia, especialidade) 
e suas ligações (canais de comunicação). 

Podem-se ter o organograma geral da empresa e os parciais dos departamentos.
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 • Divisão do trabalho: quadros (retângulos) representam o fracionamento da organização, em uni-
dades de direção, assessorias, conselhos, gerências, departamentos, divisões, setores, etc.

 • Autoridade e Hierarquia: as relações entre 
superior e subordinado. A quantidade de ní-
veis verticais mostra a cadeia de comando, 
ou seja, como a autoridade está distribuída 
desde o diretor que tem mais autoridade, no 
topo da estrutura, até o funcionário que tem 
menos autoridade, na base da estrutura.

 • Canais de comunicação: as linhas verticais e 
horizontais que ligam os retângulos mostram 
as relações/comunicações entre as unidades 
de trabalho. A linha contínua representa au-
toridade, na vertical, e coordenação na hori-
zontal.

Dependendo da técnica de elaboração aplicada, o 
organograma poderá evidenciar, além do tipo de 
trabalho desenvolvido: o detalhamento do tipo 
de trabalho; os cargos existentes; os nomes dos 
titulares das unidades; a quantidade de pessoas 
por unidade; a relação funcional, além da relação 
hierárquica.

10.2.1.1. Tipos comuns de Organogramas

Além do organograma tradicional (estrutural), recém representado, existem outros tipos:

Organograma Linear

Mostra a distribuição de responsabilidade e de autoridade em uma organização. Estrutura, re-
sumidamente, as atividades básicas e os tipos de decisão relacionados a cada unidade organi-
zacional da empresa.

Revela a atividade/decisão de cada posição ou cargo, mostrando quem participa e em que grau 
quando uma atividade/decisão deve ocorrer na empresa.
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Organograma Vertical

Identifica, de forma sequencial, os diversos 
cargos de chefia de uma empresa, preferen-
cialmente junto com o nome básico da uni-
dade organizacional (departamento, seção).

Organograma Circular (ou Radial)

Oferece um visual leve e tira o foco da hierar-
quia, por isso, tende a reduzir a possibilidade 
de conflitos entre superior e subordinados, 
pois as linhas de autoridade ficam difíceis de 
ser identificadas. 

A autoridade hierárquica é representada do 
centro para a periferia e, por isso, a existência 
de muitos níveis hierárquicos dificulta a ela-
boração.

10.2.2 Modelos de organizações

Modelos são os estilos ou padrões de organizações existentes. Há diversos modelos descritos 
na literatura, entretanto, pode-se dizer que suas características variam entre dois modelos ex-
tremos: o mecanicista e o orgânico.

10.2.2.1. Modelo Mecanicista

Estruturas mecanicistas têm esse nome porque buscam imitar o funcionamento automático 
e padronizado das máquinas. As pessoas fazem trabalhos repetitivos, sem autonomia e sem 
improvisação. O modelo mecanicista é chamado de burocrático, pois é tido como sinônimo da 
burocracia racional-legal descrita por Max Weber.
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São estruturas rígidas e altamente controladas, adequadas a condições ambientais relativa-
mente estáveis e previsíveis. Organizações desse tipo valorizam a lealdade e a obediência aos 
superiores e à tradição. 

O desenho é piramidal, verticalizado; as tarefas são 
especializadas e precisas; regras, regulamentos e 
procedimentos são bem definidos e estão escritos; 
a hierarquia é rígida e a autoridade não pode ser 
questionada – a fonte da autoridade é a posição da 
pessoa na estrutura organizacional. Além disso, a 
comunicação vertical é enfatizada; o poder é cen-
tralizado e a responsabilidade pela coordenação e 
a visão do todo pertencem exclusivamente à alta 
administração; a amplitude de controle tende a ser 
pequena (supervisão mais forte).

Modelo Orgânico

Estruturas orgânicas têm esse nome porque imitam o comportamento dinâmico dos organismos 
vivos.

Esse modelo é chamado pós-burocrático ou adhocrático* (de acordo com a demanda, um mo-
delo para cada situação), pois procura se adaptar a condições instáveis, mutáveis. Ambientes 
assim oferecem problemas complexos que, muitas vezes, não podem ser resolvidos com estru-
turas tradicionais.

* Adhocracia é um sistema temporário, adaptativo, que muda rapidamente, com 
poucos níveis administrativos, poucas gerências e pouca normatização, organizado em 
torno de problemas a serem resolvidos por grupos de pessoas dotadas de habilidades 
profissionais diversas.

O desenho orgânico mais achatado e flexível denota a descentralização de decisões e o downsi-
zing (enxugamento – estratégia para reduzir 
número de níveis e os aspectos burocráticos 
da empresa).

Neste tipo de organização, há enfoque na 
cooperação/interação e na comunicação de 
natureza informativa (em lugar de ordens). 

A liderança tende a ser democrática; a 
autoridade é exercida de acordo com a competência (hierarquia é imprecisa – as pessoas podem 
desempenhar papel de chefe ou de subordinado); a capacidade de resolver problemas com 
autonomia e iniciativa é mais importante do que simplesmente seguir regras; a especialização é 
pequena (as tarefas têm escopo amplo e os cargos são definidos mais em termos de resultados 
esperados do que de tarefas); a amplitude de controle tende a ser grande (supervisão fraca, 
pois as pessoas têm autonomia).
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Burocracia Adhocracia

Estruturas permanentes Estruturas temporárias e flexíveis

Atividades rotineiras ou estáveis; minuciosa 
divisão de trabalho

Atividades inovadoras ou não-estáveis; divisão 
do trabalho nem sempre bem definida

Profunda normatização, regras detalhadas e 
definidas pela cúpula Pouca normatização, regras genéricas

Confiança nas regras e procedimentos formais Confiança nas pessoas e nas comunicações

Predomínio da interação vertical (superior – 
subordinado); relacionamento baseado em 

autoridade e obediência

Predomínio da interação horizontal; confiança e 
crença recíprocas

Cargos ocupados por especialistas Cargos generalistas (atividades diversas e amplo 
conhecimento)

Hierarquia rígida; tomada de decisões 
centralizada; pouca delegação

Hierarquia flexível; tomada de decisão 
descentralizada; delegação

10.2.3. Fatores que Influenciam a Estrutura

Nenhuma organização é exclusivamente mecanicista ou orgânica. Também não há uma estru-
tura ou modelo de organização que seja melhor que outra – cada estrutura é mais adaptada a 
diferentes circunstâncias ou situações.

Os principais fatores que influenciam a escolha da estrutura ideal são: estratégia, tamanho, 
tecnologia e ambiente. Outros fatores podem ser considerados, como recursos humanos e sis-
tema de produção.

 • Estratégia: é a variável mais importante que afeta o tipo de estrutura, afinal, a estrutura 
organizacional é uma ferramenta para realizar os objetivos. Ex: se a estratégia exige inova-
ção, é melhor uma estrutura orgânica; se exige redução de custos, é melhor uma estrutura 
mecanicista.

 • Tamanho: dependendo da quantidade de funcionários, são necessárias diferentes estrutu-
ras para gerenciar a organização. Uma empresa muito grande tende ser mecanicista.

 • Tecnologia: de acordo com o tipo e a complexidade da tecnologia envolvida no trabalho, 
as tarefas podem ser mais rotineiras (linha de produção) ou mais diversificadas (setor de 
pesquisa e desenvolvimento), exigindo diferentes estruturas.

 • Ambiente: as organizações precisam se ajustar ao ambiente, que pode ser estável e unifor-
me ou complexo e dinâmico.

 • Recursos humanos: são as características das pessoas, tais como tipo de formação, 
experiência, perfil psicológico, motivações e mesmo relações pessoais.

 • Sistema de produção: nas empresas de produção em massa, o modelo mecanicista adapta-
-se melhor; já a estrutura orgânica é mais apropriada quando o produto não é padronizado.
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A figura a seguir mostra os determinantes e as consequências do desenho da estrutura.

10.2.4. Tipos de organização

Os diferentes tipos de organização são decorrência da estrutura organizacional, ou seja, da arquite-
tura ou formato organizacional que assegura a divisão e coordenação das atividades dos membros 
da instituição. A estrutura é o esqueleto que sustenta e articula as partes integrantes. Cada subdivi-
são recebe o nome de unidade, departamento, divisão, seção, equipe, grupo de trabalho, etc.

Cada empresa/instituição monta sua estrutura em função dos objetivos. Apesar da enorme 
variedade de organizações, os autores clássicos e neoclássicos definiram três tipos tradicionais: 
linear, funcional e linha-staff.

É importante ressaltar que os três tipos dificilmente são encontrados em seu estado puro, afi-
nal, se tratam de modelos teóricos e, dessa forma, são simplificações da realidade.

10.2.4.1. Organização Linear

É a forma mais simples e antiga, originada dos exércitos e organizações eclesiásticas. O nome 
“linear” é em função das linhas diretas e únicas de autoridade e responsabilidade entre supe-
riores e subordinados, resultando num formato piramidal de organização. Cada gerente recebe 
e transmite tudo o que se passa na sua área de competência, pois as linhas de comunicação são 
rigidamente estabelecidas.

É típica de empresas pequenas, com baixa complexidade, mas pode ocorrer em médias e 
grandes com tarefas padronizadas, rotineiras, repetitivas, em que a execução é mais importante 
que a adaptação a mudanças, ou mesmo que a qualidade dos produtos.
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Características

 • Autoridade linear, única e absoluta do superior aos seus subordinados, ou seja, cada subor-
dinado reporta-se exclusivamente a um superior;

 • Linhas formais de comunicação vertical, de acordo com o organograma. Podem ser para 
cima (órgão ou cargo superior) ou para baixo (órgão ou cargo inferior);

 • Centralização das decisões: a autoridade converge para a cúpula da organização;

 • Aspecto piramidal: quanto mais sobe na escala hierárquica, menor o número de órgãos ou 
cargos. Quanto mais acima, mais generalização de conhecimento e centralização de poder; 
quanto mais abaixo, mais especialização e delimitação das responsabilidades.

Vantagens

 • Estrutura simples e de fácil compreensão e implantação;

 • Clara delimitação das responsabilidades dos órgãos – nenhum órgão ou cargo interfere em 
área alheia;

 • Estabilidade e disciplina garantidas pela centralização do controle e da decisão.

Desvantagens

 • O formalismo das relações pode levar à rigidez e à inflexibilidade, dificultando a inovação e 
adaptação a novas circunstâncias;

 • A autoridade linear baseada no comando único e direto pode tornar-se autocrática, dificul-
tando o aproveitamento de boas ideias;

 • Chefes tornam-se generalistas e ficam sobrecarregados em suas atribuições na medida em 
que tudo tem que passar por eles;

 • Com o crescimento da organização, as linhas formais de comunicação se congestionam e 
ficam lentas, pois tudo deve passar por elas.
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10.2.4.2. Organização Funcional

É o tipo de organização em que se aplica o princípio funcional ou o princípio da especialização. 
Cada área é especializada em determinado assunto, é a autoridade em um tema. Dessa forma, 
ela presta seus serviços às demais áreas de acordo com sua especialidade.

É possível utilizar tal estrutura quando a organização tem uma equipe de especialistas bem en-
trosada, orientada para resultados, e uma boa liderança.

Características

 • Autoridade funcional dividida: cada subordinado reporta-se a vários superiores simultane-
amente, de acordo com a especialidade de cada um;

 • Nenhum superior tem autoridade total sobre os subordinados. A autoridade é parcial e re-
lativa, decorrente de sua especialidade e conhecimento;

 • Linhas diretas de comunicação, não demandam intermediação: foco na rapidez;

 • Descentralização das decisões para os órgãos especializados. Não é a hierarquia, mas a es-
pecialização que promove a decisão.

Vantagens

 • Proporciona especialização e aperfeiçoamento;

 • Permite a melhor supervisão técnica possível;

 • Comunicações diretas, sem intermediação, mais rápidas e menos sujeitas a distorções;

 • Separa as funções de planejamento e de controle das funções de execução: há uma 
especialização do planejamento e do controle, bem como da execução, permitindo plena 
concentração de cada atividade.

Desvantagens

 • Não há unidade de mando, o que dificulta o controle das ações e a disciplina;

 • Subordinação múltipla pode gerar tensão e conflitos dentro da organização;

 • Concorrência entre os especialistas, cada um impondo seu ponto de vista de acordo com 
sua área de atuação.
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10.2.4.3. Organização Linha-Staff

É o resultado de uma combinação dos tipos de organização linear e funcional, buscando apro-
veitar as vantagens de ambas e diminuir as respectivas desvantagens. Nela coexistem os órgãos 
de linha (execução) e de assessoria (apoio e consultoria), mantendo relações entre si.

As atividades de linha são aquelas intimamente ligadas aos objetivos da organização (áreas-
-fim). As atividades de staff são as áreas-meio, ou seja, prestam serviços especializados que 
servem de suporte às atividades-fim.

A autoridade para decidir e executar é do 
órgão de linha. A área de staff apenas as-
sessora, sugere, dá apoio e presta serviços 
especializados. A relação deve ser sinérgica, 
pois a linha necessita do staff para poder 
desenvolver suas atividades, enquanto o 
staff necessita da linha para poder atuar.

É possível citar algumas atividades que são 
tipicamente de staff**: gestão de pessoas, 
orçamento, compras, almoxarifado, manu-
tenção, tecnologia da informação, asses-
sorias em geral (jurídica, contábil, gestão), 
controle interno, etc.

**Obviamente há exceções, pois a definição de área-meio e área-fim varia de acordo com o 
ramo de atuação, as políticas e os objetivos de cada empresa/instituição.

Características

 • Fusão da estrutura linear com a estrutura funcional;

 • Coexistência de linhas formais de comunicação com linhas diretas;

 • Separação entre órgãos operacionais (executivos) e órgãos de apoio e suporte (assessores).

Vantagens

 • Melhor embasamento técnico e operacional para as decisões;

 • Agregar conhecimento novo e especializado à organização;

 • Facilita a utilização de especialistas;

 • Possibilita a concentração de problemas específicos nos órgãos de staff, enquanto os órgãos 
de linha ficam livres para executar as atividades-fim.

Desvantagens

 • Conflitos entre órgãos de linha e staff: experiências profissionais diversas, visões de traba-
lho distintas, diferentes níveis de formação;

 • Dificuldade de manutenção do equilíbrio entre linha e staff.
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10.2.4.4. Outras formas de organização

Por equipes

Utiliza o conceito de equipe multidisciplinar, buscando delegar autoridade e dispersar a res-
ponsabilidade (empowerment) por meio da criação de equipes participativas. 

Essa estrutura desmonta as antigas barreiras departamentais e descentraliza o processo deci-
sório para as equipes, fazendo com que as pessoas tenham generalistas e especialistas.

É comum, em empresas de ponta, encontrar equipes autogerenciadas cuidando de unidades 
estratégicas de negócios com total autonomia e liberdade. Nessa estrutura, podem existir dois 
tipos de equipes: a permanente, que funciona como uma área normal; e a cruzada, que é a 
união de pessoas de vários departamentos funcionais para resolver problemas mútuos.

A equipe cruzada ajuda a reduzir a barreira entre os departamentos. Além, disso, o poder de-
legado à equipe reduz o tempo de reação a mudanças externas. Outro benefício é a motivação 
do funcionário, pois o trabalho na equipe cruzada é mais enriquecedor.

Organização em Rede

A rede é muito mais do que “uma organização” – é uma entidade que congrega os recursos de 
inúmeras pessoas e, grupos e organizações. Os participantes da rede são autônomos entre si, 
mas são dependentes da rede como um todo e podem ser parte de outras redes.

A organização desagrega as suas funções tradicionais e as transfere para empresas ou unidades 
separadas que são interligadas por meio de uma pequena organização coordenadora, que pas-
sa a ser o núcleo central. A companhia central retém o aspecto essencial do negócio, enquanto 
transfere para terceiros as atividades que outras companhias podem fazer melhor (produção, 
vendas, engenharia, contabilidade, propaganda, distribuição, etc.). Trata-se de uma abordagem 
revolucionária, na qual as fronteiras das atividades da organização vão se diluindo e as formas 
organizacionais de uma empresa vão se misturando às atividades organizacionais de outras, 
tornando difícil reconhecer onde começa e onde termina a organização em termos tradicionais.

Há vários tipos de redes, cada tipo serve para uma finalidade.
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Comissão ou Colegiado

Comitê ou comissão é a reunião de vários profissionais, normalmente com conhecimentos mul-
tidisciplinares, para emitir, por meio de discussão organizada, uma opinião a respeito de um 
assunto previamente fixado.

São formados com objetivo de apurar situações ou tomar decisões colegiadas. Não é um ór-
gão da estrutura organizacional e pode assumir tipos diversos: formais, informais, temporárias, 
relativamente permanentes, consultivos, diretivos. Exemplos são algumas empresas (inclusive 
públicas) que possuem Conselhos de Administração, Fiscais, etc.

Organização Virtual

É uma estrutura que utiliza tecnologia da informação para unir, de forma dinâmica, pessoas e 
demais recursos organizacionais sem tornar necessário reuni-las em um espaço físico e/ou ao 
mesmo tempo para executar seus processos produtivos.

O atributo "virtual" é utilizado para denominar uma lógica organizacional na qual as fronteiras de 
tempo, espaço geográfico, unidades organizacionais e acesso a informações são menos importan-
tes, enquanto o uso de tecnologias de comunicação e informação é considerado altamente útil. 

O grau de "virtualidade" depende da intensidade na utilização de tecnologias de informação e 
comunicação para interagir com clientes externos ou internos, realizar negócios e operar como 
um todo.

Uma segunda abordagem define uma or-
ganização virtual como uma rede de or-
ganizações independentes, que se unem 
em caráter temporário mediante o uso 
de tecnologias de informação e comuni-
cação, visando, assim, obter vantagem 
competitiva. A organização virtual se 
comporta como uma única empresa por 
meio da união das competências essen-
ciais de seus membros, que podem ser 
instituições, empresas ou pessoas espe-
cializadas.

Toda organização virtual é uma rede or-
ganizacional, mas nem toda rede organi-
zacional é uma organização virtual.
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10.3. Departamentalização

A especialização do trabalho pode ocorrer em duas direções: vertical e horizontal.

A especialização vertical é um desdobramento da autoridade e implica o aumento de níveis 
hierárquicos. A especialização horizontal ocorre quando há necessidade de um maior número 
de órgãos (unidades, departamentos) especializados num mesmo nível hierárquico para facili-
tar a coordenação do trabalho e dar eficiência às atividades. Departamentalização, portanto, é 
a especialização horizontal.

Departamentalizar é agrupar as atividades e correspondentes recursos (humanos, materiais e 
tecnológicos) em unidades, de acordo com um critério específico de homogeneidade.

O conjunto de departamentos forma a estrutura organizacional e é representado graficamente 
por meio do organograma da empresa.

A departamentalização pode ocorrer em pequenas empresas, mas é uma característica típica das 
médias e grandes organizações e é diretamente relacionada com a complexidade das operações.

10.3.1. Princípios da Departamentalização

1. Maior uso: o departamento que utiliza mais uma atividade deve tê-la sob sua jurisdição;

2. Maior interesse: o departamento que tiver mais interesse sob uma atividade deve supervi-
sioná-la;

3. Separação do controle: as atividades de controle devem ser autônomas, independentes e 
separadas das atividades que estão sendo controladas;

4. Supressão da concorrência: eliminar a concorrência entre departamentos.

Pode-se usar outros dois critérios, baseados na diferenciação e na integração:

 • Diferenciação: quanto maior for a diferença entre as atividades, maior será a probabilidade 
de ficarem em departamentos diferentes. Exemplos de critérios: diferentes fatores huma-
nos; distintas tecnologias e natureza das atividades; diferentes características ambientais, 
objetivos e estratégias. 

 • Integração: quanto mais integradas forem as atividades (necessidade de coordenação e 
economia da escala), maior será a probabilidade de estarem no mesmo departamento.

10.3.2. Abordagens

Distintas abordagens podem ser utilizadas no desenho dos departamentos, sendo as mais 
comuns a funcional, a divisional e a matricial (somatório da funcional com a divisional). Além 
dessas, há a abordagem em equipe (equipes multifuncionais) e em rede (redes de empresas), 
as quais são explicadas no capítulo de estrutura organizacional.

A abordagem funcional segue o princípio da especialização, separando departamentos de acor-
do com a função desempenhada por cada um na organização (Financeiro, RH, Marketing, Pro-
dução, etc.).
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A abordagem divisional segue o princípio das unidades de negócio autônomas (unidades 
estratégicas de negócio) e cada gestor é responsável pelos resultados de sua unidade. Essa 
abordagem cria departamentos autossuficientes – cada divisão possui suas próprias funções 
operacionais (conjunto de especialistas, áreas funcionais), atuando de forma praticamente 
autônoma, prestando contas apenas à cúpula administrativa da empresa. É mais indicada em 
organizações que produzem diferentes produtos/ serviços para diferentes mercados/clientes, 
pois cada divisão focaliza um mercado/cliente independente. Na abordagem divisional, existem 
variantes, que servem para alcançar diferentes resultados esperados de uma organização e que 
se baseiam em: produtos ou serviços, localização geográfica, clientes, projetos, etc.

Essas duas abordagens definem os critérios (tipos) mais comuns de departamentalização: por 
função (funcional); por produtos e serviços; geográfica (territorial, regional); por clientes; por 
processo; por projeto; matricial e mista.

10.3.3. Departamentalização por Função (Funcional)

É a divisão lógica de acordo com as funções especializadas que são realizadas na organização. 
Cada área (departamento) passa a ser responsável por uma função organizacional específica 
(Marketing, RH, Finanças, Produção, Logística, etc.).

A Departamentalização Funcional cria áreas especializadas a partir do agrupamento de funções 
ou atividades semelhantes, assim, todos os especialistas em determinada função ficam reuni-
dos: todo o pessoal de vendas, todo o pessoal de contabilidade, todo o pessoal de compras, e 
assim por diante.

É considerado o tipo mais comum encontrado nas empresas.

A organização foca em si mesma (introversão), sendo indicada para ambientes estáveis, de 
poucas mudanças, com desempenho continuado e tarefas rotineiras. É utilizada, portanto, em 
empresas cujas atividades sejam bastante repetitivas, altamente especializadas e com poucas 
linhas de produtos/serviços.

O administrador principal tem pleno controle dos destinos da organização, entretanto, se o ta-
manho aumenta muito, certos problemas podem surgir: excessiva especialização (novas cama-
das funcionais e novos cargos especializados); estrutura tende a tornar-se complexa, piramidal 
e feudal, acarretando um distanciamento dos objetivos principais.
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10.3.3.1. Vantagens

 • Agrupa vários especialistas de um mesmo assunto em uma mesma unidade;

 • Estabilidade nas atividades e relacionamentos;

 • Simplifica o treinamento e orienta as pessoas para uma função específica, concentrando 
sua competência e habilidades técnicas;

 • Permite economia de escala pelo uso integrado de pessoas, máquinas e produção em massa.

10.3.3.2. Desvantagens

 • Foco na especialidade em detrimento do objetivo organizacional global (cria feudos devido 
à ênfase dos funcionários na própria especialidade);

 • Comunicação e cooperação deficiente entre departamentos;

 • Inadequada para ambiente e tecnologia em constante mudança, pois dificulta a adaptação 
e a flexibilidade.

10.3.4. Departamentalização por Produtos ou Serviços

Agrupa as atividades e decisões de acordo com os produtos ou serviços executados – todas as 
atividades requeridas para suprir um produto ou serviço deverão ficar no mesmo departamen-
to, atuando com foco no resultado final.

É realizada quando as atividades inerentes a cada um dos produtos ou serviços possuem dife-
renciações significativas e necessidades específicas e, por isso, fica mais fácil administrar cada 
produto/serviço individualmente.

Indicada para circunstâncias externas e mutáveis, pois induz à cooperação entre especialistas e 
à coordenação de seus esforços para um melhor desempenho do produto.
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10.3.4.1. Vantagens

 • Fortalece a especialização no produto: fixa a responsabilidade de cada departamento para 
um produto/serviço ou linha de produto/serviço, pois cada uma dessas divisões funciona 
como uma unidade de resultados;

 • Facilita a coordenação entre as diferentes áreas dento de cada divisão: a preocupação prin-
cipal é o produto e as atividades das áreas envolvidas dão pleno suporte;

 • Permite maior flexibilidade: as unidades produtivas podem ser maiores ou menores, con-
forme as condições;

 • Facilita a inovação, pois requer cooperação e comunicação dos vários grupos que contri-
buem para gerar o produto.

10.3.4.2. Desvantagens

 • Enfraquecimento da especialização funcional: dispersa os especialistas nas diversas divi-
sões orientadas para os produtos;

 • Gera custos operacionais elevados pela duplicidade de atividades, por isso não é indicada para 
circunstâncias externas não mutáveis e para empresas com pouca variabilidade dos produtos;

 • É difícil coordenar políticas gerais da organização;

 • Em situações de instabilidade externa, pode gerar temores e ansiedades na força de 
trabalho de determinada linha de produto, em função da possibilidade de desemprego;

 • Pode desestabilizar a estrutura caso um gerente de produto adquira muito poder.

10.3.5. Departamentalização Geográfica (territorial, regional)

Tem ênfase territorial, na cobertura geográfica: cria departamentos tendo como critério os lo-
cais onde o trabalho será desempenhado, ou então a área de mercado a ser servida pela em-
presa. Todas atividades em determinado território são de responsabilidade de um gestor.

É utilizada geralmente por empresas que cobrem grandes áreas geográficas e cujos mercados 
são extensos e diversificados (clientes e recursos dispersos), ou seja, quando as circunstâncias 
externas indicam que o sucesso da organização depende particularmente do seu ajustamento 
às condições e às necessidades de cada local e/ou região. A orientação da empresa, portanto, é 
mercadológica (extroversão).

Exemplos: as empresas multinacionais têm este nome justamente por utilizarem a estratégia ge-
ográfica para suas operações fora do país onde estão sediadas; lojas e empresas possuem filiais 
em diversas localidades; agências bancárias; varas judiciais espalhadas pelo interior dos estados.
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10.3.5.1. Vantagens

 • Foco mercadológico: amplia a área de atuação, atingindo maior número de clientes/forne-
cedores;

 • Fortalece especialização quanto ao local: agilidade e vantagem competitiva pelo maior co-
nhecimento do local;

 • Permite fixar a responsabilidade de lucro e de desempenho no comportamento local ou 
regional, além de encorajar os executivos a pensar em termos de sucesso de território;

 • As características da empresa podem acompanhar adequadamente as variações de condi-
ções e características locais.

10.3.5.2. Desvantagens

 • Dificuldade de coordenar políticas gerais da organização: o enfoque territorial pode deixar 
em segundo plano a coordenação da empresa como um todo (aspectos de planejamento, 
execução e controle), em face do grau de liberdade e autonomia nas regiões;

 • Enfraquece especialização funcional: a preocupação estritamente territorial concentra-se 
mais nos aspectos mercadológicos e de produção e quase não requer apoio dos especialis-
tas (staff) da matriz da empresa.

 • Duplicação de instalações e de funções;

 • Em situações de instabilidade externa em determinada região, pode gerar temores e ansie-
dades na força de trabalho em função da possibilidade de desemprego ou prejuízo funcional.

10.3.6. Departamentalização por Clientes

Agrupa as atividades de acordo com o tipo de pessoa/grupo/empresa para quem o trabalho é 
executado.

É indicado quando a organização atende a grupos de clientes com necessidades bastante dis-
tintas (de acordo com idade, sexo, nível socioeconômico, etc.). Cada departamento serve a um 
grupo de clientes – os clientes são determinantes para o sucesso do negócio e requerem dife-
rentes abordagens para vendas, produtos, serviços, etc.

Estrutura a empresa “de fora para dentro” (extroversão), enquanto a departamentalização fun-
cional, por exemplo, estrutura “de dentro para fora”.
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10.3.6.1. Vantagens

 • Atendimento personalizado: quando a satisfação do cliente é o aspecto mais crítico da or-
ganização, ou seja, quando um tipo de cliente é o mais importante, e os produtos e serviços 
devem ser adaptados às suas necessidades.

 • Dispõe os executivos e todos os participantes da organização para satisfazer as necessida-
des e os requisitos dos clientes;

 • Possibilita conhecimento e atendimento contínuo e rápido às necessidades específicas de 
diferentes tipos de clientes.

10.3.6.2. Desvantagens

 • As demais atividades da organização – produção, finanças – podem se tornar secundárias 
ou acessórias, em face da preocupação compulsiva com o cliente;

 • Os demais objetivos da organização – lucratividade, produtividade – podem ser deixados 
de lado ou sacrificados.

 • Pode gerar conflitos com outras áreas em função de tratamentos preferenciais a certos 
clientes.

10.3.7. Departamentalização por Processo

Processo é uma sequência de atividades inter-relacionadas que transforma insumos (entradas) 
em produtos (saídas). 

Seguindo esse conceito, a departamentalização por processos agrupa as atividades de acordo 
com as etapas de um processo. Também denominada departamentalização por fases do pro-
cesso, por processamento ou por equipamento, nela cada departamento é responsável por 
uma fase do processo.

Ela é utilizada quando o produto final é tão complexo que se faz necessário fabricá-lo a partir 
da divisão em processos menores, com linhas de produção distintas. Ela representa a influência 
da tecnologia utilizada pela empresa em sua estrutura organizacional.

Os departamentos funcionam como elos de uma corrente, interligando as etapas de produção 
do início ao fim do processo. O resultado é uma estrutura horizontal direcionada para o atendi-
mento das necessidades dos clientes.

A principal característica da organização por processos é ação coordenada entre os departa-
mentos – as funções trabalham de forma coordenada, por meio de comunicação entre todos os 
departamentos envolvidos, para aumentar a eficiência ao longo de todo o processo.

Exemplo: indústria automobilística – uma linha de produção é um arranjo físico de máquinas 
e equipamentos. Essa linha define o agrupamento de pessoas e de materiais para processar as 
operações.
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A departamentalização por processos é semelhante à por produtos/serviços. A diferença é que, 
na departamentalização por produtos/serviços, o foco é o produto final, enquanto na abordagem 
por processos são focados os fluxos de trabalho em si, cada um gerando partes do produto final.

10.3.7.1. Vantagens

 • Fixa a responsabilidade e a união dos esforços dos em determinado processo;

 • Extrai vantagens econômicas oferecidas pela própria natureza do equipamento ou da 
tecnologia. A tecnologia passa a ser o foco e o ponto de referência para o agrupamento de 
unidades e posições.

 • Maior especificação dos recursos alocados;

 • Possibilidade de comunicação mais rápida de informações técnicas;

 • Melhor coordenação e avaliação de cada parte do processo;

 • Maiores níveis de produtividade e de qualidade.

10.3.7.2. Desvantagens

 • Possibilidade de perda da visão global da interligação entre diferentes processos.

 • Quando a tecnologia utilizada sofre mudanças e desenvolvimento revolucionários, a ponto 
de alterar profundamente os processos;

 • Deve haver especial cuidado com a coordenação dos distintos processos.

10.3.8. Departamentalização por Projeto

Projeto é a união temporária de recursos (pessoas, materiais, finanças, tecnologia) para atingir 
um objetivo, sendo realizado conforme parâmetros predefinidos de tempo, custo, recursos e 
qualidade. Em outras palavras, projeto é um trabalho específico, com prazo para acabar e que, 
para sua realização, exige um esforço concentrado de pessoas e recursos sob a responsabilida-
de de um coordenador (gerente do projeto).

Exemplos de projetos: estádios de futebol, prédios, pontes, estradas, desenvolvimento de no-
vas tecnologias, etc.
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A departamentalização por projetos, portanto, é utilizada em empresas cujos produtos/serviços 
são complexos e envolvem grandes concentrações de recursos por determinado tempo, 
que exigem tecnologia sofisticada, especialistas de diversas áreas e grande coordenação das 
atividades (por exemplo, uma construtora que realiza inúmeras obras ao mesmo tempo). É 
uma estrutura organizacional flexível/mutável – capaz de adaptar-se às necessidades de cada 
projeto – e focada em resultados.

10.3.8.1. Vantagens

 • Foco no resultado – permite melhor atendimento das necessidades dos clientes;

 • Alta responsabilização e engajamento da equipe e do gerente de projetos;

 • Permite a concentração de recursos e especialistas para realizar um trabalho complexo;

 • É uma estrutura organizacional flexível e mutável, que se adapta às necessidades de cada 
projeto;

 • Melhoria no controle da execução – cumprimento de prazos e orçamentos.

10.3.8.2. Desvantagens

 • Isolamento da equipe no seu projeto – como cada equipe está focada em seu próprio pro-
jeto, não há comprometimento com a empresa e há dificuldade de comunicação entre os 
projetos realizados pela organização (dificuldade de coordenar políticas gerais);

 • Em projetos muito grandes, podem ocorrer dificuldades no gerenciamento da equipe.

 • Duplicação de esforços quando dois ou mais especialistas trabalham em um mesmo pro-
blema ou assunto, mas em projetos diferentes;

 • Cada projeto é único, inédito, e envolve muitas habilidades e conhecimentos dispersos na 
empresa ao longo de seu ciclo de execução. Assim, quando termina uma fase, ou mesmo o 
projeto, a empresa pode ser obrigada a dispensar pessoal ou a paralisar máquinas e equi-
pamentos se não tiver outro projeto em vista.

10.3.9. Departamentalização Matricial

Chama-se matricial, pois combina dois ou mais tipos de departamentalização, formando uma 
grade, conforme a figura a seguir.
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Pode ser definida, também, como a combinação da abordagem divisional com a funcional, ou 
então, conforme o tipo mais comum, a combinação da departamentalização funcional com a 
de projetos.

Do ponto de vista evolutivo, a departamentalização matricial surgiu porque as formas tradi-
cionais não eram eficazes para lidar com atividades complexas, envolvendo varias áreas do co-
nhecimento e prazos determinados para sua realização. O desenho em matriz permite extrair 
vantagens e minimizar as fraquezas de ambas as estruturas (funcional e de produto/projeto).

As unidades de trabalho são os projetos, enquanto os órgãos permanentes (funcionais) atuam 
como prestadores de serviços, cedendo pessoas e outros recursos. Como a organização de cada 
projeto é temporária, após sua conclusão, as pessoas são alocadas em novos projetos ou então 
ficam exclusivamente em suas áreas funcionais.

Por ser uma estrutura híbrida, cada departamento passa a ter uma dupla subordinação (segue 
orientação dos gerentes funcionais e dos gerentes de produto/projeto simultaneamente), com 
isso, o princípio da unidade de comando deixa de existir.

A autonomia e o poder relativo de cada gestor seriam decorrentes da ênfase dada pela empre-
sa aos projetos ou às funções tradicionais, gerando três possíveis estruturas:

 • Matricial forte – ênfase nos projetos: possui muitas das características da organização 
por projeto. Podem ter gerentes de projetos com autoridade considerável e pessoal 
trabalhando para o projeto em tempo integral. O poder do gerente do projeto é soberano e 
as atividades funcionais ordinárias (RH, Marketing, etc.) ficam em segundo plano (quando 
não são terceirizadas). 

 • Balanceada – embora reconheça a necessidade de um gerente de projetos, não fornece a 
ele autoridade total e os recursos financeiros do projeto.

 • Matricial fraca – ênfase funcional: mantém muitas das características de uma organização 
funcional e a função do gerente de projetos é mais parecida com a de um coordenador ou 
facilitador que com a de um gerente. Os gerentes funcionais possuem mais poder que os 
de projeto, criando grandes conflitos e dificultando o alcance dos resultados. 
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O quadro a seguir mostra as características das estruturas funcional, matricial e de projetos.

10.3.9.1. Vantagens

 • Maior versatilidade e otimização dos recursos;
 • Forma efetiva para conseguir resultados ou resolver problemas complexos;
 • Mais fortemente orientada para resultados;
 • Maior grau de especialização.

10.3.9.2. Desvantagens

 • Ambiguidade de papéis e relações das pessoas – conflito de interesses entre linha e projeto;
 • Duplicidade de autoridade e comando.

10.3.10. Departamentalização Mista

É praticamente impossível encontrar, na prática, a aplicação pura de um único tipo de 
departamentalização em toda uma empresa. Geralmente se encontra uma reunião de diversos 
tipos de departamentalização (abordagem multidivisional) em todos os níveis hierárquicos, a 
qual se denomina departamentalização mista, ou combinada.
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Há outros tipos menos difundidos de departamentalização que acabam sendo cópias conceitu-
ais dos apresentados aqui e, por isso, não foram detalhados. Exemplos:

 • Por quantidade: agrupar uma certa quantidade de pessoas não diferenciáveis para execu-
tar tarefas sob as ordens de um superior.

 • Por turno: um conjunto de atividades similares é alocado em diferentes unidades organiza-
cionais, tendo em vista o turno (manhã, tarde ou noite) em que essas atividades similares 
são realizadas.

 • Por área do conhecimento: comum em universidades, pois agrupa as atividades de acordo 
com a área de conhecimento (matemática, química, física, etc.).

10.3.11. Quadro Resumo

Tipo Características Vantagens Desvantagens

Funcional

Agrupamento por 
atividades ou funções 

principais. Divisão 
do trabalho por 
especialidade. 

Auto-orientação.
Introversão.

Utilização de pessoas e 
recursos especializados.
Adequada para atividade 

continuada, rotineira 
e estabelecida a longo 

prazo.

Pequena cooperação 
interdepartamental. 
Contraindicada para 

circunstâncias ambientais 
imprevisíveis e mutáveis.

Produtos
ou Serviços

Agrupamento por 
resultados quanto a 

produtos ou serviços. 
Divisão de trabalho por 

linhas de produtos/
serviços. Orientação para 

resultados.

Define responsabilidades 
por

produtos ou serviços, 
facilitando a avaliação 

dos resultados.
Melhor coordenação 
interdepartamental.
Maior flexibilidade.
Facilita inovação em 

circunstâncias mutáveis.

Enfatiza a coordenação 
em detrimento da 

especialização.
Alto custo pela duplicação 

das especialidades. 
Contraindicada para 

circunstâncias estáveis. 
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Geográfica
ou Territorial

Agrupamento conforme 
localização geográfica ou 

territorial. 
Ênfase na cobertura 

geográfica. 
Orientação para o 

mercado. Extroversão.

Ajustamento às condições 
locais ou regionais.

Fixa responsabilidade por
local ou região, 

facilitando a
avaliação.

Enfraquece a 
coordenação central 
(seja planejamento, 

execução ou controle) da 
organização. 

Enfraquecimento da 
especialização.

Clientela

Agrupamento conforme 
tipo ou tamanho do 

cliente.
Orientação extroversiva 

mais voltada para o 
cliente do que parar si 

mesma.

Predispõe a organização 
para satisfazer as 

demandas dos clientes.
Ideal quando o negócio 

depende do tipo ou 
tamanho do cliente.

Fixa responsabilidade por 
clientes.

Torna secundárias as 
demais

atividades da organização 
(produção ou finanças). 

Sacrifica os demais 
objetivos da organização 

(produtividade, 
lucratividade, etc.)

Processo

Agrupamento por fases 
do processo. 

Ênfase na tecnologia 
utilizada. 

Foco introversivo.

Arranjo físico e disposição 
racional dos recursos. 

Utilização econômica da 
tecnologia e do processo. 
Ideal quando a tecnologia 

e os produtos são 
estáveis e permanentes.

Contraindicada quando a
tecnologia sofre 

mudanças e 
desenvolvimento 

tecnológico.
Falta flexibilidade e 

adaptação a mudanças.

Projetos

Agrupamento em função 
de saídas ou resultados 

dos
projetos. 

Requer estrutura 
flexível e adaptável às 

circunstâncias do projeto. 
Requer alto grau de 
coordenação entre 

órgãos para cada projeto.

Ideal quando a 
concentração de recursos 

é grande e provisória. 
Orientada para resultados 

concretos.
Adaptação ao 

desenvolvimento técnico. 
Ideal para produtos 

altamente complexos.

Concentra pessoas e 
recursos em cada projeto.

Quando termina um 
projeto, há indefinição 

quanto a outros.
Angústia dos especialistas 

quando ao seu próprio 
futuro.
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11. DIREÇÃO

Seguindo o fluxo do Processo Organizacional, logo após o Planejamento e a Organização tem-
se a Direção, que é a função administrativa que trata das relações interpessoais dos gestores 
com seus respectivos subordinados. É o processo de trabalhar com pessoas para possibilitar a 
realização de objetivos.

A direção representa a implantação daquilo que foi planejado e organizado, ou seja, dinamiza 
a empresa, faz as coisas acontecerem. Para tanto, usa-se a competência interpessoal para 
ativar e movimentar as pessoas a alcançarem os objetivos organizacionais, por meio de 
relacionamentos, interação, influência, liderança, comunicação e motivação. A direção 
representa, portanto, o processo de influenciar e orientar as atividades relacionadas às tarefas 
dos diversos membros da equipe ou da organização, como um todo.

Constitui uma das mais complexas funções administrativas pelo fato de envolver orientação, 
assistência à execução, comunicação, motivação, enfim todos os processos por meio dos quais 
os administradores procuram influenciar seus subordinados para que se comportem dentro 
das expectativas e consigam alcançar os objetivos da organização.

A base conceitual para a direção é a área do conhecimento denominada Comportamento 
Organizacional, que busca a compreensão do comportamento individual e dos grupos no 
ambiente de trabalho.

Dirigir, portanto, é lidar com conceitos voltados à Gestão de Pessoas: liderança, comunicação, 
incentivo, motivação, satisfação, capacitação, participação, etc. As pessoas precisam ser 
aplicadas em seus cargos e funções, treinadas, guiadas e motivadas para alcançarem os 
resultados que delas se esperam. 

Todos os gestores da organização devem ser, em certo sentido, gestores de pessoas.

A Direção é aplicada em todos os níveis hierárquicos e também segue o princípio escalar: 
diretores dirigem gerentes, gerentes dirigem supervisores e supervisores dirigem funcionários 
etc.

Os três níveis de direção são:

Níveis de 
organização Níveis de direção Cargos Envolvidos Abrangência

Institucional - Global Direção Diretores e altos 
executivos

A empresa ou áreas da 
empresa

Intermediário - 
Departamental Gerência Gerentes e pessoal no 

meio do campo
Cada departamento ou 

unidade da empresa

Operacional Supervisores Supervisores e 
encarregados

Cada grupo de pessoas 
ou tarefas

Há pouco tempo, um Departamento de Recursos Humanos atuava de forma mecanicista: 
contratava profissionais com experiência e conhecimento técnico, cuidava da folha de 
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pagamento e pressupunha que bastava o poder hierárquico e o salário no final do mês para se 
alcançar a obediência dos funcionários e os resultados esperados.

Os avanços observados nas últimas décadas têm levado as organizações a buscarem novas 
formas de gestão com o intuito de melhorar o desempenho e alcançar resultados para o pleno 
atendimento das necessidades dos clientes. Devido a isso, o papel das pessoas nas organizações 
foi revisto: deixaram de ser recursos (ou custos) e assumiram uma posição estratégica.

Em outras palavras, no início do processo de industrialização, as pessoas eram vistas como 
um custo, um “mal necessário” às empresas. Hoje em dia, essa visão mudou e as pessoas são 
vistas no ambiente de trabalho como: seres humanos, agentes ativos e inteligentes, parceiros 
da organização.

Nesse contexto moderno, portanto, a Gestão de Pessoas é o conjunto de políticas e práticas 
necessárias para cuidar do capital humano da organização, capital este que contribui com 
seus conhecimentos, habilidades e capacidades para o alcance dos objetivos institucionais.

A evolução supracitada é condizente com as Teorias X e Y de Douglas McGregor. O autor pôs 
em evidência a filosofia do gestor sobre a natureza humana e a sua relação com a motivação 
dos subordinados. Segundo ele, os gestores tendem a desenvolver um conjunto de crenças 
ou ideias sobre os empregados, as quais podem ser divididas em dois grupos, com visões 
antagônicas – a Teoria X e a Teoria Y.

 • De acordo com os pressupostos da Teoria X, as pessoas: são preguiçosas e indolentes; 
evitam o trabalho; evitam a responsabilidade para se sentirem mais seguras; precisam ser 
controladas e dirigidas; são ingênuas e sem iniciativa. Se o gestor tem essa visão negativa 
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das pessoas, ele tende a ser mais controlador e repressor, a tratar os subordinados de 
modo mais rígido, a ser autocrático, a não delegar responsabilidades.

 • Nas pressuposições da Teoria Y, o trabalho é uma atividade tão natural como brincar ou 
descansar, portanto, as pessoas: são esforçadas e gostam de ter o que fazer; procuram 
e aceitam responsabilidades e desafios; podem ser automotivadas e autodirigidas; são 
criativas e competentes. Como o gestor acredita no potencial dos funcionários, ele incentiva 
a participação, delega poderes e cria um ambiente mais democrático e empreendedor.
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12. COMUNICAÇÃO

Comunicação é, de uma forma sucinta, a troca de informações: envolve a transferência e a 
compreensão do significado.

É um processo interpessoal de envio, recebimento e compreensão de símbolos com mensa-
gens atreladas a eles.

Conforme Chiavenato, a comunicação proporciona consonância e reduz a dissonância.

 • Consonância: o significado da mensagem enviada pela fonte é semelhante ao significado 
da mensagem percebida pelo destino – a mensagem enviada e a mensagem percebida são 
perfeitamente iguais.

 • Dissonância: o significado percebido pelo destino é diferente do significado transmitido 
pela fonte.

É considerado um processo de mão dupla, pois não depende exclusivamente da pessoa que 
envia, mas também da pessoa que recebe. Assim, requer a ida (o envio da mensagem) e a volta 
(feedback – retorno do recebedor, confirmando o entendimento).

Essa troca de informações pode se dar de maneira direta (utilizando a conversação e o reforço 
por elementos não verbais, como gestos, sinais, símbolos), ou então a distância, por meio da 
escrita, de impressos, do telefone, da internet, etc.

As quatro funções básicas da comunicação são: controle, motivação, expressão emocional e 
informação.

Em uma organização, existem canais de comunicação formais e informais.

 • Formais: são os instrumentos oficiais pelos quais passam as informações com o intuito de 
assegurar o funcionamento eficiente da empresa (normas, relatórios, instruções, manuais, 
ofícios, intranet, etc.).

 • Informais: são as livres expressões e manifestações dos trabalhadores, oriundas de rela-
ções pessoais e sociais, ou seja, aquilo que não é controlado pela empresa (ex: conversas 
paralelas, troca de e-mails pessoais, etc.).

Os subordinados devem receber continuamente dos superiores um fluxo de comunicações ca-
paz de suprir-lhes as necessidades. Da mesma forma, os superiores devem receber um feedba-
ck do que está acontecendo.

12.1. Processo de Comunicação

Há duas visões distintas na literatura:

1. Segundo a Teoria da Informação, é composto por seis componentes: fonte, transmissor, 
canal, receptor, destino e ruído.
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Outros autores incluem (ou excluem) elementos, cabendo destacar a mensagem em si e o fee-
dback, ou retroação.

 • Fonte: pessoa, coisa ou processo que emite ou fornece as mensagens por intermédio do 
sistema.

 • Transmissor: processo ou equipamento que opera a mensagem, transmitindo-a da fonte 
ao canal. O transmissor codifica a mensagem fornecida pela fonte para poder transmiti-la. 
É o caso dos impulsos sonoros (voz humana da fonte) que são transformados e codificados 
em impulsos elétricos pelo telefone (transmissor) para serem transmitidos para outro te-
lefone (receptor) distante. Em princípio, todo transmissor é um codificador de mensagens.

 • Mensagem: aquilo que se quer comunicar.

 • Canal: equipamento ou espaço intermediário entre o transmissor e o receptor.

 • Receptor: processo ou equipamento que recebe a mensagem no canal. O receptor decodi-
fica a mensagem para colocá-la à disposição do destino. Todo receptor é um decodificador 
de mensagem.

 • Destino: pessoa, coisa ou processo a quem é destinada a mensagem no ponto final do sis-
tema de comunicação.

 • Ruído: quantidade de perturbações indesejáveis que tendem a deturpar e alterar, de ma-
neira imprevisível, as mensagens transmitidas. Em um sistema de comunicações, toda fon-
te de erros ou distorções está incluída no conceito de ruído. Ex.: uma informação ambígua 
ou que induz ao erro é uma informação que contém ruído.

 • Feedback: é o retorno confirmando o sucesso ou não do processo de comunicação.

2. Conforme Stephen Robbins, o processo de comunicação interpessoal envolve: o emissor 
(fonte), que codifica uma mensagem e a transmite por meio de um canal para um receptor, 
que a decodifica e envia um feedback ao emissor.

 • Fonte: pessoa que codifica um pensamento e o transmite por intermédio do sistema.

 • Mensagem: produto codificado, aquilo que se quer comunicar.

 • Canal: equipamento, espaço ou mídia por onde a mensagem viaja. É selecionado pela fon-
te e pode ser formal ou informal.

 • Receptor: sujeito a quem a mensagem se dirige. Ele decodifica a mensagem para compre-
endê-la.

 • Ruído: quantidade de perturbações indesejáveis que tendem a deturpar e alterar, de ma-
neira imprevisível, as mensagens transmitidas. Em um sistema de comunicações, toda fon-
te de erros ou distorções está incluída no conceito de ruído. Ex.: uma informação ambígua 
ou que induz ao erro é uma informação que contém ruído.
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 • Feedback: é o retorno confirmando o sucesso ou não do processo de comunicação.

Outras expressões:

Redundância: é a repetição da mensagem para que sua recepção correta seja mais garantida. 
A redundância é incentivada, pois introduz no sistema de comunicação certa capacidade de 
eliminar o ruído e prevenir distorções e enganos na recepção da mensagem.

Entropia: é um processo natural em que partes de um sistema perdem sua integração 
e comunicação entre si, tendendo à exaustão, à desorganização e à desintegração. Para 
sobreviver, o sistema precisa abrir-se (interagir com o ambiente) para se reabastecer de energia 
e de informação e, assim, manter a sua estrutura – processo chamado de entropia negativa ou 
negentropia.

Obs.: a informação também sofre uma perda ao ser transmitida. Isso significa que todo sistema 
de informação possui uma tendência entrópica – daí decorre o conceito de ruído. 

Sinergia: significa basicamente "trabalho conjunto". Ocorre quando duas ou mais causas pro-
duzem, atuando conjuntamente, um efeito maior do que a soma dos efeitos que produziriam 
atuando individualmente. A sinergia é um exemplo de emergente sistêmico: uma característica 
do sistema que não é encontrada em nenhuma de suas partes tomadas isoladamente.

12.2. Formas de Comunicação

1. Verbal: subdivide-se em:

1. Oral: A comunicação oral é a que ocorre pela palavra, com interação face a face, por 
telefone, rádio, televisão, etc. É a mais rápida e permite o entendimento de modo mais 
imediato. Os canais orais são mais pessoais e funcionam melhor para mensagens com-
plexas e difíceis de transmitir, em que o feedback é muito valioso para o remetente. A 
principal desvantagem ocorre quando uma mensagem tiver de ser transmitida para 
várias pessoas, pois quanto maior o número de receptores, maior a probabilidade de 
distorções potenciais.

2. Escrita: envolve qualquer meio em que se utilize a linguagem escrita para comunicar as 
informações. Para ser efetiva, é necessário um alto nível de competência em redação. 
A escrita é importante, pois permite o registro, a comprovação e o armazenamento fí-
sico das informações. Existe uma diversidade de mensagens que demandam tais regis-
tros: relatórios, propostas clientes, memorandos, informativos internos, e-mails, etc.
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2. Não verbal: é a comunicação não falada e não escrita, a qual o comunicador envia 
juntamente com a mensagem falada ou escrita. Por exemplo: gestos, acenos, toques, 
expressões faciais e corporais, mímicas, postura, símbolos (roupas, joias sobrenome, 
hierarquia).

12.3. Fluxo de Comunicação

Os fluxos mais comumente estudados são:

1. Descendente – informações da cúpula diretiva da organização para os subalternos, isto é, 
a comunicação de cima para baixo. Relaciona-se, muitas vezes, com ordens, atribuição de 
tarefas, orientações, controle/avaliação do desempenho, feedback. 

2. Ascendente – contrário ao descendente. São as informações enviadas pelas pessoas 
situadas na posição inferior da estrutura para a cúpula. Permite aos membros dos níveis 
hierárquicos inferiores: informar o progresso de metas, dar opiniões, propor melhorias, 
relatar problemas, dar feedback aos chefes, demonstrar suas necessidades e seus 
sentimentos, etc.

3. Horizontal ou lateral – é a comunicação que ocorre no mesmo nível hierárquico, entre 
as pessoas situadas em posições semelhantes nos diferentes departamentos (grupos, 
equipes). O fluxo lateral economiza tempo e facilita a coordenação do trabalho e a resolução 
de problemas.

Outros nomes encontrados na literatura:

1. Transversal, diagonal ou longitudinal – as informações são trocadas em várias direções, ou 
seja, entre superiores e funcionários de diversas áreas.

2. Circular (todos conectados) – abarca todos os níveis e não se ajusta às direções tradicionais. 
As informações circulam indistintamente entre todos os níveis da sua estrutura funcional. 
É mais comum em organizações informais, pois favorece as relações diretas e a efetividade 
no trabalho.

3. Colateral – ocorre em paralelo à comunicação direta.

Obs.: tais fluxos podem ser tanto formais quanto informais.
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12.3.1. Redes formais em pequenos grupos 

As redes formais de comunicação mais comuns são: em cadeia, em roda e circular (todos os 
canais).

1. Cadeia: segue a cadeia de comando e reflete um relacionamento entre gerentes e seus 
subordinados de forma hierárquica. O indivíduo comunica apenas com o que o antecede e 
o precede. Ex.: exército.

2. Roda: existe um membro central que se comunica com todas as pessoas da rede, e os 
outros só podem se comunicar com aquela pessoa central. É uma rede extremamente 
centralizadora e necessita de um líder para atuar como condutor central. Ex.: pilotos e um 
controlador de voo.

3. Todos os canais (circular): Todos os membros tem liberdade para interagir entre si, sem 
necessidade de uma chefia ativa. Ex.: time de futebol.

12.3.2. Rede de Rumores

É o sistema de comunicação informal dentro de um grupo ou organização.

Suas três principais características são:

 • não é controlada pela empresa;

 • é muito usada para atingir interesses pessoais dos integrantes;

 • é considerada pela maioria das pessoas como mais confiável do que a rede formal.

A rede de rumores geralmente emerge quando há situações importantes, ambiguidade e ansie-
dade. É importante ressaltar que ela nem sempre é negativa, pois fornece feedback do clima, 
cria sentimento de grupo, etc.
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12.4. Canais de Comunicação

A escolha do canal de comunicação correto é importante, afinal, os canais diferem em sua ca-
pacidade de transmitir informação.

Cada tipo de canal possui vantagens e desvantagens, cabendo ao emissor a escolha da melhor 
alternativa.

A riqueza de um canal é influenciada por três características: quantidade de informação que o 
canal consegue transmitir ao mesmo tempo (inclusive informações múltiplas); facilidade e agi-
lidade em fornecer e receber feedback; habilidade de criar um foco pessoal para a comunica-
ção.

Canal Rico
Vantagens: ver reações, tirar dúvidas 
e receber feedback instantaneamen-
te.
Desvantagens: não deixa registro 
formal; espontaneidade dá margem 
a erros; difícil disseminação para vá-
rias pessoas.

Canal Pobre
Vantagens: fica registrada; pode ser 
planejada antecipadamente; fácil re-
plicar. 
Desvantagens: impessoal; canal de 
via única; dificulta o feedback.

12.5. Barreiras à Comunicação

Encontra-se na bibliografia quatro diferentes níveis de análise dos problemas da comunicação: 
o intrapessoal, o interpessoal, o organizacional e o tecnológico.
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 • Intrapessoal – a preocupação maior é o estudo do que se passa com o indivíduo enquanto 
este adquire, processa e consome informações. Requer um conhecimento maior sobre a 
sua formação profissional, social e cultural.

 • Interpessoal – analisa a comunicação entre os indivíduos, como as pessoas se afetam 
mutuamente e, assim, regulam-se e controlam-se uns aos outros.

 • Organizacional – trata das redes e dos fluxos que ligam os membros da organização entre 
si e com o meio ambiente. Analisa a comunicação entre cliente interno e externo, assim 
como a comunicação utilizada para fornecedores, clientes, etc.

 • Tecnológico – verifica a utilização dos equipamentos mecânicos e eletrônicos para produzir, 
armazenar, processar, traduzir e distribuir informações.

Nas relações interpessoais, as barreiras podem ser:

 • Mecânica ou física – barulho, ambiente e equipamentos inadequados;

 • Fisiológicas – problemas como fala, motricidade, etc.;

 • Semântica – uso inadequado da linguagem – falar errado ou usar termos não comuns ao 
receptor (siglas, outras línguas, jargões);

 • Psicológicas – preconceitos, estereótipos, emoções (cor, roupas, tatuagens, feliz, triste).

Levando em conta o ambiente organizacional, as barreiras são: 

 • Pessoais – as pessoas podem facilitar ou dificultar a comunicação, dependendo da 
personalidade, dos valores, das motivações, etc.;

 • Administrativas/burocráticas – decorrente do tipo de estrutura adotada pela organização, 
as linhas de comunicação podem gerar excesso de formalismo e lentidão nas decisões;

 • Excesso de informações – sobrecarga de informações, papelada, reuniões longas e inúteis, 
falta de prioridades, etc.;

 • Comunicações incompletas – informações fragmentadas, parciais, distorcidas, gerando 
dúvidas de interpretação.

Outras:

 • Filtragem – manipulação da mensagem pelo emissor (fonte), para que seja vista 
favoravelmente pelo recebedor;

 • Percepção seletiva – as pessoas que recebem a mensagem a interpretam baseadas em suas 
necessidades, suas experiências, suas motivações e em outras características pessoais;

 • Defensividade – as pessoas se sentem ameaçadas, tendendo a reagir de uma forma que 
dificulta a comunicação. Ex.: interrogatório.

 • Medo – ocorre quando as pessoas não conseguem se comunicar de forma correta porque 
são tímidas ou ansiosas. Ex.: falar em público.

 • Emoção – a forma como o emissor e o receptor se sentem no momento da comunicação 
influencia a interpretação. 
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12.6. Características de uma boa comunicação

Para uma boa comunicação, deve-se utilizar todo um repertório de informações, ou seja, 
uma rede de referências, valores e conhecimentos históricos, afetivos, culturais, religiosos, 
profissionais, científicos, etc. que mudam de indivíduo para indivíduo e de comunidade para 
comunidade.

Deve-se, também, avaliar periodicamente o repertório utilizado, seja como emissor, seja como 
receptor, com o objetivo de alcançar sempre melhores resultados.

Outras características:

 • Objetividade e assertividade;

 • Simetria: é um processo de mão dupla;

 • Conhecimento do interlocutor (público-alvo) para gerar empatia (colocar-se no lugar no 
receptor);

 • Compreensão pelo interlocutor (saber ouvir);

 • Redundância ou repetição: usar canais múltiplos;

 • Linguagem adequada: clara e simples;

 • Preferência pela voz ativa;

 • Correção e concisão;

 • Fidelidade ao pensamento original;

 • Dar e buscar feedback (retroação).

12.7. Competências de Comunicação

Aplicam-se tanto ao emissor quanto ao recebedor.

Habilidades: afetam diretamente a análise dos objetivos e a forma de codificá-los de uma 
maneira simples e clara para que sejam entendidos.
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Existem cinco habilidades verbais: a escrita e a palavra (codificadoras); a leitura e a audição 
(decodificadoras); e o raciocínio, que engloba ambas as funções.

Atitudes: afetam os meios pelos quais a fonte se comunica.

a) Atitude para consigo – a personalidade do indivíduo. Ex.: insegurança, autoestima.

b) Atitude para com o assunto – é a crença e/ou opinião sobre determinado tema. Ex.: política, 
futebol, religião.

c) Atitude para com o recebedor – é um julgamento favorável ou não do emissor em relação 
ao recebedor. Ex.: preconceitos, empatia.

Conhecimento: é o quanto a fonte domina um assunto.

Sistema sociocultural: é o grupo social juntamente com o significado que cada cultura dá aos 
hábitos e as crenças de cada indivíduo.
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13. CULTURA ORGANIZACIONAL

Organizações são agrupamentos de pessoas e de recursos realizando atividades a fim de alcan-
çar objetivos comuns. Uma organização tem uma razão de ser, uma missão, e, para que esta 
seja executada com mais eficiência, é necessário que haja uma relação estável entre as estraté-
gias, as decisões, as atividades e os recursos disponíveis.

Sabe-se que as atividades variam de uma organização para outra. Também é notório que há 
relações espontâneas que ocorrem em toda atividade humana, sem qualquer objetivo deter-
minado, consciente ou preciso. O trabalho, por ser uma atividade tipicamente grupal, engloba 
essas duas faces das organizações: as relações formais e as informais.

A partir dessa abordagem, pode-se concluir que cada organização é um sistema social comple-
xo, com características próprias, únicas, que são aprendidas e compartilhadas por um grupo de 
pessoas. Isso é a “cultura organizacional”.

Todas as organizações desenvolvem uma cultura (sua própria cultura, sua identidade).

O elemento mais simples e mais explícito da cultura, que exemplifica esse processo, é a lingua-
gem: todos os grupos desenvolvem uma linguagem particular.

Exemplo: estudantes de Administração lidam com palavras como feedback, benchmark, empo-
werment. Quem reconhece essas palavras, inconscientemente, está aculturado em Administra-
ção. Para um estudante de Direito, porém, essas palavras podem não ter significado algum, o 
que exemplifica o contraste entre as culturas.

As pessoas que integram um grupo nem sempre têm consciência de seus próprios valores cul-
turais. Para um observador externo, no entanto, alguns desses valores são evidentes.

É importante ressaltar que cultura organizacional é um conceito descritivo, ou seja, é um con-
ceito que se refere à forma como os funcionários percebem as características da organização, e 
não ao fato de eles gostarem ou não delas. Isso diferencia o conceito de cultura do conceito de 
satisfação no trabalho (que é avaliativo).

13.1. Principais Definições

Diversos autores pesquisaram e apresentaram suas visões do que é cultura e qual seu impacto 
nas organizações.

As teorias podem ser enquadradas em dois grandes grupos (ou visões):
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Edgar Schein é um dos autores mais bem conceituados na literatura de cultura organizacional. 
Ele acredita que a

“[…] cultura organizacional é o modelo de pressupostos básicos que um grupo assimilou 
na medida em que resolveu os seus problemas de adaptação externa e integração 
interna e que, por ter sido suficientemente eficaz, foi considerado válido e repassado 
(ensinado) aos demais (novos) membros como a maneira correta de perceber, pensar e 
sentir em relação àqueles problemas.”

Ele sugere que a cultura serve para a sobrevivência da organização, uma vez que possibilita 
a adaptação ao meio ambiente estratégico e a coordenação das atividades internas. Se a 
adaptação for bem-sucedida, a tendência será evoluir na mesma direção. Caso contrário, a 
tendência será a correção para outra direção.

É necessário, portanto, avaliar se os paradigmas culturais de uma organização apoiam ou 
impedem os seus objetivos e as suas estratégias.

Geert Hofstede, outro autor de destaque, conclui que a cultura organizacional

“[...] pode ser definida como a programação coletiva da mente que distingue os 
membros de uma organização dos de outra”.

Para ele, a cultura organizacional é:

 • Holística: uma visão do todo – o todo é mais do que a simples soma das partes, pois a 
cultura é um conjunto riquíssimo, fruto das relações, dos conhecimentos, das experiências, 
etc. das pessoas da organização;

 • Determinada historicamente: reflete a história da organização, desde seus fundadores até 
os dias atuais;

 • Relacionada com os estudos de antropólogos: heróis, rituais e símbolos coletivos;

 • Construída socialmente: é criada e preservada pelas pessoas que, em grupo, formam a 
organização;

 • Difícil de mudar: embora não haja acordo sobre o grau de dificuldade.

Outros autores trazem as seguintes definições sobre a Cultura Organizacional:

 • O repertório de experiências, conhecimentos e valores que se desenvolvem e que são 
transmitidos aos novos integrantes;

 • Padrão de crenças e valores compartilhados que ajuda os indivíduos a compreender o 
funcionamento organizacional e, além disso, proporciona normas de comportamento a 
serem seguidas na organização;

 • Representa a maneira como a organização visualiza a si própria e seu ambiente.

 • Conjunto de hábitos, crenças, símbolos, tradições, interações e relacionamentos sociais, 
estabelecidos por normas, valores, atitudes e expectativas, compartilhadas por todos os 
membros da organização. Representa a maneira tradicional/costumeira de pensar e orienta 
o comportamento de seus membros;
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 • Conjunto de fenômenos resultantes da ação humana, visualizada dentro das fronteiras de 
um sistema, sendo composta de três elementos: a tecnologia, os preceitos e o caráter. 

 • Tecnologia é o conjunto de instrumentos e processos utilizados no trabalho 
organizacional, inclusive em suas relações com o ambiente externo, incluindo: 
máquinas, equipamentos, divisão de tarefas, estrutura de funções, layout, 
racionalização do trabalho, recursos materiais, cronogramas, redes de comunicações, 
linguagem, etc.;

 • Preceitos são os regulamentos e os valores, explícitos e implícitos, que regem a vida 
organizacional, incluindo: política administrativa, costumes sociais, estilos de gerência, 
rituais, cerimônias, tabus, tradições, dogmas, padrões de conduta esperada, etc.;

 • Caráter é o conjunto das manifestações espontâneas dos indivíduos que compõem a 
organização: alegria, agressividade, medo, tensão, entusiasmo, carinho, apatia, etc.

A cultura é algo presente na estrutura, nos processos e nas pessoas de uma organização, 
interferindo de forma determinante no seu desempenho. Tais características tornam a cultura 
muito difícil de sofrer mudanças – mas não é impossível mudá-la.

No processo de análise da cultura organizacional, é importante destacar que nenhuma 
organização é igual à outra, isto é, cada uma possui sua própria identidade. Existem, por 
exemplo, culturas conservadoras, que se caracterizam por sua rigidez e tradição, e culturas 
adaptativas, que são flexíveis.

13.2. Características Gerais

Com base nas definições de diversos autores, pode-se exemplificar as seguintes características:

 • Estabilidade estrutural – para algo se tornar cultural, além de ser compartilhado com os 
integrantes do grupo, precisa ser reconhecido como estável;

 • Profundidade – é a parte inconsciente para o grupo, sendo menos tangível e menos visível 
que outros aspectos desse grupo;

 • Largura – é penetrante e influencia todos os aspectos de como a organização procede com 
suas atividades, seus vários ambientes e operações internas;

 • Padrão ou integração – sugere que os rituais, o clima, os valores e os comportamentos 
formam um conjunto coerente; esse padrão ou integração é a essência da cultura;

 • Determinada historicamente (pelos fundadores e líderes);

 • Construída socialmente: criada e preservada pelas pessoas da organização;

 • Cada organização forma a sua própria cultura;

 • Não é inata, é aprendida;

 • Não é estática, é dinâmica;

 • É composta por normas formais e informais;
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 • Representa a maneira tradicional e costumeira de pensar;

 • Orienta o comportamento das pessoas – padrão(ões);

 • Interfere no desempenho;

 • Difícil de mudar, mas não há acordo sobre o grau de dificuldade.

Importante: não existe a cultura melhor ou a pior, a certa ou a errada – é necessário avaliar se a 
cultura de uma organização apoia ou impede os seus objetivos e as suas estratégias.

13.3. Formação e Desenvolvimento

A cultura permeia toda a organização, desde o recrutamento e a seleção de candidatos até os 
estilos de gestão e as decisões estratégicas.

Ela é uma percepção comum mantida pelos membros da organização e é transmitida por meio 
de seus elementos, que podem ser mais ou menos visíveis, formais ou informais, de acordo 
com sua influência sobre os integrantes da instituição.

13.3.1. Criação

Os fundadores são os principais responsáveis pela criação da cultura, pois têm a visão daquilo 
que a organização deve ser. Fundadores:

1. Contratam/mantêm funcionários que pensem da mesma forma que eles;

2. Doutrinam e socializam esses funcionários;

3. Agem como modelo que encoraja os funcionários a assimilarem valores e premissas.

13.3.2. Desenvolvimento

São as práticas da organização que visam manter a cultura viva: histórias (relatos), rituais 
(atividades), símbolos (objetos, ações com significados especiais), linguagem (símbolos 
verbais), entre outras formas.

Os líderes, devido ao seu poder, colaboram fortemente para a disseminação da cultura.

Outra forma de manter a cultura é a socialização (ou aculturação), definida como o processo 
pelo qual os indivíduos aprendem a maneira de ser, de fazer e de agir em uma sociedade, ou 
organização. Pode ser dividida em três estágios:

1. Pré-chegada (expectativa e preparação) – é o reconhecimento de que cada indivíduo 
chega com um conjunto de valores, atitudes e expectativas;

2. Encontro (ingresso) – o novo membro vê o que a empresa é realmente e confronta a 
possibilidade de que as expectativas (sobre o trabalho, os colegas, o chefe e a organização 
de maneira geral) e a realidade podem não ser as mesmas;
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3. Metamorfose (ajustamento e integração) – ele resolve os possíveis problemas surgidos no 
estágio do encontro e as mudanças acontecem para se adaptar aos valores e ÀS normas de 
seu grupo.

Para Schein, as organizações desenvolvem suas próprias culturas por meio de três aspectos:

a) pela manutenção dos elementos da cultura que estão relacionados ao sucesso da 
organização;

b) pelo alinhamento das várias subculturas;

c) pela identificação e mudança dos elementos menos funcionais, à medida que as condições 
do ambiente externo mudam (dinamismo).

13.3.2.1. Opções de socialização

 • Formal – diferenciação explícita dos novatos (ex.: programas de integração e orientação) 
ou Informal – coloca o novato em seu cargo com pouca ou nenhuma atenção especial;

 • Coletiva (processados por um conjunto idêntico de experiências - serviço militar) ou 
Individual;

 • Uniforme (fixa – estágios padronizados de transição da etapa de entrante para a etapa de 
funcionário) ou variável.

 • Seriada (papéis de encorajamento – programas de aprendizagem, tutoria) ou randômica 
(aleatória – os novos funcionários ficam à vontade para atuar por própria conta).

 • Reforço (investidura – reforça certas características e atitudes) ou eliminação (despojamento 
– neutraliza características indesejáveis.

Os métodos de socialização mais comuns são: processo seletivo, conteúdo do cargo, supervisor 
como tutor, equipe de trabalho e programa de integração (indução).

13.3.3. A Fábula dos Macacos

A seguir, uma pequena história para ajudar a retratar como funciona a criação e o 
desenvolvimento (aprofundamento) de uma cultura organizacional:

Um grupo de cientistas e pesquisadores colocou cinco macacos numa jaula. No meio da jaula, 
colocaram uma escada e, sobre ela, um cacho de bananas.

Quando um macaco subia a escada para pegar as bananas, um jato de água gelada era jogado 
nos que estavam no chão, causando-lhes grande incômodo. Depois de certo tempo, quando 
um macaco subia a escada para pegar as bananas, os outros que estavam no chão o pegavam 
e o enchiam de pancada. Passou mais um tempo e nenhum macaco tinha coragem de subir a 
escada, apesar da tentação das bananas.

Então substituíram um dos macacos por um novo. A primeira coisa que ele fez foi subir a 
escada, sendo prontamente retirado e surrado pelos outros. Depois de algumas surras, o novo 
integrante do grupo não subia mais a escada.
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Um segundo substituto foi colocado na jaula e o mesmo ocorreu, tendo o primeiro substituto 
participado com entusiasmo da surra ao novato. Um terceiro foi trocado e o mesmo ocorreu. 
Um quarto e, finalmente, o último dos cinco macacos iniciais foi substituído. Os pesquisadores 
então tinham na jaula um grupo de cinco macacos que, mesmo nunca tendo tomado um jato 
de água gelada, continuavam batendo naquele que tentasse pegar as bananas.

Se fosse possível perguntar aos macacos por que eles batiam em quem tentasse subir a escada, 
com certeza, entre as respostas, a mais frequente seria: “Não sei, mas as coisas sempre foram 
assim por aqui".

13.4. Componentes (Elementos, Dimensões, Níveis)

A análise da cultura organizacional é uma tarefa complexa, porque nem todos os seus 
elementos são visíveis. Para se conhecer uma cultura, é necessário diagnosticá-la de acordo 
com os diferentes níveis de seus elementos. O nível é o grau no qual o elemento cultural é 
visível ao observador. Os componentes que se situam no nível mais externo são os que se 
podem observar diretamente. Os componentes que se situam nos níveis mais profundos não se 
revelam diretamente à observação e são mais difíceis de analisar.

De forma semelhante, pode-se dizer que a cultura possui uma dimensão objetiva e uma 
subjetiva.

13.4.1. Modelo do Iceberg

Chiavenato afirma que uma das formas de expressar os níveis da cultura é pela figura do 
iceberg: a parte na superfície da água é facilmente visível; já a parte inferior, oculta sob a água, 
está fora da visão e depende de um estudo mais aprofundado para ser identificada.



 

www.acasadoconcurseiro.com.br982

Aspectos formais são facilmente perceptíveis e publicamente observáveis. Geralmente são 
ditados pela estratégia e decorrem da estrutura organizacional e das atividades. Ex.: missão, 
visão, objetivos, estratégias, políticas, regras, organograma, cargos, métodos e procedimentos, 
tecnologia, medidas de produtividade física e financeira, etc.

Já os aspectos informais são componentes ocultos. São manifestações tangíveis ou intangíveis 
de valores compartilhados pelos membros da organização. Não estão registrados em manuais, 
tampouco em organogramas, pois são aspectos sociais e psicológicos. Variam de valores 
muito específicos de certos grupos até os que são guias gerais de comportamento. Entre esses 
componentes, pode-se citar: percepções, sentimentos, atitudes, valores, padrões de influência 
e poder, expectativas, interações informais, normas grupais, etc.

Alguns autores estimam que o nível externo (visível – formal) corresponde a apenas de 10% a 
20% da cultura. Os 80% ou 90% restantes advém da organização informal.

Chiavenato também relaciona seis elementos da cultura:  

1. Cotidiano do comportamento observável: como as pessoas interagem, a linguagem e 
gestos utilizados, os rituais, rotinas e procedimentos comuns;  

2. Normas: regras que envolvem os grupos e seus comportamentos, como nos momentos de 
lazer, nas refeições, nos dias informais;

3. Valores dominantes: valores defendidos pelas empresas, como a ética, o respeito pelas 
pessoas, a qualidade de seus produtos ou preços baixos;  

4. Filosofia administrativa: que guia e orienta as políticas da organização quanto aos 
funcionários, clientes e acionistas;  

5. Regras do jogo: como as coisas funcionam, o que um novo funcionário deve aprender para 
se sair bem e ser aceito como membro de um grupo;

6. Clima organizacional: sentimentos das pessoas e a maneira como elas interagem entre si, 
com os clientes ou elementos externos.
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13.4.2. Modelo de Schein

Artefatos, valores compartilhados e pressuposições básicas são os três níveis definidos por 
Schein, que vão desde o muito visível ao muito tácito e invisível.

13.4.2.1. Artefatos (superficial, observável)

Esse primeiro nível da cul-
tura é composto pelos fe-
nômenos que são vistos, 
sentidos e ouvidos ao se 
deparar com um novo gru-
po. São os sintomas da cul-
tura desse grupo.

São considerados artefa-
tos: organização do am-
biente físico, arquitetura, 
linguagem, tecnologia, 
produtos, criações artísti-
cas, modos de vestir, dis-
cursos, maneiras de de-
monstrar emoções, mitos, heróis, histórias, lemas, cerimônias, padrões de comportamento 
visíveis, processos organizacionais, entre outros.

É interessante saber que, apesar de ser fácil de ser observar, às vezes são difíceis de interpretar 
por um observador externo que não conhece o histórico da organização.

13.4.2.2. Valores compartilhados (justificativas da organização)

É o segundo nível, um pouco menos perceptível. São os processos conscientes de pensamento 
que justificam as decisões e as ações. Funcionam como justificativas aceitas por todos os mem-
bros e definem por que as pessoas fazem o que fazem.

Este nível já não é tão visível e, para identificá-lo, é necessário maior tempo de convívio, ou en-
trevistas com alguns membros da organização, ou análise de documentos.

Valores se originam a partir de um processo de transformação cognitiva, muitas vezes criados 
originalmente pelos fundadores da organização, ou pelas lideranças. Ex.: ao se deparar com 
uma situação nova, o grupo irá acatar a solução proposta pelo líder. Se funcionar e se o grupo 
compartilhar a percepção de sucesso, este valor se transformará num valor compartilhado. Na 
sequência, se as ações baseadas no valor continuarem a proporcionar sucesso, ele se transfor-
mará em um pressuposto compartilhado (nível 3).

São conscientes enquanto podem ser debatidos, testados e contestados. Quando são automá-
ticos/inconscientes, passam ao terceiro nível.
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13.4.2.3. Pressuposições básicas (pressupostos, inconsciente)

É o nível mais profundo, íntimo e oculto, em que reside a essência da cultura.

São as crenças inconscientes, as verdades implícitas, as percepções e os sentimentos nos quais 
as pessoas acreditam. Formadas a partir das experiências vividas em conjunto, resultam nos 
mitos e nas crenças não confirmadas, porém aceitas sem questionamento ou análise.

Uma vez que um grupo desenvolve um conjunto de tais pressupostos, as pessoas ficarão mais 
confortáveis ao conviver com outras do mesmo grupo e desconfortáveis em grupos com outros 
pressupostos (pois elas não entenderão o que está acontecendo ou perceberão as ações erro-
neamente).

13.4.3. Modelo de Hofstede

É composto por quatro elementos.

Os símbolos, os heróis e os rituais constituem as 
práticas da organização, as manifestações visíveis 
que são resultado dessa cultura. O núcleo da cultura 
(que explica as ações) é formado pelos valores.

Tanto Hofstede como Schein afirmam que há ele-
mentos na cultura que só podem ser decifrados a 
partir da convivência com os grupos.

 • Símbolos –palavras, gestos, ações e objetos que 
têm significado especial dentro da organização;

 • Heróis – personagens vivas ou mortas, reais ou 
imaginárias, revestidas de prestígio na cultura, 
frequentemente lembradas e que servem de 
modelo (positivo ou negativo) de comportamento para seus membros.

 • Rituais – atividades coletivas, muitas vezes supérfluas do ponto de vista técnico, mas so-
cialmente indispensáveis;

 • Valores – sentimentos raramente discutíveis, quase sempre inconscientes e não direta-
mente observáveis, mas revelados por comportamentos alternativos.

13.4.4. Modelo de Maximiano

Percebe-se, pelo modelo de Maximiano, que o 
nível mais externo (facilmente visível) é compos-
to pelos artefatos, pela linguagem e pelos hábi-
tos comuns das pessoas.

O nível mais profundo (que não se revelam facil-
mente e são difíceis de analisar) são os valores e 
as crenças.
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Os elementos da cultura, segundo o autor, são:

1. Artefatos: componentes mais visíveis da uma cultura (arquitetura, veículos, roupas, 
produtos, etc.);

2. Tecnologia: as organizações transformam o conhecimento e a experiência em recursos, 
produtos e serviços. Tecnologia é o repertório de conhecimentos utilizados pelas pessoas e 
pelas organizações para resolver problemas;

3. Símbolos: comportamentos e objetos que carregam e transmitem mensagens e significados 
dentro de uma cultura organizacional (cerimônias, rituais, histórias, mitos, imagens, 
hábitos, linguagem, arquitetura, vestuário, etc.);

4. Valores: estão no íntimo da cultura organizacional – crenças, preconceitos, ideologia, 
atitudes e julgamentos compartilhados nas organizações.

13.4.5. Modelo de Alves

A cultura, tanto na sociedade quanto na organização, é composta de três dimensões 
interdependentes: a material, a psicossocial e a ideológica.

13.4.6. Resumo dos Elementos

Alguns dos elementos da cultura organizacional mais frequentemente citados na literatura 
estão descritos a seguir.

ELEMENTO DESCRIÇÃO

Valores Tudo aquilo que a organização considera importante para preservar, realizar 
e manter a imagem e o sucesso.

Cerimônias Eventos especiais nos quais os membros da organização celebram os mitos, 
os heróis e os símbolos da empresa.
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Ritos* 
Atividades cerimoniais destinadas a comunicar ideias específicas ou a realizar 
determinados propósitos (de passagem, de degradação, de confirmação, de 
reprodução, para redução de conflitos, de integração).

Rituais Ações regularmente repetidas para reforçar normas e valores culturais. 

Histórias / Estórias Relatos de eventos passados que ilustram e transmitem normas e valores 
culturais mais profundos.

Mitos Histórias imaginárias usadas para reforçar algumas crenças e que ajudam a 
explicar atividades ou eventos que de outro modo poderiam ser confusos.

Heróis 
Pessoas de sucesso, frequentemente citadas como exemplo, que 
corporificam os valores e o caráter da organização e de sua cultura. Pode 
ser o fundador, um gerente marcante, etc.

Símbolos 
Objetos, ações, eventos dotados de significados especiais e que permitem 
aos membros da organização trocarem ideias complexas e mensagens 
emocionais.

Linguagem Conjunto de símbolos verbais que geralmente reflete a cultura particular da 
organização.

Tabus Questões proibidas pela organização, inquestionáveis. Estão presentes, mas 
nem sempre explicitadas.

Etiqueta O que é de “bom tom”. Ex.: pronomes de tratamento, roupas, etc.

Cânones Preceitos eclesiásticos. Ex.: missão, visão, regulamentos, etc.

Normas
Presentes em todas as organizações, definem os limites entre o 
comportamento esperado/aceito e o não aceito/punível. Podem ser formais 
ou informais.

Comunicação
Processo de troca de informações que é essencial na vida da organização. 
Pode ser formal ou informal; via oral, escrita, gestos, comportamentos, 
transações simbólicas.

A seguir, os tipos de ritos e suas definições: 

 • Ritos de passagem: são utilizados, principalmente, na entrada e na inserção do indivíduo 
no meio organizacional, quando esse passa pela fase primária de socialização. Também 
são adequadamente empregados na mudança de papéis e status profissional, facilitando a 
transição dos indivíduos. Exemplo: o processo de introdução e treinamento básico em uma 
empresa.

 • Ritos de degradação: estão associados à dissolução de identidades sociais e à perda de 
poder de um indivíduo. Geralmente, este, além de ter sua imagem denegrida e associada a 
algum fracasso, é excluído do cargo ou status que ocupa. Exemplo: o processo de despedir 
e substituir um alto executivo.

 • Ritos de reforço ou confirmação: ao contrário dos ritos de degradação, têm como objetivo 
divulgar e exteriorizar os resultados positivos e o sucesso, fortalecendo identidades sociais 
e seu poder. Dessa forma, estimulam a motivação dos membros da organização. Exemplo: 
seminários para reforçar a identidade social e seu poder de coesão.
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 • Ritos de renovação ou reprodução: são os que se relacionam ao fortalecimento das 
atividades de crescimento e desenvolvimento gerencial e organizacional. Devido à 
instabilidade do contexto organizacional, esses ritos vêm sendo utilizados de forma intensa 
pelas empresas. Exemplo: atividades de desenvolvimento organizacíonal.

 • Ritos de redução de conflitos: são vistos como uma forma de criar meios para a 
convergência de opiniões ou posições organizacionais com a finalidade de reduzir os 
conflitos e agressões. Exemplo: processos de negociação coletiva.

 • Ritos de integração: encorajam, revivem e enaltecem os sentimentos comuns, procurando 
criar espaço para uma integração de diversas correntes distintas, em torno de um objetivo 
único, de acordo com as necessidades e expectativas da organização. Esse tipo de rito agrega 
e mantém os indivíduos em um sistema social. Exemplo: festas de Natal nas organizações.

13.5. Tipos / Modelos de Cultura

13.5.1. Cultura Dominante, Subculturas e Contracultura

As organizações, em sua maioria, possuem uma cultura dominante e diversas subculturas.

A cultura dominante expressa os valores essenciais compartilhados pela maioria dos membros 
da organização – é a cultura organizacional.

As culturas organizacionais geralmente dividem-se em subculturas, pois, à medida que cres-
cem, as organizações criam departamentos que se diferenciam em termos de objetivos, de lo-
calização, de produtos, de tipos de pessoas empregadas, etc. (exemplo: marketing, contabilida-
de e gestão de pessoas são áreas diferentes, com perfis de especialistas diferentes).

As subculturas referem-se à coexistência de diversas culturas dentro de uma mesma organiza-
ção. Representam atitudes e pontos de vista diferentes, os quais refletem problemas, situações 
ou experiências específicos de certos grupos. 

As subculturas, portanto, são 
formadas por membros de um 
grupo particular que possuem 
valores específicos – mesmos 
ideais, funções similares, co-
nhecimentos étnicos e religio-
sos, etc. –, podendo enfraque-
cer a organização caso haja 
conflitos com a cultura domi-
nante e seus objetivos.

Geralmente, uma subcultura 
incluirá os valores essenciais 
da cultura dominante, além de 
valores específicos da sua área 
(ocupacional) e da cultura lo-
cal (regional, nacional).
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Há também o conceito de contracultura, que é a cultura peculiar de um grupo que se opõe à 
cultura mais ampla, contestando seus padrões.

Se as organizações não possuíssem nenhuma cultura dominante e fossem constituídas apenas 
de diversas subculturas, a importância da cultura organizacional seria consideravelmente redu-
zida, porque não haveria nenhuma interpretação uniforme do que seria um comportamento 
adequado ou inadequado. Dessa forma, seria difícil manter a coesão da empresa e o foco nos 
objetivos principais.

Geert Hofstede estudou a culturas de 
países (nacionais) e as culturas organi-
zacionais (de empresas), acreditando 
que as duas se relacionam fortemente.

A nacionalidade é o critério possível 
de classificação atribuindo-se caracte-
rísticas coletivas aos cidadãos de dife-
rentes países e, portanto, utilizado do 
ponto de vista prático para o estudo de 
fatores culturais.

Para Hofstede, no nível nacional, as 
diferenças culturais residem mais nos 
valores e menos nas práticas; no nível 
organizacional, as diferenças culturais 
residem mais nas práticas e menos nos 
valores. 

13.5.2. Culturas Fortes e Fracas

A cultura organizacional possibilita que um grupo se fortaleça ou se desintegre.

Quanto mais membros aceitarem os valores e quanto mais se comprometerem com eles, mais 
forte será a cultura. Uma cultura forte, portanto, é homogênea – os valores essenciais são 
intensamente acatados e amplamente compartilhados.

A cultura fraca é heterogênea – há poucos (ou não há) valores essenciais compartilhados.

13.5.2.1. Vantagens

Uma cultura forte é mais eficaz e tem melhor desempenho que uma cultura fraca, pois:

 • Define fronteiras: diferencia uma organização da outra;

 • Gera um senso de união, uma identidade organizacional: compartilhar normas, valores e 
percepções proporciona às pessoas um sentido de união, um compromisso com algo maior 
que o interesse individual;

 • Promove a estabilidade organizacional: há uma compreensão clara dos papéis e da maneira 
como as coisas são feitas;
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 • Tem influência maior sobre o comportamento dos seus membros: alto controle 
comportamental, moldando as atitudes e servindo como uma fonte de significados comuns 
para explicar por que as coisas acontecem do modo como acontecem;

 • Estabelece limites: possibilita menor preocupação em desenvolver regras e regulamentos 
para orientar o comportamento dos funcionários, pois essa orientação é assimilada por 
eles à medida que aceitam a cultura organizacional;

 • Gera um índice mais baixo de rotatividade da força de trabalho: a alta concordância em 
relação aos pontos de vista da organização gera coesão, lealdade e comprometimento 
organizacional, qualidades que, por sua vez, reduzem a propensão dos funcionários a 
deixar a organização;

 • Constitui tradições: gera a memória histórica da organização;

 • Define perfis para admissão, promoção, capacitação, reconhecimento.

13.5.2.2. Desvantagens

As desvantagens são as chamadas disfunções da cultura, que prejudicam a capacidade de 
resolver os problemas de convivência interna e a adaptação externa. Nesse caso, a cultura é 
considerada um passivo.

Disfunções na cultura organizacional são desvios no comportamento coletivo (degenerações 
que, muitas vezes, não são percebidas pelos membros do grupo).

Elas acontecem quando os valores compartilhados não são aqueles necessários para melhorar 
a eficácia da organização, ou seja, quando a cultura diverge das necessidades do ambiente 
(interno e externo). Ex.: em um mercado estático, a consistência do comportamento é um valor 
positivo. Caso o mercado se torne dinâmico, essa mesma consistência passaria a ser um fator 
negativo. Assim, a cultura pode se tornar uma barreira às mudanças, quando não é adequada 
para lidar com as novidades em seus ambientes.

A cultura pode se tornar também uma barreira à diversidade, quando padroniza comportamentos 
e elimina as distintas experiências que as pessoas podem levar para a organização. Ex.: em 
uma cultura forte, os novos funcionários contratados tendem a ser rapidamente socializados, 
mesmo que não sejam parecidos com a maioria dos membros da organização.

Outro problema é quando ocorre a institucionalização, ou seja, quando a organização passa a 
ser valorizada por si só e não pelos bens e serviços.

Outras possíveis disfunções da cultura organizacional são:

 • dificuldade de entender e processar mudanças ambientais;

 • resistência generalizada à necessidade de mudança interna;

 • dificuldade de aceitar outras culturas e pontos de vista alheios;

 • tendência a subestimar outros grupos, especialmente concorrentes e clientes;

 • uso excessivo de jargão como disfarce de solidez intelectual, prejudicando a comunicação 
com outros grupos.
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13.5.3. Outros tipos de cultura

 • Ética: longo prazo, equilibra direitos dos stakeholders, apoio para correr riscos e inovar, 
desestímulo à competição;

 • Positiva: enfatiza pontos fortes dos funcionários, recompensa mais que pune, privilegia a 
vitalidade e o desenvolvimento pessoal;

 • Espiritualizada: reconhece que as pessoas possuem um uma consciência espiritual, buscam 
propósito no trabalho, confiança, respeito e práticas humanistas;

 • Adaptativa: foca na inovação, cuidado com clientes, mudanças, criatividade;

 • Conservadora (não adaptativa): é burocrática e foca no conservadorismo, nas tradições, 
nos costumes e nos valores já existentes.

13.6. Indicadores (atributos)

Um indicador é um mecanismo de controle que serve para medir algo (geralmente, um desem-
penho).

Pode-se fazer a analogia: da mesma forma que uma régua mede o tamanho de um objeto (pe-
queno ou grande), o indicador mede a presença ou a ausência de uma característica na cultura.

Ex.: Inovação/propensão 
ao risco x Aversão ao ris-
co, Orientação para os 
resultados x Orientação 
para os processos, Orien-
tação para o ambiente 
(adaptação) x Orientação 
interna (conservadorismo), Foco nas pessoas x Foco nas atividades, Foco na equipe x Foco no 
indivíduo, Estabilidade x Crescimento, Universalismo (das regras) x Particularismo, Coletivismo 
x Individualismo, Espiritualidade, Pragmatismo, etc.

Os indicadores da cultura organizacional permitem identificar a essência da cultura em uma 
organização ou, em outras palavras, medem a(s) característica(s) da cultura presente(s) na or-
ganização. Também são chamados de atributos da cultura.

Robbins afirma que há sete características (indicadores) que capturam a essência da cultura:

1. Inovação – assumir riscos;

2. Atenção aos detalhes – precisão, análise;

3. Orientação para resultados (em vez de processos);

4. Foco na pessoa – decisões levam em conta impacto nas pessoas;

5. Foco na equipe – atividades organizadas em equipes;

6. Agressividade – competitividade;
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7. Estabilidade – manutenção do status quo.

Hofstede examinou as culturas nacionais de acordo com os seguintes atributos:

6 Dimensões Nacionais

Distância do poder (hierárquica)
Medida do grau de aceitação, por aqueles que têm menos 
poder nas instituições e organizações de um país, de uma 
repartição desigual do poder.

Grau de individualismo ou de 
coletivismo

Força dos laços entre os indivíduos, ou seja, se a preocupação 
do indivíduo ocorre consigo próprio (individualismo) ou com o 
grupo (integração, coesão do grupo).

Grau de masculinidade ou de 
feminilidade

Serão ditas masculinas as sociedades em que os papéis são 
nitidamente diferenciados (o homem deve ser forte, impor-
se e interessar-se pelo sucesso material, enquanto a mulher 
deve ser mais recatada, terna e preocupada com a qualidade 
de vida); são femininas aquelas em que os papéis sociais dos 
sexos se sobrepõem (tanto os homens quanto as mulheres 
devem ser recatados, ternos e preocupados com a qualidade 
de vida).

Controle da incerteza

Mede o grau de inquietude dos seus habitantes em situações 
desconhecidas ou incertas (tolerância a incertezas e a 
ambiguidades), podendo ser visualizado em forma de estresse 
e de necessidade de previsibilidade.

Orientação a longo prazo

A orientação para o longo prazo é mais dinâmica e possui uma 
atitude proativa que impulsiona as mudanças com base nos 
objetivos e na mobilização dos recursos. A orientação para o 
curto prazo é mais estática e representa uma atitude reativa e 
deseja preservar a estabilidade, manter o status quo (solidez, 
respeito pela tradição e reciprocidade de favores, oferendas e 
gentilezas, etc.).

Indulgência vs. Restrições

Relacionado com a extensão da gratificação de desejos 
humanos para gozar a vida. Uma sociedade indulgente permite 
maior liberdade para aproveitar a vida e se divertir. Uma 
sociedade restritiva suprime a satisfação de necessidades e as 
regula por meio de normas sociais rígidas.

Existem dezenas de indicadores, seno os mais comuns:

1. Inovação/propensão ao risco: grau em que as pessoas são incentivadas a inovar, a aceitar 
desafios. As culturas inovativas são orientadas para incerteza (ambientes instáveis), 
possuem alta tolerância à ambiguidade e incentivam as pessoas a preferirem os desafios, 
os riscos, as mudanças e as situações de resultados duvidosos. Geralmente, organizações 
com essa cultura possuem estrutura orgânica (cujas relações dinâmicas e altamente 
interdependentes se assemelham aos organismos vivos, como, por exemplo a relação 
entre as células do corpo) e descentralizada, com foco nos sistemas abertos (interação com 
o ambiente externo). Por outro lado, as culturas orientadas para a certeza (mecanicista) 
são pouco tolerantes à ambiguidade e fazem as pessoas preferirem a acomodação, a 
rotina e as situações estruturadas. É uma cultura com pouca capacidade de adaptação, 
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pois o comportamento das pessoas é mecânico, cada uma possui tarefas especializadas e a 
hierarquia e o controle são valorizados.

2. Atenção aos detalhes: grau em que se espera que os funcionários demonstrem precisão, 
análise e atenção aos detalhes no trabalho.

3. Orientação para os resultados (realização, desempenho): grau em que se focam os 
resultados mais do que as técnicas ou os processos empregados para o seu alcance. 
Incentiva, reconhece, premia os seus membros por esforços ou resultados voltados para a 
qualidade, o desenvolvimento, o cumprimento de metas, a excelência e as realizações.

4. Foco nas pessoas: grau em que as decisões levam em consideração o efeito dos resultados 
sobre as pessoas na organização.

5. Foco na equipe: grau em que as atividades de trabalho em equipe são organizadas mais em 
termos de equipes do que de indivíduos.

6. Agressividade: grau em que as pessoas são competitivas, agressivas, em vez de dóceis ou 
acomodadas.

7. Estabilidade: grau em que as atividades organizacionais enfatizam a manutenção do status 
quo em contraste ao crescimento.

8. Linguagem: divide as culturas em dois tipos básicos: as de alto contexto baseiam-se na 
confiança pessoal e na palavra falada, e ass de baixo contexto dão mais valor à palavra 
escrita e à formalidade.

9. Universalismo: mede até que ponto as regras são inflexíveis e permanentes, ou então se 
podem ser mudadas para se ajustar a situações particulares (particularismo).

10. Orientação para o ambiente (adaptação): as culturas adaptativas (orientadas pra fora, 
sistemas abertos) preocupam-se seriamente com os clientes, os acionistas e os empregados. 
As culturas não adaptativas (orientadas para dentro) preocupam-se principalmente consigo 
mesmas, ou com algum produto ou tecnologia mais familiar.

11. Coletivismo: verifica se as pessoas já estão bem socializadas com a cultura e se há sinergia 
no grupo, ou seja, se há confiança mútua entre os membros, foco no bem coletivo e nos 
objetivos organizacionais. Nesse tipo de cultura, a principal forma de controle é a externa 
(clientes, sociedade, etc.). O inverso da cultura coletivista é a individualista, na qual há 
desconfiança entre as pessoas, pouca solidariedade e baixa interação no trabalho. Nessas 
culturas, é necessário um forte controle interno para corrigir os desvios de conduta e 
garantir o alcance dos objetivos da organização.

12. Conservadorismo: grau de rigidez, caracterizado pelo apego à tradição, alto controle e uso 
de processos corretivos e negativos (punições, etc.)

13. Identidade: grau de identidade das pessoas com a organização como um todo, mais do que 
com seu grupo imediato ou colegas de profissão.

14. Participação: nível de participação das pessoas no processo de administrar a organização.

15. Espiritualidade: (não tem a ver com práticas religiosas) esse indicador reconhece que as 
pessoas possuem uma consciência espiritual e necessidade de trabalho significativo. Uma 
cultura espiritualizada, portanto, apoia o trabalho que tenha um forte sentido de propósito 
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(que dê inspiração), que gere confiança e respeito mútuo entre as pessoas e que seja 
baseado em práticas humanistas (horários flexíveis, recompensas coletivas, autonomia, 
etc.).

16. Pragmatismo: foco no mercado, nas necessidades dos clientes. Na cultura pragmática, os 
resultados são mais importantes que os procedimentos. O inverso é a cultura normativa: 
preocupação acentuada com o cumprimento correto dos procedimentos organizacionais, 
meios (processos) considerados mais importantes que os resultados.

17. Orientação para afiliação ou humanista: refere-se ao nível de incentivo proporcionado 
pela organização para que as pessoas se comportem de maneira justa, gentil, amigável, 
cuidadosa, generosa, altruísta para com os outros, buscando a construção de um ambiente 
de trabalho fraterno, em que todos se relacionem bem, como em uma grande família, em 
que há proteção aos mais fracos e as decisões agradem a todos os envolvidos.

18. Assertividade: nível existente na organização entre a passividade e a agressividade nas 
relações entre os indivíduos, na adoção de comportamentos decisivos, de defesa da própria 
opinião, na prática de se abordar os assuntos de forma direta. 

13.7. Aplicação

O interesse pelo assunto cultura organizacional deve-se à tentativa de entender as diferenças 
de desempenho entre as empresas.

O estudo da cultura ajuda a explicar alguns aspectos aparentemente incompreensíveis e 
irracionais que ocorrem em um grupo ou organização – os indivíduos incorporam maneiras de 
fazer e agir que se tornam naturais e não mais passíveis de explicações.

Vários estudos têm relacionado a cultura e o desempenho organizacional, apontando 
uma associação entre ambos: o trabalho em equipe apresenta uma correlação forte com o 
desempenho – em outras palavras, organizações que adotam comportamentos cooperativos 
tendem a ser mais efetivas.

Os administradores usam a cultura explicitamente, por meio de credos, políticas e normas, ou 
implicitamente, por meio de práticas e decisões. É um poderoso recurso para determinar a 
forma como a estratégia do negócio é executada e a natureza da conduta com clientes, governo, 
comunidade, meios de comunicação, acionistas, prestadores de serviços, etc.

A cultura ajuda a definir, ainda, que tipos de pessoas devem ser admitidas (geralmente aquelas 
cujo perfil é compatível com a cultura da organização), como devem ser desenvolvidas, os 
critérios que determinam a excelência do desempenho e as promoções de plano de carreira.

A cultura de certas organizações é tão forte (e reconhecida) que acaba atraindo os melhores 
profissionais do mercado (ex.: Google).

Os pesquisadores estão começando a acreditar que os elementos lógicos da cultura em 
um ambiente altamente competitivo podem exercer uma influência ainda maior sobre o 
desempenho e os resultados que os aspectos físicos das estruturas, sistemas e estratégias 
organizacionais. Em outras palavras, a cultura corporativa pode ter um impacto significativo 
sobre o desempenho econômico de longo prazo de uma empresa.
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13.8. Mudanças

A cultura é difícil de mudar porque, além de ser estável, representa o aprendizado acumulado 
de um grupo, bem como as formas de pensar, de sentir e, principalmente, o seu sucesso.

As certezas culturais são compartilhadas e, para mudá-las, há que se pedir ao grupo inteiro que 
mude essas certezas.

As culturas só mudam no médio e no longo prazo, pois demoram muito para sofrer modificações 
por conta de seu caráter profundamente arraigado nas pessoas. Além disso, mesmo mudando, 
há uma tendência de que a cultura mantenha a sua “personalidade”, que são os seus traços e 
valores mais profundos.

Os processos de mudança precisam começar por meio de ações educacionais que exigem gasto 
de tempo e energia.

Schein enfatiza que, durante um processo de mudança, o indivíduo pode sentir-se ansioso 
por sobreviver ou culpado, o que gera a necessidade de abandonar alguns velhos hábitos e 
formas de pensar para aprender outros. A ansiedade do aprendizado é a combinação de vários 
medos, como exemplos, o medo da incompetência temporária, medo de ser punido pela 
incompetência, medo de perder a identidade pessoal, medo de deixar de ser membro do grupo.

Enquanto a ansiedade oriunda do aprendizado estiver alta, haverá resistência ou criação de 
desculpas para não iniciar o processo de aprendizado transformador, podendo ser observados 
o seguintes estágios:

a) Negação – não acredita que a mudança seja válida;

b) Indicação de um bode expiatório – jogando o problema para outro membro e negando–se 
a aceitar (outras pessoas devem mudar antes dele);

c) Manobrar e negociar – requer uma compensação especial pelo esforço de mudar.

Segundo o autor, para criar a segurança psicológica, é necessário seguir etapas que devem ser 
realizadas de maneira simultânea. O gestor da mudança deve estar preparado para realizá-las. 
São elas:

 • Criação de uma visão positiva – a liderança deve acreditar que, com essa mudança, os 
indivíduos e a organização estarão em melhor situação;

 • Aplicação de treinamento formal – é necessária para que os indivíduos aprendam novas 
maneiras de pensar, novas atitudes e novas habilidades;

 • Envolvimento do aprendiz – cada indivíduo deve desenvolver sua própria metodologia de 
aprendizado;

 • Treinamento informal ou grupos familiares – criar treinamentos informais e em grupo, 
para estimular o desenvolvimento das novas normas e certezas em grupo;

 • Exercícios, instrutores e feedback – aplicar exercícios, para que os indivíduos possam 
aprender cometendo erros e receber feedback sem prejuízo aos resultados da organização;

 • Modelos de comportamento positivo – buscar enxergar os novos comportamentos e 
atitudes, antes da implementação;



MTE - Auditor Fiscal do Trabalho – Administração Geral e Pública – Prof. Rafael Ravazolo

www.acasadoconcurseiro.com.br 995

 • Grupos de apoio – criar grupos de apoio para facilitar o aprendizado dos indivíduos;

 • Sistemas e estruturas coerentes – desenvolver sistemas de recompensas e disciplina e uma 
estrutura organizacional que seja coerente com a nova maneira de pensar e agir.

13.9. Clima Organizacional

13.9.1. Principais definições

Para Toro (2001), consiste nas percepções compartilhadas que os membros desenvolvem 
mediante as suas relações com as políticas, as práticas e os procedimentos organizacionais 
tanto formais quanto informais. 

Pra Robbins (2011), percepções compartilhadas que os membros da organização possuem 
sobre ela e sobre o ambiente de trabalho.

Para Tamayo (1999), envolve alguns elementos da cultura, mas é mais superficial e opera 
somente no nível de atitudes e valores. Pode-se afirmar que clima é parte da cultura e diz 
respeito ao nível que pode ser experimentado de modo mais imediato.

Para Maximiano (2012), é o produto dos sentimentos. Em essência, o clima é uma medida de 
como as pessoas se sentem em relação à organização e a seus administradores. É o conjunto 
de sentimentos positivos, negativos ou de indiferença, produzidos pela organização sobre seus 
integrantes.

13.9.2. Implicações

O clima representa a qualidade do ambiente psicológico e social que existe em uma organização 
e que condiciona o comportamento dos seus membros. Está intimamente ligado ao moral e à 
satisfação das necessidades humanas dos funcionários.

Dependendo de como os participantes se sentem em relação à sua organização em determinada 
época, o clima pode ser positivo e favorável – quando é receptivo e agradável –, ou negativo e 
desfavorável – quando é frio e desagradável. O clima organizacional é a causa e a consequência 
do comportamento dos participantes de uma organização.

Ele influencia direta e indiretamente as atitudes, a motivação, a produtividade do trabalho e a 
satisfação dos funcionários e das demais pessoas envolvidas com a organização. 

 • Satisfação: ligação do indivíduo com seu contexto de trabalho – julgamento avaliativo, 
positivo ou negativo, que o trabalhador faz sobre seu trabalho ou situação de trabalho. 
Tem natureza afetiva.

O clima organizacional é, de certa forma, o reflexo da cultura da organização ou, melhor 
dizendo, o reflexo dos efeitos dessa cultura na organização como um todo, mas clima e cultura 
são conceitos bem diferentes.
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 • Cultura é conjunto de valores e crenças que orientam o comportamento humano na 
organização.

 • Clima é a percepção compartilhada pelas pessoas quanto a valores, políticas e práticas 
de gestão (tem natureza cognitiva – processo de adquirir e assimilar percepções, 
conhecimentos). 

 • Cultura trata de valores muitas vezes inconscientes.

 • Clima trata de aspectos que são evidenciados e percebidos pelas pessoas nas relações 
existentes na organização.

Quando se assiste à previsão do tempo na televisão, o apresentador fala que "o clima está 
bom", ou "o clima está ruim, mas pode melhorar nos próximos dias". O clima organizacional 
segue o mesmo princípio, mas o que varia (em vez de sol e chuva) é a satisfação das pessoas 
que trabalham na organização. O clima, portanto, pode variar mais facilmente (dependendo de 
acontecimentos que agradem ou desagradem às pessoas), enquanto a cultura é mais perene. 

Além da cultura, alguns fatores como políticas organizacionais, formas de gerenciamento, 
lideranças formais e informais, atuação da concorrência e influências governamentais também 
podem alterar o clima.

13.9.3. Pesquisa de Clima Organizacional

Por que as organizações avaliam o clima?

 • As percepções compartilhadas alimentam a formação de opiniões/juízos acerca do 
trabalho.

 • As opiniões determinam as ações, as reações e s decisões das pessoas (as pessoas se 
comportam com base naquilo que percebem, de acordo com suas crenças a respeito da 
realidade e não pela realidade).

 • Por meio dessa avaliação, é possível diagnosticar o clima organizacional, portanto, é 
possível melhorar o comportamento humano no trabalho.

Uma pesquisa de clima organizacional busca identificar a percepção das pessoas sobre a 
organização, como elas se sentem, e consequentemente, verificar qual é o nível de satisfação e 
de motivação. Sendo assim, pode-se dizer que ela é um canal de comunicação entre a direção e 
os empregados, ou mesmo uma forma de se obter feedback dos funcionários, mantendo o foco 
voltado para suas necessidades.

Em uma pesquisa, cada funcionário terá uma realidade percebida, o que produzirá sentimentos 
individuais. Por isso, para se obter uma amostra confiável do clima da organização – e saber 
em que áreas agir –, é necessário aplicar questionários com o maior número possível de 
funcionários e “somar” suas percepções.

Geralmente, analisa-se o clima a partir de quatro dimensões que influenciam o ambiente da 
organização, conforme o quadro a seguir.
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Há diversos modelos de pesquisas de clima organizacional. A seguir, cita-se um que relaciona as 
categorias de análise com seus devidos componentes.

Categorias Componentes

Imagem e avaliação institucional

Satisfação dos usuários; Percepção figurativa da organização; 
Sentimento de identidade; percepção dos objetivos 
organizacionais; Prestígio perante a comunidade; Valorização 
profissional dos servidores.

Desenvolvimento de recursos 
humanos, benefícios e incentivos

Condições de progressão funcional; Reconhecimento 
proporcionado; Justiça predominante; Comprometimento/
Interesse pelo trabalho; Qualidade dos benefícios. 

Organização e condições de 
trabalho

Adequação da estrutura; Clareza organizacional; Apoio logístico; 
terceirização; Justiça predominante; Comprometimento e 
interesse pelo trabalho; Utilização do tempo. 

Relacionamento interpessoal Relacionamento individual e grupal; Cooperação entre os 
seguimentos; Consideração humana. 

Sucessão político-administrativa e 
comportamento das chefias

Sucessão administrativa; Credibilidade das chefias; 
Competência e qualificação das chefias; Delegação de 
competências; Clareza das chefias; Ênfase na participação; 
Consideração humana

Satisfação pessoal Satisfação no trabalho; Jornada de trabalho; Prestígio junto à 
instituição; Reconhecimento proporcionado.

Exemplos de clima:

 • Desumano – é dada excessiva importância à tecnologia;

 • Tenso – há forte pressão ao cumprimento de normas rígidas, burocráticas em que os 
resultados podem levar a punições e/ou demissões;

 • Tranquilidade e confiança – existe plena aceitação dos afetos, sem descuido de preceitos e 
do trabalho.
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14. MOTIVAÇÃO

O comportamento humano é determinado por forças que, algumas vezes, escapam ao próprio 
entendimento e ao controle do homem. Essas forças conscientes ou inconscientes que levam o 
indivíduo adotar um determinado comportamento são chamadas causas ou motivos.

Quando analisamos a motivação, devemos considerar o indivíduo e o contexto (ambiente) em 
que ela ocorre, pois são fatores interdependentes.

Há inúmeras divergências teóricas sobre motivação, principalmente no que se refere à relação 
entre recompensas e motivação. Nesse sentido, costuma-se classificar a Motivação em Intrín-
seca (interna) e extrínseca (externa).

 • Motivos internos: são as necessidades, as aptidões, os interesses, os valores e as habili-
dades das pessoas. Fazem cada pessoa ser capaz de realizar certas tarefas e não outras; 
sentir-se atraída por certas coisas e evitar outras; valorizar certos comportamentos e me-
nosprezar outros. São os impulsos interiores, de natureza fisiológica e psicológica, afetados 
por fatores sociológicos, como os grupos ou a comunidade de que a pessoa faz parte.

 • Motivos externos: são estímulos ou incentivos que o ambiente oferece ou objetivos que a 
pessoa persegue. Satisfazem necessidades, despertam sentimentos de interesse ou repre-
sentam recompensas desejadas. Ex: o trabalho, o ambiente, as recompensas, os padrões 
estabelecidos pelo grupo de colegas e os valores do meio social.

Todorov e Moreira defendem a motivação extrínseca, a qual se baseia no pressuposto de que 
o comportamento vai ocorrer em determinada situação e não em outra. Essa visão comporta-
mentalista implica a interação entre o sujeito e o ambiente. A motivação para o trabalho, nesse 
contexto, seria resultante de uma interação complexa entre os motivos internos das pessoas e 
os estímulos da situação ou ambiente.

Autores como Bergamini, Gooch e McDowell, entretanto, defendem que a motivação se 
encontra no interior de cada indivíduo (intrínseca) e que está normalmente associada a um 
desejo. Esse desejo impulsiona o indivíduo à ação. Por esse viés, ninguém pode motivar 
ninguém, o máximo que se consegue fazer é estimular outra pessoa; os desejos são individuais 
e dificilmente alguém seguirá a orientação de outra pessoa. Essa é a visão majoritária na 
literatura especializada.

Os motivos intrínsecos podem ter origens distintas: emocionais, cognitivas e biológicas.

 • Emocionais: relacionados à necessidade de afeto, à estima, à raiva, ao medo, à ansiedade, 
etc. Emoções podem ser positivas ou negativas, podem ser externalizadas ou não.

 • Cognitivos: baseados em raciocínio, conhecimento, opiniões, crenças, valores pessoais. O com-
portamento final é resultado de uma reflexão sobre a situação (ex: comportamento ético). 
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 • Biológicos/Hereditários: características físicas capazes de facilitar ou dificultar ações (ex: 
pessoa alta joga basquete).

Segundo Spector, motivação é a energia ou força que movimenta o comportamento e que tem 
três propriedades:

1. Direção: o objetivo do comportamento motivado ou a direção para a qual a motivação leva 
o comportamento. A escolha que o sujeito faz dentre as possibilidades existentes.

2. Intensidade: o esforço, a intensidade da motivação. 

3. Permanência (persistência): a necessidade, a duração da motivação ao longo do tempo.

A motivação é específica: não há um estado geral de motivação que leve uma pessoa a sempre 
ter disposição para tudo. No campo da Administração, uma pessoa motivada é aquela que de-
monstra alto grau de disposição para realizar uma tarefa.

A figura a seguir representa o ciclo motivacional.

Existem dois grupos de teorias sobre motivação: de processo e de conteúdo.

14.1. Teorias de conteúdo

Procuram explicar quais fatores motivam as pessoas.

14.1.1. Hierarquia das Necessidades – Maslow

Abraham Maslow afirma que as necessidades humanas se agrupam segundo uma hierarquia 
com cinco níveis. Caso uma necessidade seja atendida, ela deixa de se fazer sentir (perde sua 
força motivadora) e a pessoa passa a ser motivada pela ordem seguinte de necessidades.
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As afirmações acima remetem a dois princípios:

 • Princípio da emergência: as necessidades de qualquer nível da hierarquia emergem como 
motivadores apenas quando as necessidades de níveis inferiores já estiverem razoavel-
mente satisfeitas.

 • Princípio da dominância: na medida em que uma necessidade é substancialmente atendi-
da, a próxima torna-se dominante. 

Maslow distingue cinco necessidades, separadas em dois grupos:

 • Necessidades Primárias – fisiológicas e de segurança.

 • Necessidades Secundárias – sociais, de estima e de autorrealização.

14.1.1.1. Pirâmide de Maslow

A hierarquia das necessidades é tradicionalmente representada pelo desenho de uma pirâmide. 
Na base dessa pirâmide estariam as necessidades mais básicas e vitais para os seres humanos 
(as primárias). A seguir, até se chegar ao topo, estariam as necessidades secundárias.

1. Necessidades fisiológicas (básicas): in-
cluem abrigo, repouso, sexo, ar, etc.;

2. Necessidades de segurança: incluem 
proteção contra o perigo, danos físicos e 
emocionais;

3. Necessidades sociais (associação): in-
cluem sensação de pertencer ao grupo, 
aceitação e aprovação pelos outros, afei-
ção, amizade;

4. Necessidades de estima (status): in-
cluem fatores internos de estima (auto-
estima, respeito próprio, realização, au-
tonomia) e fatores externos (status, reconhecimento, independência, atenção);

5. Necessidades de autorrealização: referem-se à realização do potencial de cada indivíduo, à 
utilização plena dos seus talentos, a tornar-se aquilo de que é capaz (crescimento, autode-
senvolvimento).

14.1.2. Teoria ERC (ERG) – Alderfer

Basicamente, é uma adaptação da teoria da hierarquia das necessidades de Maslow. Alderfer 
procurou adequar os estudos de Maslow para que a teoria pudesse refletir os dados de suas 
pesquisas.

A primeira diferença é o fato de que Alderfer reduziu os níveis hierárquicos para três: de exis-
tência, de relacionamento e de crescimento.
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1. Existência (existence) – relacionadas ao bem-estar físico; – engloba os primeiros níveis de 
Maslow (fisiológico e segurança).

2. Relacionamento (relatedness) – relações interpessoais; – engloba o nível social de Maslow 
e alguns fatores externos do nível de estima.

3. Crescimento (growth) – desenvolvimento do potencial humano e das competências pesso-
ais; – engloba os componentes internos de estima e o nível de autorrealização de Maslow.

Outra diferença está no fato de que, na teoria ERC, não existe uma hierarquia tão rígida. Vários 
níveis de necessidades podem ser estimulados ao mesmo tempo – a satisfação de um nível an-
terior não seria um pré-requisito para a satisfação do nível seguinte.

Além disso, se um nível de necessidade superior não for atendido, isso pode levar a pessoa a 
aumentar a necessidade de nível inferior. Ex: falta de reconhecimento no trabalho poderia au-
mentar a demanda por melhores salários.

14.1.3. Teoria das Necessidades Adquiridas – McClelland

De acordo com McClelland, a motivação das pessoas também é relacionada com a satisfação 
de necessidades. Essas necessidades são aprendidas e adquiridas ao longo da vida, como resul-
tado das experiências de vida de cada pessoa, de suas vivências.

McClelland foca três necessidades básicas: realização, poder e afiliação.

 • Necessidade de realização (competir, sucesso) – desejo de ser excelente, melhor, mais efi-
ciente, de resolver problemas e ter, ímpeto para alcançar sucesso. As pessoas que possuem 
muito essa necessidade costumam procurar mudanças na vida, são competitivas, cumprem 
metas estipuladas.

 • Necessidade de poder (influência, autoridade) – desejo ter autoridade e de controlar as 
outras pessoas. Os indivíduos com essas necessidades em alta gostam de influenciar outras 
pessoas, de status; tendem a se preocupar mais com prestigio e a influência do que pro-
priamente com o desempenho eficaz.

 • Necessidade de afiliação (Associação, Relacionamento) – desejo de relacionamentos inter-
pessoais próximos e amigáveis, de manter relações emocionais positivas.

A teoria de McClelland equivale aos níveis mais elevados da hierarquia de Maslow e se aproxi-
ma dos fatores motivacionais de Herzberg e, a exemplo deles, também não teve seus pressu-
postos comprovados cientificamente.

14.1.4. Teoria dos Dois Fatores – Herzberg

Para Herzberg, satisfação e insatisfação possuem origens distintas.

A Teoria dos Dois Fatores aborda os conceitos de motivação e de satisfação a partir de dois gru-
pos de fatores: higiênicos e motivacionais.
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14.1.4.1. Fatores higiênicos – extrínsecos – insatisfacientes

Estão relacionados com as necessidades básicas do indivíduo no ambiente de trabalho. A pre-
sença de tais fatores não traz satisfação, porém, sua ausência gera grande insatisfação.

As empresas visam atender a essa necessidade oferecendo adequadas condições de trabalho, 
remuneração correta e equilibrada, padrão claro e estável de supervisão e organização, clareza 
de informação e comunicação, etc.

14.1.4.2. Fatores motivacionais – intrínsecos – satisfacientes

São os aspectos psicológicos de reconhecimento, autoestima, autorrealização, entre outros. 
Quando presentes, tais fatores geram satisfação, porém, sua ausência não gera insatisfação.



MTE - Auditor Fiscal do Trabalho – Administração Geral e Pública – Prof. Rafael Ravazolo

www.acasadoconcurseiro.com.br 1003

A conclusão do estudo de Herzberg mostra que os fatores que geram a satisfação e a insatisfa-
ção possuem origens distintas.

Fatores higiênicos – extrínsecos – não geram satisfação. Eles apenas geram insatisfação quan-
do ausentes, ou impedem a insatisfação quando presentes.

Fatores motivacionais – intrínsecos – não geram insatisfação. Eles geram satisfação quando 
presentes, e impedem a satisfação quando ausentes.

Devem ser oferecidos níveis apropriados de fatores higiênicos para que não haja insatisfação, 
ao mesmo tempo em que devem ser oferecidos fatores motivacionais para que haja satisfação.

Os estudos de Herzberg mostram que a principal maneira de motivar uma pessoa no trabalho 
é oferecer atribuições desafiadoras e pelas qual ela se responsabilize. Isso pode ser feito por 
processo chamado enriquecimento de cargo, permitindo a realização de trabalhos que sejam 
interessantes, desafiadores e valorizados. Exemplo:

 • Oportunidades para que o empregado possa alcançar seus objetivos pessoais desde que 
estejam compatíveis com os objetivos da empresa;

 • Reconhecimento, pela chefia, dos objetivos atingidos;

 • Responsabilidade e autoridade para realizar suas tarefas;

 • Desafios para suas habilidades e conhecimentos;

 • Oportunidades e promoção quando o empregado demonstrar interesse e domínio para as 
tarefas pretendidas.

O trabalho de enriquecimento de cargo deve ser uma preocupação contínua dos gerentes para 
que possam manter um nível de motivação elevado.

14.2. Teorias de processo

Procuram explicar como funciona o processo de motivação, ou seja, o conjunto de passos/
decisões que motivam uma pessoa. 
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14.2.1. Teoria do Estabelecimento de Objetivos (fixação de metas)

Edwin Locke sustenta que objetivos específicos difíceis, com feedback, conduzem a melhores 
desempenhos.

Também conhecida como Teoria da Fixação de Metas, alguns de postulados são: 

 • Objetivos específicos são melhores que metas genéricas, pois funcionam como estímulos 
internos e guiam o comportamento;

 • Objetivos difíceis, quando aceitos, também geram melhores desempenho, pois prendem a 
atenção e ajudam a focar;

 • Oportunidade de participar no estabelecimento dos objetivos aumenta a aceitação e a co-
laboração;

 • O feedback sobre o progresso melhora o desempenho, pois funciona como um guia do 
comportamento, mostrando o gap entre o que é esperado e o que está sendo realizado. 
Obs: o feedback autogerenciado é um motivador mais eficaz que o feedback externo;

 • Capacitação e autoeficácia (crença a respeito do próprio desempenho em uma tarefa) ge-
ram melhor desempenho.

Outros fatores influenciam a relação objetivo-desempenho: o comprometimento com o objeti-
vo, as características da tarefa e a cultura nacional.

Locke defende quatro métodos para motivar as pessoas: dinheiro (não deve ser o único mé-
todo, mas aplicado com os outros), estabelecimento de objetivos, participação nas decisões e 
redesenho do trabalho (para proporcionar maior desafio e responsabilidade).

O ciclo da motivação, conforme a teoria, funciona da seguinte forma:

14.2.2. Behaviorismo – Teoria do Reforço

Afirma que o reforço condiciona o comportamento, ou seja, que os indivíduos podem ser 
moldados a se comportarem de certa maneira em decorrência de estímulos aplicados a eles.

De acordo com tal teoria, o ambiente é a causa do comportamento (reforços externos) e não 
eventos cognitivos internos (vontades íntimas do indivíduo).
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Um dos autores mais famosos dessa corrente teórica é Skinner, que popularizou o conceito de 
condicionamento operante como forma de manipular o comportamento das pessoas. Estímulos 
positivos tenderiam a reforçar o comportamento (ex: pagar um bônus aos que atingem metas), 
enquanto estímulos negativos buscariam anular um comportamento (ex: punição por atrasos 
frequentes).

As quatro estratégias mais comuns para modificar o comportamento são:

 • Reforço positivo – dar recompensa quando um comportamento desejado ocorre;

 • Reforço negativo – retirar consequência negativa quando um comportamento desejado 
ocorre;

 • Punição – aplicação de medida negativa quando um comportamento indesejado ocorre;

 • Extinção – retirada de recompensas positivas quando um comportamento indesejado ocorre.

14.2.3. Teoria da Equidade

Para Stacy Adams, todos fazem uma comparação entre o que “entregam” e o que “recebem” 
em troca (e o que os colegas entregam e recebem). Assim, a noção de que a relação é justa 
teria um impacto significativo na motivação.

Há quatro pontos de referência que podem ser utilizados como comparação:

 • Próprio interno: experiências do funcionário em outra posição na empresa;

 • Próprio externo: experiências do funcionário fora da empresa;

 • Outro interno: outra pessoa ou grupo na empresa;

 • Outro Externo: outra pessoa ou grupo fora da empresa.

Se o funcionário percebe uma inequidade, seria natural tomar algumas providências:

 • Modificar os insumos (contribuições) – reduzir o esforço, trabalhar menos;

 • Modificar os resultados (recompensas) – manter a quantidade, mas reduzir a qualidade; 
exigir maior recompensa;

 • Rever a autoimagem – mudar a percepção, a ideia sobre si mesmo (ex: considerar-se mais 
ou menos trabalhador);

 • Rever a percepção que tem dos outros – achar que a posição dos outros é que não é 
satisfatória;

 • Mudar o referencial – buscar outro ponto de referência, se comparar com alguém que está 
pior (ou melhor);

 • Desistir – sair do emprego.

14.2.4. Teoria da Expectância – Vroom

Também chamada de Teoria da Expectativa, ela sustenta que a motivação do indivíduo acontece 
quando ele crê na recompensa decorrente de seu esforço.
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Expectativa, portanto, é a crença de que um esforço produzirá resultado. Parte do princípio que 
as pessoas se esforçam para alcançar recompensas que para elas são importantes, ao mesmo 
tempo em que evitam os resultados indesejáveis.

É, atualmente, uma das teorias mais aceitas sobre motivação.

A motivação é função de três fatores, que devem ocorrer simultaneamente: expectância (ex-
pectativa), instrumentalidade e valência. 

1. Expectativa = relação Esforço x Desempenho = a percepção de que determinado conjunto 
de esforços levará ao desempenho desejado. O grau de expectância varia de 0 a 1. Uma 
baixa expectativa (perto de zero) significa que a pessoa sente que não pode alcançar o nível 
necessário de desempenho.

2. Instrumentalidade = relação Desempenho x Recompensa = força ou clareza da relação 
percebida entre a ação a ser empreendida e o resultado esperado = crença de que o 
alcance do desempenho levará a receber certas recompensas. O grau de instrumentalidade 
também varia de 0 a 1. Uma baixa instrumentalidade significa que a pessoa não está 
confiante de que o desempenho resultará em boas recompensas (bons resultados).

3. Valência = grau de atração, importância = qualidade positiva ou negativa atribuída aos 
objetivos = Recompensa x Objetivos pessoais. É o valor atribuído pelo indivíduo à recompensa. 
Representa o quanto as recompensas satisfazem as metas pessoais ou as necessidades do 
indivíduo. O grau de valência varia de – 1 (algo indesejável) a +1 (muito desejável).

Para Vroom, a motivação é o resultado da seguinte equação:

Motivação = Expectância X Instrumentalidade X Valência
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14.3. Outras teorias

14.3.1. Teoria da Autoeficácia – Bandura

A autoeficácia refere-se à convicção individual de que se é capaz de realizar determinada tarefa. 
Quanto maior a autoeficácia, maior a confiança no sucesso.

Pessoas com baixa autoeficácia teriam tendência de diminuir esforços ou de desistir, enquanto 
pessoas com alta autoeficácia tenderiam a se esforçar para vencer desafios e a responder com 
mais determinação a um feedback negativo.

Albert Bandura argumenta que há quatro maneiras de se aumentar a autoeficácia:

 • Maestria prática: ganho de experiência relevante com o desempenho do trabalho;

 • Aprendizagem por observação: ver outras pessoas desempenhando atividades sem conse-
quências adversas pode gerar a expectativa de que também é possível realizá-las;

 • Persuasão verbal: tornar-se mais confiante porque alguém o convence de que você possui 
as habilidades necessárias;

 • Excitação emocional: conduz a um estado de energia que leva o indivíduo a terminar a 
tarefa.

14.3.2. Teoria X e Y – McGregor

Douglas McGregor pôs em evidência a filosofia do gestor sobre a natureza humana e a sua rela-
ção com a motivação dos subordinados.

Os gestores tendem a desenvolver um conjunto de crenças ou ideias sobre os empregados, as 
quais podem ser divididas em dois grupos, com visões antagônicas – a Teoria X e a Teoria Y.

De acordo com os pressupostos da Teoria X, as pessoas: são preguiçosas e indolentes; evitam o 
trabalho; evitam a responsabilidade para se sentirem mais seguras; precisam ser controladas e 
dirigidas; são ingênuas e sem iniciativa.

Se o gestor tem essa visão negativa das pessoas, ele tende a ser mais controlador e repressor, a 
tratar os subordinados de modo mais rígido, a ser autocrático, a não delegar responsabilidades.

Nas pressuposições da Teoria Y, o trabalho é uma atividade tão natural como brincar ou descan-
sar, portanto, as pessoas: são esforçadas e gostam de ter o que fazer; procuram e aceitam respon-
sabilidades e desafios; podem ser automotivadas e autodirigidas; são criativas e competentes.

Como o gestor acredita no potencial dos funcionários, ele incentiva a participação, delega po-
deres e cria um ambiente mais democrático e empreendedor.

14.3.3. Dinheiro motiva?

Lawler é um dos poucos autores que consideram o dinheiro um fator motivacional. Para 
ele, o dinheiro é motivacional desde que a pessoa acredite que: o dinheiro satisfará suas 
necessidades; para obter o dinheiro é necessário algum tipo de esforço.



 

www.acasadoconcurseiro.com.br1008

Alfie Kohn destaca que o uso de premiações para incentivar o aumento de desempenho parte de 
uma premissa que, apesar de ser muito aceita, é inadequada, pois desloca o foco do desempenho 
para a premiação. Isso reforça a motivação extrínseca e, ao mesmo tempo, enfraquece a motivação 
intrínseca. Kohn ainda ressalta as várias disfunções do uso de um sistema de recompensas: 
acirramento da competição entre as pessoas em detrimento da cooperação; desincentivo à 
inovação, uma vez que as pessoas preferem reproduzir comportamentos conhecidos a correr 
riscos; surgimento de comportamentos antiéticos para o alcance de resultados.

Herzberg considera o dinheiro um fator higiênico, ou seja, incapaz de motivar.

A Teoria da Avaliação Cognitiva, por sua vez, mostra que oferecer recompensas extrínsecas a 
comportamentos que já foram recompensados intrinsecamente tende a prejudicar a motivação, 
caso as recompensas sejam vistas como uma forma de controle organizacional.
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15. LIDERANÇA

Liderança é a capacidade de influenciar o comportamento de outra pessoa por meio da adesão 
desta a um princípio, a uma meta ou a uma determinada missão.

Em outras palavras, é a capacidade de influenciar as pessoas a alcançar objetivos, portanto, 
envolve competências interpessoais, inerentes às relações humanas.

A liderança é diferente da autoridade formal: enquanto a autoridade formal advém da posição 
ou do cargo ocupado na hierarquia – quando um funcionário obedece ao chefe, ele o faz por 
que é obrigado –; a liderança advém do consentimento, ou seja, não depende de hierarquia, 
tampouco parte do uso de sanções (coerção) como mecanismo de convencimento. Todo bom 
chefe deve ser um líder, porém, nem todo líder é um chefe.

Para não ser confundida com manipulação, uma liderança autêntica deve ter como fundamen-
tos a ética e a confiança.

A liderança não é uma qualidade pessoal singular. Algumas vezes, o líder emerge naturalmente, 
outras ele é escolhido devido à necessidade de liderança em um grupo. Ao mesmo tempo, as 
características que levam uma pessoa a ser aceita como líder em um grupo são limitadas a este 
grupo.

A liderança, portanto, é um fenômeno tipicamente social, um tipo de influência entre pessoas, 
realizada por meio de um processo de comunicação, que ocorre em determinada situação e 
busca alcançar objetivos específicos. Nesse contexto, liderança envolve relações, comunicação 
e metas.

Segundo McGregor, a liderança é um processo social complexo, no qual interagem quatro 
variáveis ou componentes:

1. as motivações dos liderados – ela é legitimada pelo atendimento das expectativas do gru-
po de liderados;

2. a tarefa ou missão – o que liga o líder aos seguidores é uma tarefa ou missão. Sem missão, 
não há liderança; apenas influência ou popularidade;

3. o líder – pessoa com certos traços de personalidade, motivações e habilidades;

4. a conjuntura – contexto, meio organizacional no qual ocorre a relação líder-liderados. Esse 
meio influencia o comportamento do líder e dos liderados e define o modelo de liderança a 
ser seguido (ex.: ser líder em uma organização militar X ser líder de uma equipe esportiva).

15.1. Poderes, Atividades, Habilidades e Papéis dos Líderes

Diversos estudos, conduzidos ao longo do século XX, procuraram identificar distintas habilida-
des, atividades, papéis e poderes exercidos pelos gestores (administrados, gerentes, líderes) 
das organizações.
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15.1.1. Poderes (French e Raven) 

Segundo French e Raven, existem cinco tipos de poder que um líder pode possuir:

 • Legítimo: autoridade formal, poder do cargo ocupado;

 • Coerção: poder de punição, temor;

 • Recompensa: poder de recompensar as atitudes, baseado nas necessidades;

 • Referência: carisma, identificação com o líder;

 • Perito/Conhecimento/Competência: baseado na competência técnica, especialidade, ap-
tidão.

15.1.2. Atividades (Fred Luthans)

1. Funções gerenciais: tomar decisões, planejar e controlar.

2. Comunicação: trocar e processar informações; processar documentação.

3. Administrar recursos humanos: motivar, resolver conflitos, alocar pessoal, treinar.

4. Relacionamento (networking): manter relações sociais, fazer política, interagir.

15.1.3. Papéis (Mintzberg)

Henry Mintzberg criou uma classificação dos dez papéis dos gestores, dividindo-os em três ca-
tegorias: interpessoais (relacionamento), de informação e de decisão.

1. Papéis interpessoais (relacionamento):

a) Figura de proa – símbolo, representante, o relações-públicas;

b) Líder – relação de influência e motivação;

c) Ligação – facilita a relação intra e entre áreas.
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2. Papéis de informação:

a) Monitor – receber e lidar com informações de diversas fontes;

b) Disseminador – transferência de informações de fora (ambiente) para dentro da organiza-
ção e também entre pessoas e áreas;

c) Porta-voz – transmissão de informações para fora (ambiente).

3. Papéis de decisão:

a) Empreendedor (entrepreneur) – iniciador e planejador de mudanças;

b) Solucionador de problemas – gerenciador de turbulências e de distúrbios;

c) Negociador – com pessoas ou outras organizações;

d) Administrador (alocador) de recursos – tempo, pessoas, materiais. etc.

15.1.4. Habilidades Gerenciais (Katz)

Robert L. Katz dividiu as habilidades gerenciais em três categorias:

Habilidade técnica – capacidade de aplicação de conhecimentos e habilidades específicas. Os 
conhecimentos, os métodos e os equipamentos necessários para a realização das tarefas que 
estão dentro do campo de sua especialidade.

Habilidade humana – capacidade de entender, liderar e trabalhar com pessoas, compreenden-
do as pessoas, suas necessidades, seus interesses e seus atitudes. 

Habilidade conceitual – capacidade cognitiva de analisar informações, compreender e lidar 
com a complexidade da organização como um todo, além de usar o intelecto para formular 
estratégias. Criatividade, planejamento, raciocínio abstrato e entendimento do contexto são 
manifestações da habilidade conceitual.

A figura mostra que todos os gestores da organização devem ser, em certo sentido, gestores de 
pessoas. 

Henry Mintzberg também definiu algumas habilidades, associando-as diretamente aos papéis 
gerenciais que criou: relacionamento com colegas, liderança, resolução de conflitos, processa-
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mento de informações, tomada de decisões em condições de ambiguidade, alocação de recur-
sos, empreendedorismo e capacidade de introspecção.

15.2. Teorias

As teorias relevam diferentes abordagens sobre o tema Liderança. Há três abordagens mais 
comuns:

1. Traços de personalidade: foco nas características pessoais do líder.

2. Comportamentais: foco nos estilos (maneiras) de liderar os seguidores. Essa abordagem 
surgiu na década de 1940 e se refere ao que o líder faz, isto é, ao estilo de comportamento 
adotado para liderar. Tais teorias sugerem que é possível treinar pessoas para serem 
líderes, ou seja, a liderança deixava de ser uma característica inata e passava a ser algo que 
pudesse ser adquirido, construído. Exemplos: Teoria X e Y (McGregor), Três Estilos (White 
e Lippitt), Estudos da Universidade de Michigan (Likert), Estudos da Universidade de Ohio, 
Visão Bidimensional – Grade Gerencial (Blake e Mouton).

3. Contingenciais (situacionais): foco na adaptação do líder às diferentes situações/contextos. 
O verdadeiro líder é aquele que é capaz de se ajustar a um grupo particular de pessoas 
sob condições extremamente variadas (contextos, ambientes, tarefas, objetivos, etc.). 
Exemplos: Continuum de Liderança (Tannenbaum e Schmidt), Modelo de Fiedler, Modelo 
de Hersey & Blanchard, Transacional x Transformacional x Carismática, Teoria 3D (Reddin), 
Teoria do Caminho–Meta (House).

15.2.1. Teoria dos Traços de Personalidade

Essa abordagem teve grande força na década de 1930. Segundo ela, o líder “nasce feito” e 
apresenta características marcantes de personalidade, que o distinguem das demais pessoas. 
Certos indivíduos possuem uma combinação especial de traços de personalidade que podem 
ser definidos e utilizados para identificar futuros líderes. Alguns exemplos de traços de 
personalidade:

 • Físicos: energia, aparência, altura, etc.;

 • Intelectuais: adaptabilidade, iniciativa, entusiasmo e autoconfiança;

 • Sociais: cooperação, habilidades interpessoais e administrativas;

 • Relacionados com a tarefa: impulso de realização, persistência e iniciativa.

Estudos mais recentes mostraram que os traços pessoais poderiam prever o surgimento da 
liderança, mas não indicam qual tipo de líder é mais eficaz ou ineficaz.

15.2.2. Teorias dos Estilos de Liderança (Comportamentais)

Esta abordagem surgiu na década de 1940 e se refere ao que o líder faz, isto é, ao estilo de 
comportamento adotado para liderar. Tais teorias sugerem que é possível treinar pessoas para 
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serem líderes, ou seja, que a liderança não é uma característica inata, mas algo que pode ser 
adquirido, construído. Há inúmeros estudos, cada um com suas particularidades. Os principais 
são:

15.2.2.1. Teoria X e Y (McGregor)

É considerada, por alguns, uma teoria de liderança; por outros, uma teoria de motivação.

Douglas McGregor pôs em evidência a filosofia do gestor sobre a natureza humana e a sua 
relação com a motivação dos subordinados.

Os gestores tendem a desenvolver um conjunto de crenças ou ideias sobre os empregados, as 
quais podem ser divididas em dois grupos, com visões antagônicas – a Teoria X e a Teoria Y.

 • De acordo com os pressupostos da Teoria X, as pessoas: são preguiçosas e indolentes, 
evitam o trabalho, evitam a responsabilidade para se sentirem mais seguras, precisam ser 
controladas e dirigidas, são ingênuas e sem iniciativa.

Se o gestor tem essa visão negativa das pessoas, ele tende a ser mais controlador e repressor, a 
tratar os subordinados de modo mais rígido, a ser autocrático e a não delegar responsabilidades.

 • Nas pressuposições da Teoria Y, o trabalho é uma atividade tão natural como brincar ou 
descansar, portanto, as pessoas: são esforçadas e gostam de fazer o que fazer, procuram 
e aceitam responsabilidades e desafios, podem ser automotivadas e autodirigidas e são 
criativas e competentes.

Como o gestor acredita no potencial dos funcionários, ele incentiva a participação, delega 
poderes e cria um ambiente mais democrático e empreendedor.

15.2.2.2. Três Estilos (White e Lippitt)

Os autores fizeram uma pesquisa para verificar o impacto e o clima social resultante do uso de 
três estilos diferentes de liderança: autocrática, democrática e liberal (laissez-faire).

I – Liderança autocrática: apenas o líder fixa as diretrizes, determina as ações e as técnicas para 
a execução das tarefas, sem qualquer participação do grupo.

II – Liderança democrática: as diretrizes e tarefas são debatidas pelo grupo, o qual é estimulado, 
assistido e mediado pelo líder.

III – Liderança liberal (laissez-faire): há liberdade completa para as decisões grupais ou 
individuais, com participação mínima do líder. 
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A pesquisa verificou que:

 • Grupos submetidos à liderança autocrática apresentaram maior volume de trabalho, mas 
também maior tensão, frustração e agressividade;

 • Sob liderança democrática, o nível de produção foi menor, porém com maior qualidade, 
satisfação e comprometimento das pessoas;

 • Sob liderança liberal, houve mau desempenho qualitativo e quantitativo, com forte 
individualismo, insatisfação e desrespeito ao líder.

15.2.2.3. Estudos da Universidade de Michigan (Likert)

Rensis Likert participou de estudos realizados na Universidade de Michigan, os quais buscavam 
comparar a eficácia dos grupos de acordo com o comportamento do líder. Os pesquisadores 
identificaram dois tipos de comportamento, denominados orientação para o empregado (foco 
nos funcionários, nas pessoas) e orientação para a produção (foco no trabalho, nas tarefas).

 • Líder orientado para a produção: focado na atividade rotineira do trabalho, enfatizando 
seus aspectos técnicos, metódicos e práticos, caracterizado por forte pressão e supervisão 
da produção.

 • Líder orientado para o funcionário: mais voltado para os aspectos humanos do trabalho, 
com foco no relacionamento interpessoal e num ambiente de trabalho que proporcione o 
desenvolvimento eficaz da equipe.
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Os resultados da pesquisa foram favoráveis aos líderes orientados para os funcionários. Este 
tipo de liderança obteve índices maiores de produtividade e de satisfação com o trabalho.

Likert também analisou quatro fatores da administração (processo de decisão, comunicações, 
relacionamento interpessoal e sistemas de recompensas e punições) e, com base nos resulta-
dos, definiu uma escala com quatro estilos de liderança:

1. Autoritário coercitivo: típico da chefia tradicional – hierárquica, centralizadora, autocrática 
(baseada na punição e no medo).

2. Autoritário benevolente: também típico da chefia tradicional, ainda centralizador de deci-
sões, porém com certas recompensas materiais.

3. Consultivo: um pouco menos autocrático. Algumas decisões são delegadas e outras ocor-
rem no topo, mas há consulta aos funcionários – comunicação vertical descendente e as-
cendente.

4. Participativo: é o mais democrático. Há delegação das decisões às equipes e incentivo ao 
trabalho e ao relacionamento em grupo. A comunicação flui vertical e horizontalmente.

Por fim, Likert caracteriza os administradores da gerência intermediária como pinos de ligação 
de uma camada hierárquica para outra – pessoas com capacidade de representar um grupo, fa-
zendo a integração das pessoas e destas com a organização. Para ele, a liderança é a capacidade 
de exercer influência, seja como líder (para baixo), seja como subordinado (para cima). 

15.2.2.4. Estudos da Universidade de Ohio

Na mesma época do estudo da Universidade de Michigan e com objetivos muito semelhantes, 
pesquisadores da Universidade de Ohio identificaram várias dimensões interdependentes do 
comportamento do líder e, ao final do estudo, caracterizara somente duas dimensões: a estru-
tura de iniciação e a de consideração.

Estrutura de iniciação: refere-se à extensão em que um líder é capaz de definir e estruturar o 
seu próprio papel e o dos funcionários na busca do alcance dos objetivos. É focada nas tarefas, 
no estabelecimento de padrões detalhados e de rotinas. Como o próprio nome traduz, o líder 
define objetivos e trabalha estruturando e organizando as tarefas para que estas sejam realiza-
das da melhor forma pelos subordinados.

Consideração: descrita como a extensão em que um líder é capaz de manter relacionamentos 
de trabalho caracterizados por confiança mútua, respeito às ideias dos funcionários e cuidado 
com os sentimentos deles. O líder preocupa-se mais em estabelecer bons relacionamentos en-
tre pessoas no trabalho ou no grupo, demonstrando apoio, apreço, confiança e consideração 
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pelos seus colaboradores e agindo de modo a proporcionar a cooperação e o consenso de to-
dos para as atividades a serem desenvolvidas.

Dessas duas dimensões do comportamento do líder, foram desmembrados quatro tipos de es-
tilos, conforme a combinação entre o grau de estrutura e de consideração.

15.2.2.5. Visão Bidimensional – Grade Gerencial (Blake e Mouton)

A origem deste trabalho teve como base 
as pesquisas realizadas pelas Universi-
dades de Ohio e Michigan, que demons-
travam duas dimensões do comporta-
mento do líder que eram considerados 
estilos opostos (foco nas pessoas X foco 
nas tarefas). Porém, com o desenvolvi-
mento das pesquisas sobre a liderança, 
verificou-se que as tarefas e as pessoas 
não são polos opostos, mas limites (di-
mensões) de um mesmo território: o 
líder pode combinar os dois estilos em 
seu comportamento, ou enfatizá-los si-
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multaneamente, podendo ser eficaz ou ineficaz tanto na dimensão da tarefa quanto na dimen-
são das pessoas.

Blake e Mouton desenvolveram a ideia da Grade Gerencial (managerial grid, ou grade da lide-
rança) de acordo com esse modelo explicativo de liderança. A grade gerencial pressupõe que 
o administrador está sempre voltado para dois assuntos: tarefa (a produção, os resultados dos 
esforços) e pessoas (colegas e/ou subordinados).

A grade é um diagrama que apresenta uma variável relacionada à produção (eixo x), e outra 
variável relacionada às pessoas (eixo y), com intervalos ordenados de 1 a 9 (1 é a menor inten-
sidade; 9 a maior; 5 é um grau intermediário). A matriz bidimensional comporta 81 posições 
(nove por nove) ao longo da qual estão distribuídos os tipos de gerenciamento identificados 
pelos pesquisadores.

15.2.3. Teorias Situacionais

O verdadeiro líder é aquele que é capaz de se ajustar a um grupo particular de pessoas sob 
condições extremamente variadas (contextos, ambientes, tarefas, objetivos, etc.).

15.2.3.1. Continuum de Liderança (Tannenbaum e Schmidt)

Obs.: alguns autores consideram esta teoria dentro da abordagem comportamental, outros, 
dentro da abordagem contingencial.

Para criar este modelo, os autores basearam-se no pressuposto de que a escolha de um estilo 
de liderança eficaz está intimamente ligada a três fatores: forças no líder (sua experiência, 
personalidade e conhecimento); forças nos subordinados (sua responsabilidade, educação e 
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habilidades); e forças na situação (a organização, a complexidade do ambiente e as situações 
gerais).

Os líderes de sucesso seriam aqueles que conseguem colocar em evidência as forças que são 
mais importantes para o seu comportamento no momento adequado, bem como manter uma 
boa interação com os subordinados, a organização e as pressões do ambiente.

Tannenbaum e Schmidt 
criaram um continuum 
de liderança (uma espé-
cie de régua) que consiste 
em uma faixa composta 
de sete atitudes possíveis 
para um gerente. 

As atitudes de um líder 
variam conforme a situa-
ção. No extremo esquer-
do da régua, o adminis-
trador (ou líder) toma 
as decisões e apenas as 
anuncia; no extremo di-
reito, o administrador 
toma decisões em acordo 
com os subordinados.
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O Continuum de Comportamento de Liderança (ou do Administrador), portanto, estabelece sete 
estilos que a liderança pode seguir, de acordo com o grau de centralização ou descentralização 
de poder decisório nas mãos do líder.

15.2.3.2. Modelo de Fiedler

O desempenho eficaz do grupo depende da combinação apropriada entre o estilo de interagir 
do líder com seus subordinados e o grau em que a situação dá controle e poder de influência 
ao líder.

Fiedler dividiu seu modelo em três etapas:

1. Identificando o modelo de liderança: é feito por meio do questionário do colega de quem 
menos gosto (tradução do inglês Least Prefered Coworker – LPC). Os respondentes são 
convidados a refletir sobre o seu colega de trabalho menos preferido, ou seja, aquele com 
quem tiveram maior dificuldade a trabalhar. Depois devem responder ao questionário, 
composto por 16 adjetivos contrastantes (ex.: agradável/desagradável, eficiente/ineficiente, 
aberto/fechado), atribuindo notas de 1 a 8 para as características. Se a pontuação for alta 
(focada nos termos favoráveis), então a pessoa é orientada para relacionamento. Se a 
pontuação for baixa (predominância de termos desfavoráveis), então a pessoa é orientada 
para a tarefa.

Esta etapa está baseada na suposição do autor de que o estilo de liderança de cada pessoa é 
único.

2. Definindo a situação: de acordo com o autor, três fatores situacionais determinam a 
eficácia da liderança:

a) Relações líder-liderado: grau de segurança, confiança e respeito que os subordinados têm 
por seu líder;

b) Estrutura da tarefa: grau de procedimentos que as missões de trabalho têm (isto é, estru-
turadas ou desestruturadas); e

c) Poder da posição: grau de influência que o líder tem sobre as variáveis de poder como con-
tratações, demissões, atos disciplinadores, promoções e aumentos de salário.

Cada uma dessas variáveis recebe uma avaliação (boa/má, alto/baixo e forte/fraco respectiva-
mente), gerando oito combinações.

3. Combinando os lideres com a situação: nessa etapa, combinam-se os estilos de liderança 
(etapa 1) com a situação em que o líder se encontra (etapa 2).
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Pesquisas realizadas identificaram os líderes orientados para a tarefa como tendo um melhor 
desempenho em situações muito favoráveis ou muito desfavoráveis. Líderes orientados para 
relacionamentos se saíam melhor em situações moderadamente favoráveis.

Teoria do Recurso Cognitivo (TRC)

É uma evolução dos pressupostos do modelo de Fiedler. 

Pressupõe que, além das variáveis estudadas no modelo (relacionamento entre líder e lidera-
dos, grau de estruturação de tarefa e poder de posição), existe também um importante compo-
nente que impacta no estilo de liderança do líder: o grau de estresse da situação.   

Segundo os autores da teoria, a inteligência e a experiência influem no gerenciamento do es-
tresse:

 • Em situações de alta tensão, indivíduos experientes têm maior desempenho que indivídu-
os inteligentes;

 • Em situações de baixa tensão, os indivíduos inteligentes têm maior sucesso que indivíduos 
experientes.

15.2.3.3. Modelo de Hersey & 
Blanchard

O modelo faz uma relação entre 
a maturidade do funcionário e a 
necessidade de ação por parte do 
líder. O sucesso da liderança é al-
cançado por meio da escolha do 
estilo adequado, o qual depende 
do nível de maturidade (pronti-
dão) do funcionário.

A maturidade é definida como o 
desejo de realização, a vontade de 
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aceitar responsabilidade e a capacidade/experiência relacionada ao trabalho dos subordina-
dos. 

Hersey e Blanchard identificaram quatro estilos ou formas de liderança, caracterizados pela 
representação da letra “E” e por palavras-chave: determinar (comando), persuadir (venda), 
compartilhar (participação) e delegar. Esses estilos correspondem ao nível de maturidade dos 
subordinados, que variam do nível de pouca maturidade (M1) ao nível em que os subordinados 
são capazes de assumir responsabilidades (M4).

A imaturidade (M1) deve ser gerenciada por meio do uso forte da autoridade e do foco nas ta-
refas, com pouca ênfase no relacionamento (dar ordens - E1).

M2 caracteriza pessoas com elevada vontade de assumir responsabilidades, mas pouca 
experiência ou conhecimento. Nesse caso, o líder precisa, ao mesmo tempo, ser diretivo e ofe-
recer o apoio emocional (E2).

Em M3, as pessoas têm grande competência, mas pouco interesse em assumir responsabilida-
des, devido a sentimentos de insegurança ou desmotivação, por isso, o líder orienta-se forte-
mente para o relacionamento, com pouca ênfase na tarefa (E3). Quanto mais maduro o segui-
dor, menos intenso deve ser o uso da autoridade pelo líder e mais intensa a orientação para o 
relacionamento (E2 e E3).

Para um liderado altamente maduro (M4), não é necessário comportamento forte de tarefa, 
tampouco de relacionamento (E4), pois esse tipo de funcionário altamente maduro possui as 
condições ideais para assumir responsabilidades – competência e motivação.

15.2.3.4. Teoria 3D (Reddin)

Os modelos bidimensionais não vinham explicando a contento o processo de liderança. Alguns 
pesquisadores, então, passaram a acrescentar uma terceira dimensão, ou variável de análise do 
comportamento. A teoria de Reddin, ou da Eficácia Gerencial, tem esse nome justamente por 
acrescentar uma terceira dimensão, a eficácia.

Segundo o autor, a principal função do administrador é ser eficaz (ou seja, atingir os resulta-
dos). O administrador deve ser eficaz em uma variedade de situações e a sua eficácia poder ser 
medida na proporção em que ele é capaz de transformar o seu estilo de maneira apropriada, 
em situação de mudança.

As três habilidades gerencias básicas são:

 • Sensitividade situacional – É a habilidade para diagnosticar as situações e as forças que 
jogam na situação;

 • Flexibilidade de estilo – É habilidade de se adequar às forças em jogo, devidamente anali-
sadas e diagnosticadas;

 • Destreza de gerência situacional – É a habilidade de gestão situacional, ou seja, a capacida-
de de modificar a situação que deve ser modificada.

O modelo de Reddin parte dos dois elementos (Orientação para Tarefa e Orientação para Rela-
cionamentos) para definir quatro estilos gerenciais básicos:

 • Relacionado: orienta-se exclusivamente para as relações que estabelece entre as pessoas;

 • Dedicado: dá ênfase às tarefas a serem realizadas;
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 • Separado: tem uma atuação deficitária tanto no que diz respeito às inter-relações, quanto 
à realização das tarefas.

 • Integrado: consegue conjugar, de forma concomitante, uma atuação eficaz tanto voltada 
para a relação entre as pessoas quanto para a realização das tarefas.

Não há um estilo ideal. Cada situação requer uma estratégia própria. O gerente deve modificar 
seu estilo em conformidade com a exigência da situação, de forma a ser eficaz. Percebe-se, 
portanto, que a Teoria 3D não dá uma direção (não propõe um estilo ideal), ela apenas ressalta 
que o gerente deve buscar a eficácia.

Os quatro estilos básicos têm um equivalente mais eficaz e outro menos eficaz, dando lugar a 
oito estilos gerenciais.
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Eficaz Não eficaz

Líder Integrado Executivo: voltado para resultados e 
pessoas, é desafiador.

Transigente: tolerante com algumas 
atitudes ou comportamentos na equi-
pe, correndo riscos de assumir atitudes 
ambíguas, sem transmitir confiança.

Líder 
Relacionado

Promotor: enfatiza comunicações li-
vres, desenvolvimento de talentos, 
trabalho eficaz em equipe e transmis-
são irrestrita de confiança.

Missionário: tende a evitar conflitos, 
postura agradável e sociável, depen-
dente dos outros, não tem o foco na 
produção e nos resultados.

Líder Dedicado

Autocrata benevolente: age com ener-
gia, autoridade, comprometido com 
qualidade, demonstra iniciativa e ati-
tudes paternalistas.

Autocrata: agressividade, independên-
cia, ambição, iniciador - fixa tarefas e 
cobra resultados.

Líder Separado

Burocrata: segue ordens, é confiável, 
lógico, com autocontrole, imparcial e 
justo em suas análises e decisões, efi-
ciente na manutenção de sistemas e 
rotinas.

Desertor: segue regulamentos, sem 
envolvimentos, não emite opiniões ou 
expressa posições, não coopera, não se 
comunica com a equipe.

15.2.3.5. Teoria do Caminho–Meta (House)

A expressão caminho-meta (ou meios-objetivos) implica que o líder deve ajudar os liderados 
a alcançar suas metas, oferecendo a orientação necessária (caminho) e recompensas para 
assegurar que tais metas sejam compatíveis com os objetivos organizacionais.

Robert House defende que o líder eficaz deve esclarecer o caminho dos seguidores em direção 
aos objetivos de trabalho, tornando essa jornada mais fácil ao reduzir os obstáculos e barreiras. 
A responsabilidade do líder é aumentar a motivação dos funcionários para atingir objetivos 
individuais e organizacionais.

Os líderes são flexíveis e podem assumir quatro comportamentos distintos, conforme o tipo de 
situação:

 • Apoiador (suportivo): preocupa-se com as pessoas, é atento às necessidades dos 
subordinados, amigável e acessível; seu comportamento é aberto, busca criar um clima de 
equipe e tratar os subordinados com iguais.

 • Diretivo: dá a direção, organiza o trabalho e fornece instruções sobre a execução; seu 
comportamento inclui planejamento, programação de atividades, estabelecimento de 
objetivos de desempenho e padrões de comportamento, além de aderência às regras e aos 
procedimentos.

 • Participativo: consulta e utiliza as sugestões dos subordinados em suas decisões; encoraja 
debates em grupos. 

 • Orientado para realizações (conquistas, metas): formula objetivos claros e desafiadores 
aos subordinados. Seu comportamento enfatiza desempenho de alta qualidade e 
melhorias. Mostra confiança nos subordinados e ajuda-os a alcançar elevados objetivos 
para melhorar continuamente o desempenho.
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A teoria relaciona os quatro tipos de comportamentos dos líderes com dois fatores contingen-
ciais (características ambientais e dos funcionários), conforme figura a seguir.

Antes de adotar uma atitude, o líder deve avaliar qual a realidade da situação. O desempenho 
e a satisfação do funcionário tendem a ser positivamente influenciados quando o líder oferece 
algo que falte ao funcionário ou ao ambiente de trabalho. O líder será aceito pelos liderados 
quando estes o virem como fonte de satisfação, imediata ou futura. Caso o líder seja redundante 
em relação às fontes ambientais ou incongruente com as características dos funcionários, esse 
comportamento errado pode desmotivar o subordinado e tornar o líder ineficaz.

15.2.3.6. Liderança Transacional x Transformacional x Carismática

James M. Burns desenvolveu um novo paradigma, abordando a liderança como uma relação 
com troca de influências, em que a energia básica é o poder. O autor aborda dois grandes 
conceitos sobre liderança: a transformacional e a transacional.
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O líder transacional, ou negociador, apela aos interesses, especialmente às necessidades 
básicas dos seguidores. Ele promete recompensas (materiais ou psicológicas) para conseguir 
que os seguidores (ou subordinados) trabalhem para realizar as metas. Ele guia ou motiva seus 
seguidores na direção de metas estabelecidas, esclarecendo o papel e os requisitos da tarefa e 
fornecendo recompensas positivas ou negativas de acordo com o sucesso do desempenho. Seu 
comprometimento é dito de curto prazo e há prevalência de características do estereótipo mas-
culino: competitividade, autoridade hierárquica, alto controle do líder, resolução analítica de 
problemas, determinação de objetivos e processos racionais de troca.

O líder transforma-
cional age influen-
ciando, inspirando, 
estimulando e consi-
derando individual-
mente as pessoas. É 
um agente da mudan-
ça, utiliza técnicas de 
empowerment, incita e transforma atitudes, crenças e motivos dos seguidores, tornando-os 
conscientes das suas necessidades e das estratégias organizacionais. O comprometimento é de 
longo prazo e as características femininas predominam: cooperação, colaboração, baixo contro-
le e soluções baseadas em intuição e racionalidade, ênfase no desenvolvimento de seguidores, 
empowerment e criação de ligações emocionais.

Estudos apontam que 
o estilo transforma-
cional é superior ao 
transacional.

Por fim, a Teoria Ca-
rismática afirma que 
os seguidores do líder 
atribuem a ele capacidades heroicas ou extraordinárias de liderança quando observam deter-
minados comportamentos. As características principais deste comportamento são: visão, dis-
posição para correr riscos por essa visão, sensibilidade às limitações ambientais e às necessida-
des de seus liderados.

A liderança transformacional, embora possua a característica do carisma, tem um escopo 
maior: a liderança transformacional gera um processo de transformação ou de mudança nos 
seguidores, buscando capacitá-los para questionar as visões estabelecidas (inclusive as do lí-
der).
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16. CONTROLE

O controle é a última etapa do Processo Administrativo. Representa o acompanhamento, moni-
toramento e avaliação do desempenho organizacional para verificar se as ações estão aconte-
cendo de acordo com o que foi planejado, organizado e dirigido.

Controlar significa garantir que aquilo que foi planejado seja bem executado e que os objeti-
vos estabelecidos sejam alcançados adequadamente. 

Busca manter a organização no caminho adequado para alcance dos objetivos e permitir as cor-
reções necessárias para atenuar ou corrigir os desvios.

A essência do controle, portanto, é a comparação entre aquilo que foi planejado e aquilo que 
está sendo executado, para verificar se tudo está funcionando da maneira certa e no tempo 
certo. Para isso, são fornecidas as informações e a retroação, de forma a manter as operações 
dentro do curso correto de ação. A comparação do desempenho real com o que foi planejado 
não busca apenas localizar as variações, erros ou desvios, mas também localizar dificuldades e 
pontos passíveis de melhoria ao longo do processo. Dessa forma, o controle permite a chama-
da "melhoria contínua" para que as operações futuras possam alcançar melhores resultados.

Um sistema de controle eficaz deve possuir as seguintes características:

 • Orientação estratégica para resultados – apoiar planos estratégicos e focalizar as ativida-
des adequadas (aquelas essenciais, que fazem a real diferença para a organização);

 • Compreensão – apresentar dados em termos compreensíveis para apoiar o processo de 
tomada de decisões;

 • Orientação rápida para as exceções (instantaneidade) – indicar os desvios rapidamente, 
mostrando onde as variações ocorrem e o que deve ser feito para corrigi-las adequada-
mente. Além de ser realizado no tempo certo, deve ter um custo aceitável;

 • Flexibilidade – proporcionar um julgamento individual e que possa ser modificado para 
adaptar-se a novas circunstâncias e situações;

 • Autocontrole – proporcionar confiabilidade, boa comunicação e participação das pessoas;

 • Natureza positiva – enfatizar desenvolvimento, mudança e melhoria, alavancando a inicia-
tiva das pessoas e minimizando as punições;

 • Clareza e objetividade – ser imparcial e acurado, com o um propósito fundamental de me-
lhoria do desempenho.

O controle é algo universal: todas as atividades humanas fazem uso de algum tipo controle, 
consciente ou inconscientemente. Além disso, abrange todos os níveis organizacionais:
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Nível 
organizacional

Tipo de 
Controle Conteúdo Extensão do 

tempo Amplitude

Institucional Estratégico
Genérico, 
sintético e 

abrangente
Longo Prazo

Macro-orientado. Aborda a 
empresa como uma totalidade 

– desempenho global

Intermediário Tático

Menos 
genérico 
e mais 

detalhado que 
o estratégico

Médio prazo
Aborda cada unidade 

(departamento) 
separadamente

Operacional Operacional
Detalhado, 
específico e 

analítico
Curto prazo Micro-orientado. Aborda 

cada tarefa ou operação

16.1. Momentos de controle

 • Pré-controle (preliminar): Orientado para o futuro. Acontece antes da execução e procura 
verificar se tudo está pronto para o início de determinado processo. O maior objetivo é 
evitar que ocorram disfunções, desvios de rota e demais problemas. É um controle preven-
tivo que se conecta diretamente à atividade de planejamento, uma vez que não espera a 
implementação da ação para comparar seus resultados com as metas e sim toma medidas 
antecipadas. Ex: verificação do estoque inicial.

 • Controle real (concomitante, simultâneo): ocorre durante o processo, apontando desvios 
imediatamente. Preocupação com o que está em andamento. Ex: controle estatístico do 
processo.

 • Pós-controle (por feedback): ocorre após o término do processo e verifica os resultados. 
Também é chamado de Feedback porque é o retorno sobre algo que já aconteceu, portan-
to, sua preocupação é com o passado. Ex: balanço financeiro.

16.2. Tipos de Controle

Controle formal: é a possibilidade de um gerente (ou figura de autoridade) utilizar o poder ra-
cional-legal de seu cargo para induzir ou inibir algum comportamento. Mecanismos: punições, 
recompensas, sistemas combinados de planejamento, controle e avaliação de desempenho, 
como a administração por objetivos.

Controle técnico: é a exigência que alguém sente para comportar-se de determinada maneira, 
independente de chefes ou colegas. É exercido por sistemas que determinam a direção, intensi-
dade e frequência do comportamento. Ex: linha de produção, relógios.

Controle social: é aquele exercido por um conjunto de pessoas sobre qualquer de seus mem-
bros, para ajustar seu comportamento à cultura do grupo (crenças, valores e normas criadas 
por esse mesmo grupo). Mecanismos: punições e recompensas para estimular e inibir o com-
portamento humano.
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16.3. Processo de Controle

O controle é um processo cíclico/repetitivo composto de quatro fases:

1. estabelecimento de objetivos ou padrões de controle;

2. avaliação/mensuração do desempenho;

3. comparação do desempenho com os padrões estabelecidos;

4. ação corretiva.

16.4. Eficiência, Eficácia e Efetividade

Segundo Chiavenato, o desempenho de cada organização deve ser considerado sob o ponto de 
vista de eficiência e de eficácia, simultaneamente:

 • Eficiência está nos meios utilizados pela empresa (recursos, insumos, pessoas, processos, etc.) 
para atingir seus objetivos. É uma relação entre os recursos aplicados e o produto final obtido, 
entre o esforço e o resultado, entre entradas e saídas, entre o custo e o benefício resultante.

 • Eficácia é uma medida do alcance de resultados. É uma relação entre os objetivos planejados e 
os objetivos que foram atingidos. Em termos econômicos, a eficácia de uma empresa refere-se 
à sua capacidade de fornecer produtos ou serviços que satisfaçam as necessidades dos clientes.

Contudo, nem sempre a eficácia e a eficiência andam de mãos dadas. Uma empresa pode ser 
eficiente em suas operações e pode não ser eficaz, ou vice-versa. Pode ser ineficiente em suas 
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operações e, apesar disso, ser eficaz, muito embora a eficácia seja bem melhor quando acom-
panhada da eficiência. Pode também não ser nem eficiente nem eficaz. O ideal seria uma em-
presa igualmente eficiente e eficaz, a qual se poderia dar o nome de excelência.

Alguns autores incluem um terceiro elemento para a medição do desempenho, especialmente 
quando se trata de políticas públicas: a Efetividade.

 • Efetividade é a relação entre os impactos gerados por uma ação e os impactos esperados 
no médio e longo prazo. Impacto é o efeito sobre a população-alvo, ou seja, as mudanças 
geradas na sociedade.

 • Quadro Resumo:

Eficiência Eficácia Efetividade

Ênfase nos meios, nos 
métodos, nos processos.

Ênfase nos fins, nos resultados, 
nos objetivos.

Ênfase nos benefícios gerados 
a médio e longo prazo, no 

impacto.

Fazer corretamente as coisas. Fazer as coisas certas. Gerar efeitos positivos, 
satisfação, mudanças.

Resolver problemas internos. Atingir objetivos. Agregar valor aos clientes.

Medida de utilização dos 
recursos.

Medida de alcance de 
resultados. Medida do impacto gerado.
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17. GESTÃO DE PROJETOS

As definições a seguir resumem o que é um projeto:

1. Projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto um serviço ou um 
resultado exclusivo/único.

2. Projeto é um empreendimento planejado que consiste num conjunto de atividades inter-
-relacionadas e coordenadas, com o fim de alcançar objetivos específicos dentro dos limi-
tes de um orçamento e de determinado período.

De forma geral, ao definir projetos, serão encontrados os seguintes fatores:

 • Empreendimento único, não repetitivo;

 • Sequência clara e lógica de eventos, com início, meio e fim;

 • Objetivo claro e definido;

 • É conduzido por pessoas dentro de parâmetros predefinidos de tempo, custo, recursos e 
qualidade.

Exemplos de projetos: desenvolvimento de um novo produto ou serviço; construção de um prédio, 
uma ponte, uma estrada; uma campanha para um cargo político; uma edição de um jornal ou revista.

17.1. Características dos Projetos

Dentre as diversas características, pode-se destacar:

17.1.1. Singularidade

Possui objetivos determinados, singulares/exclusivos e não repetitivos, algo que não havia sido 
feito antes da mesma maneira. O resultado específico produzido, seja para caracterizar a con-
clusão de uma fase do projeto, seja para finalizar o projeto todo, é chamado entrega. A entrega 
deve ser tangível, mensurável e de fácil comprovação, podendo ser: um produto, um serviço, 
um documento, o desenvolvimento de algo, um novo processo de negócio, uma mudança etc.

17.1.2. Temporariedade

Temporário não significa necessariamente de curta duração. Pode durar um dia, ou anos, mas 
possui cronograma com início e fim bem definidos (inclusive de suas fases), determinados em 
função do problema a ser resolvido e das metas que se quer alcançar. Apesar de o projeto ser 
temporário, geralmente seu resultado é duradouro. O término é alcançado quando os objetivos 
tiverem sido atingidos, ou quando se concluir que esses objetivos não poderão ser atingidos, 
ou quando o mesmo não for mais necessário e o projeto for encerrado.
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17.1.3. Incerteza

Cada projeto tem algum grau de incerteza ao gerar produto ou serviço singular, pois sempre 
há certo desconhecimento quanto à forma de atingir os objetivos ou de gerar os produtos e os 
resultados esperados.

17.1.4. Elaboração Progressiva

A partir de um escopo definido e de um plano inicial, ao longo do projeto ocorrem melhorias e 
maiores detalhamentos na medida em que estimativas mais exatas se tornam disponíveis. Em 
outras palavras, conforme o projeto evolui, a equipe poderá gerenciar com um maior nível de 
detalhamento.

17.1.5. Stakeholders

O termo stakeholders é traduzido como partes interessadas. É qualquer indivíduo, grupo ou 
organização que pode afetar, ser afetada, ou sentir-se afetada por uma decisão, atividade ou 
resultado de um projeto. Essas pessoas podem estar ativamente envolvidas no projeto ou ter 
interesses que possam ser positiva ou negativamente afetados pelo desempenho ou pelo 
término do projeto.

Essas partes interessadas (positivas, negativas e neutras) devem ter suas expectativas alinhadas 
desde antes da aprova-
ção do projeto, de for-
ma a criar a coalização 
necessária à mudança 
trazida pelo projeto. 

O alinhamento vai re-
sultar na negociação do 
escopo possível para o 
projeto e que atenda à 
maioria dos interesses. 
Tais interesses devem 
ser gerenciados duran-
te todo o ciclo de vida 
do projeto, uma vez que 
os resultados esperados 
tendem a mudar com o 
tempo.

17.1.6. Recursos limitados

Um projeto depende de recursos, como qualquer atividade. Para realizar um planejamento 
realista, a dimensão dos recursos (humanos, materiais, financeiros, etc.) precisa ser conhecida 
para não correr o risco de se fazer um planejamento fictício.
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17.1.7. Responsabilidade

A definição das responsabilidades é importante tanto para poder alocar as pessoas com as suas 
diversas funções dentro do projeto, quanto para conhecer as relações que o projeto tem com a 
organização e o comprometimento das instâncias superiores e de outros envolvidos no projeto.

17.1.8. Interdisciplinaridade

Tanto faz se há uma pessoa no projeto ou milhares, o desenvolvimento de projetos requer 
distintos conhecimentos, oriundos de diversas áreas além de técnicas específicas da área de 
projetos, ferramentas e conceitos de outras disciplinas tais como administração em geral, 
planejamento, controle de qualidade, informática, estatística, custos e orçamentação etc.

17.1.9. Escopo (Abrangência)

É a descrição do trabalho necessário para gerar o produto ou o serviço do projeto. Ele inclui: as 
entregas do projeto – as saídas que compõem o produto ou o serviço do projeto, os resultados 
auxiliares, etc.; as principais atividades necessárias para garantir a entrega desses produtos; as 
premissas do projeto; os critérios de aceitação de produtos/serviços; as restrições; as exclusões 
(não escopo – aquilo que não vai ser feito – também deve ser esclarecido, para evitar falsas ex-
pectativas).

A correta descrição do escopo é fundamental para o sucesso do projeto, pois favorece a realiza-
ção de melhores estimativas de prazos, recursos, custos e riscos, e, com isso, previne a ocorrên-
cia de mudanças constantes ou que poderiam ser evitadas por meio de planejamento.

O escopo deve ser claro para não ultrapassar as limitações que qualquer projeto tem, seja em 
termos de competência institucional, seja pela complexidade do trabalho ou do objeto, seja 
pelas mudanças que pretende implementar.

17.2. Estrutura organizacional para projetos

A estrutura da organização é um fator que pode afetar a disponibilidade de recursos e influen-
ciar a maneira como os projetos são conduzidos. As três formas mais comuns são: estrutura 
funcional, estrutura por projeto e estruturas matriciais (algumas variações).

17.2.1. Funcional

É uma hierarquia em que os funcionários são agrupados por especialidade, cada uma com um 
superior bem definido. As organizações funcionais podem possuir projetos, mas o escopo ge-
ralmente é restrito aos limites da função. Esse tipo de estrutura reduz a cooperação interdepar-
tamental e dá ênfase às especialidades em detrimento do objetivo organizacional global.
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17.2.2. Por projetos
Os membros das equipes geralmente são colocados juntos. A maior parte dos recursos da organização 
está envolvida nos projetos e os gerentes de projeto possuem grande independência e autoridade. As 
organizações por projeto em geral possuem outros departamentos, mas esses grupos se reportam di-
retamente ao gerente de projetos ou oferecem serviços de suporte para os diversos projetos.

A desvantagem reside no fato de que cada projeto é único, Assim, quando termina uma fase, 
ou mesmo o projeto, a empresa pode ser obrigada a dispensar pessoal ou a paralisar máquinas 
e equipamentos se não tiver outro projeto em vista.

17.2.3. Matricial
Chama-se matricial pois combina duas formas de estrutura formando uma espécie de grade. Trata-
se de uma estrutura mista, híbrida, que combina a departamentalização funcional com a de projetos.
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Matriz Fraca:

Mantém muitas das características de uma organização funcional e a função do gerente de pro-
jetos é mais parecida com a de um coordenador ou facilitador que com a de um gerente.

Matriz Forte:

Possui muitas das caracte-
rísticas da organização por 
projeto. Pode ter gerentes de 
projetos com autoridade con-
siderável e pessoal trabalhan-
do para o projeto em tempo 
integral.

Matriz Balanceada:

Embora reconheça a necessi-
dade de um gerente de pro-
jetos, não fornece a ele au-
toridade total e os recursos 
financeiros do projeto.

Composta:

Combina diversas estruturas.
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Quadro Resumo:

17.3. Ciclo de Vida

Ciclo de vida de um projeto é a sequência de fases que vão do começo ao fim de um projeto. Todo 
projeto começa com uma ideia e passa por diferentes fases antes de se concretizar. Tais ideias 
nascem de problemas, necessidades, encomendas de clientes ou da criatividade de alguém.

O ciclo de vida de um projeto geralmente é composto por fases. As fases são divisões de um 
projeto, nas quais o controle se torna fundamental para o gerenciamento efetivo do término de 
uma entrega importante.

Ao final de cada fase, portanto, há uma entrega. Isso facilita o estudo e a aplicação das técnicas 
de administração de projetos. O nome e a quantidade de fases são determinados pela necessi-
dade de gerenciamento e controle da organização e pela natureza e área de aplicação do proje-
to. O entendimento do ciclo de vida permite visualizar todas as fases do projeto.
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A seguir alguns modelos de ciclo de vida:

 • Maximiano:

 • Fase 1 – Inspiração, ideia.

 • Fase 2 – Concepção: ideia vira modelo mental.

 • Fase 3 – Desenho: o modelo mental transforma-se em um desenho detalhado do 
produto.

 • Fase 4 – Desenvolvimento: o produto é gradativamente elaborado.

 • Fase 5 – Entrega: o produto é apresentado ao cliente.

 • Menezes:

 • Fase 1 – Conceitual: 

 • Identificação de necessidades e/ou oportunidades;

 • Tradução dessas necessidades e/ou oportunidades em um problema;

 • Definição do problema;

 • Determinação dos objetivos e das metas a serem alcançados;

 • Análise do ambiente;

 • Análise das potencialidades ou recursos;

 • Avaliação da viabilidade de atingimento dos objetivos;

 • Estimativa dos recursos necessários;

 • Elaboração da proposta e venda da ideia;

 • Avaliação e seleção com base na proposta submetida; e

 • Decisão quanto à execução do projeto (aprovação).

 • Fase 2 – Planejamento

 • Detalhamento das metas e dos objetivos, com base na proposta aprovada;

 • Definição do gerente da equipe;

 • Detalhamento das atividades e estruturação analítica do projeto;

 • Programação das atividades no tempo disponível e/ou necessário;

 • Determinação dos resultados tangíveis e de bseus respectivos momentos de alcan-
ce;

 • Definição dos recursos necessários: humanos, materiais, financeiros e tecnológi-
cos;

 • Estabelecimento da estrutura orgânica formal a ser utilizada;

 • Estruturação do sistema de comunicação e de decisão a ser adotado;

 • Definição dos procedimentos de acompanhamento e controle durante a implantação;

 • Treinamento dos envolvidos.
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 • Fase 3 – Execução

 • Ativar a comunicação entre os membros da equipe do projeto;

 • Executar as etapas previstas e programadas;

 • Utilizar os recursos humanos e materiais, sempre que possível, dentro do que foi 
programado (quantidade e períodos de utilização);

 • Efetuar reprogramações no projeto segundo seu status quo e adotando os planos e 
os programas iniciais como diretrizes, eventualmente, mutáveis.

 • Fase 4 – Conclusão

 • Aceleração das atividades que, eventualmente, não tenham sido concluídas;

 • Realocação dos recursos humanos do projeto para outras atividades ou projetos;

 • Elaboração da memória técnica do projeto;

 • Elaboração de relatórios e transferência dos resultados finais do projeto;

 • Emissão de avaliações globais sobre o desempenho da equipe do projeto e os 
resultados alcançados;

 • Acompanhamento ex-post.

17.3.1. Ciclo de Vida PMBOK

As fases do projeto geralmente são sequenciais, mas, às vezes, sobrepõem-se. O nome e o 
número dessas fases variam de acordo com a complexidade do projeto, mas, segundo o 
PMBOK, todas elas podem ser encaixadas em uma estrutura básica de quatro fases genéricas:

1. Início;

2. Organização e Preparação;

3. Execução do Trabalho;

4. Encerramento.

Essa estrutura genérica apresenta as seguintes 
características:

a) Os níveis de custos e de pessoal são baixos 
no início, aumentam gradualmente até seu valor máximo na fase de execução e depois 
caem rapidamente quando o projeto é finalizado.

b) No início do projeto, o nível de incertezas é mais alto e, portanto, o risco de não atingir os 
objetivos é maior. A incerteza geralmente diminui conforme o projeto continua. A capaci-
dade que as partes interessadas têm para influenciar as características finais do produto do 
projeto também é maior no início.

c) O custo de realizar mudanças no projeto é mais baixo no início (pouco recurso foi gasto e há 
pouco executado) e torna-se cada vez maior. O custo das mudanças e da correção de erros, 
portanto, aumenta conforme o projeto continua.
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17.3.2. Quando um projeto acaba?

Um projeto pode acabar por inúmeros motivos, sendo os mais comuns:

 • Objetivo atingido;

 • Objetivo não pode mais ser atingido;

 • Necessidade do projeto não existe mais;

 • Cliente / patrocinador mandou.

As principais causas de fracassos em projetos são:

 • Subestimação da complexidade do projeto;

 • Falta de planejamento e de envolvimento dos stakeholders;

 • Escopo incompleto;

 • Falta de apoio executivo e de recursos;

 • Expectativas não realistas dos stakeholders;

 • Mudanças frequentes nas especificações ou produto não é mais necessário;

 • Ausência de acompanhamento executivo.

17.3.3. Fases de um projeto

Projetos se diferenciam uns dos outros em função do grau de dificuldade (para seus adminis-
tradores) e do contexto (condições geográficas, situação econômica / política / social / cultural, 
etc.)

A complexidade de um projeto exige, muitas vezes, que ele seja dividido em fases. Por isso, o 
ciclo de vida de um projeto geralmente é composto por fases. As fases são divisões de um pro-
jeto, nas quais o controle se torna fundamental para o gerenciamento efetivo do término de 
uma entrega importante.

Ao final de cada fase, portanto, há uma entrega. Isso facilita o estudo e a aplicação das técnicas 
de administração de projetos. O nome e a quantidade de fases são determinados pela necessi-
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dade de gerenciamento e controle da organização e pela natureza e área de aplicação do proje-
to. O entendimento do ciclo de vida permite visualizar todas as fases do projeto

Um projeto pode ter uma única fase – englobando início, organização e preparação, execução 
do trabalho e encerramento – porém, o mais comum é existirem diversas.

A transição de uma fase para a outra envolve alguma forma de transferência técnica ou entre-
ga, que são revisadas e aprovadas antes que o trabalho seja iniciado na próxima fase. No entan-
to, pode ocorrer de uma fase ser iniciada antes da aprovação das entregas da anterior, quando 
os riscos envolvidos são considerados aceitáveis. 

Fases Sequenciais: uma fase só poderá iniciar depois que acabar a anterior. Essa abordagem 
reduz incertezas, mas pode eliminar opções de redução do cronograma.

Fases Sobrepostas: a fase tem início antes do término da anterior. Às vezes, ela pode ser apli-
cada como um exemplo da técnica de compressão de cronograma denominada paralelismo. As 
fases sobrepostas podem aumentar o risco e resultar em retrabalho caso uma fase subsequen-
te progrida antes que informações precisas sejam disponibilizadas pela fase anterior.
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17.3.4. Tipos de ciclos

São as diferentes formas de se planejar as fases do projeto. A diferença básica é o grau de 
incerteza do ambiente.

 • Preditivo: totalmente planejado o mais cedo possível;

 • Iterativo ou Incremental: o planejamento da próxima fase é feito de acordo com o avanço na 
fase atual e nas entregas. As fases do projeto (também chamadas de iterações) intencionalmen-
te repetem uma ou mais atividades de projeto à medida que a compreensão do produto pela 
equipe aumenta. Iterações desenvolvem o produto por meio de uma série de ciclos repetidos, 
enquanto os incrementos sucessivamente acrescentam à funcionalidade do produto.

 • Adaptativo (métodos ágeis): é iterativo e incremental, porém é muito rápido. Os métodos 
adaptativos geralmente são preferidos quando se lida com um ambiente em rápida mutação, 
quando os requisitos e o escopo são difíceis de definir antecipadamente, e quando é possível 
definir pequenas melhorias incrementais que entregarão valor às partes interessadas.

17.4. Conceitos Importantes

17.4.1. Escritório de projetos 

O Escritório de Gerenciamento de Projetos (EGP/PMO) é um corpo ou entidade organizacional 
à qual são atribuídas várias responsabilidades relacionadas ao gerenciamento centralizado e 
coordenado dos projetos de uma instituição.

É uma estrutura organizacional que padroniza os processos de governança relacionados a pro-
jetos e facilita o compartilhamento de recursos, metodologias, ferramentas e técnicas. Suas 
responsabilidades podem variar, desde o fornecimento de funções de apoio ao gerenciamento 
de projetos até a responsabilidade real pelo gerenciamento direto de um ou mais projetos.

Há diversos tipos de estruturas de escritório, variando em termos de grau de controle e influ-
ência em relação aos projetos da organização. Os tipos mais comuns são: de suporte (consulto-
ria), controlador (métodos, ferramentas, modelos), diretivo (gerencia projetos)

 • De suporte: desempenham um papel consultivo nos projetos, fornecendo modelos, melho-
res práticas, treinamento, acesso a informações e lições aprendidas com outros projetos. Esse 
tipo de PMO atua como um repositório de projetos e o nível de controle exercido é baixo.

 • De controle: fornecem suporte e exigem a conformidade por vários meios. A conformida-
de pode envolver a adoção de estruturas ou metodologias de gerenciamento de projetos 
usando modelos, formulários e ferramentas específicas, ou conformidade com a governan-
ça. O nível de controle exercido é médio.

 • Diretivo: assumem o controle dos projetos mediante o seu gerenciamento direto. O nível 
de controle exercido é alto.

O Escritório reúne os dados e as informações de projetos estratégicos corporativos e avalia 
como os objetivos estratégicos de nível mais alto estão sendo alcançados. Ele é a ligação na-
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tural entre os portfólios, os programas e os projetos da organização e os sistemas de medição 
corporativos (p. ex., Balanced Scorecard), procurando acompanhar o andamento dos projetos 
de forma a alinhá-los ao planejamento estratégico.

A principal função de um PMO é apoiar os gerentes de projetos de diversas maneiras, que po-
dem incluir, mas não se limitam, a:

 • Gerenciamento de recursos compartilhados em todos os projetos administrados pelo PMO;

 • Identificação e desenvolvimento de metodologia, melhores práticas e padrões de gerencia-
mento de projetos;

 • Orientação, aconselhamento, treinamento e supervisão;

 • Monitoramento da conformidade com os padrões, as políticas, os procedimentos e mode-
los de gerenciamento de projetos por meio de auditorias em projetos;

 • Desenvolvimento e gerenciamento de políticas, procedimentos, modelos e outros docu-
mentos compartilhados do projeto (ativos de processos organizacionais); e

 • Coordenação das comunicações entre projetos.

 • Os gerentes de projetos e os PMOs buscam objetivos diferentes e, assim sendo, são 
motivados por requisitos diferentes. Todos esses esforços estão alinhados às necessidades 
estratégicas da organização. As diferenças entre o papel dos gerentes de projetos e um 
PMO podem incluir:

 • O gerente de projetos se concentra nos objetivos especificados do projeto, enquanto o 
PMO gerencia as principais mudanças do escopo do programa, que podem ser vistas como 
possíveis oportunidades para melhor alcançar os objetivos de negócios.

 • O gerente de projetos controla os recursos alocados para o projeto a fim de melhor 
atender aos seus objetivos, enquanto o PMO otimiza o uso de recursos organizacionais 
compartilhados entre todos os projetos.

 • O gerente de projetos gerencia as restrições (escopo, cronograma, custo, qualidade, etc.) dos 
projetos individuais, enquanto o PMO gerencia as metodologias, os padrões, os riscos e as 
oportunidades globais, as métricas e as interdependências entre os projetos, no nível da empresa.

17.4.2. Gerente de projetos

Pessoa alocada pela organização executora para liderar a equipe responsável por alcançar os 
objetivos do projeto. É o responsável pela aplicação das competências, dos conhecimentos, das 
ferramentas e das técnicas de projeto às atividades.

Dependendo da estrutura organizacional, um gerente de projetos pode ter independência ou 
se reportar a um gerente funcional. Em outros casos, um gerente de projetos pode ser um en-
tre vários e se reportar a um gerente de portfólios ou de programas que é, em última instância, 
o responsável pelos projetos no âmbito da empresa.

O gerenciamento de projetos eficaz requer que o gerente tenha competências relacionadas às 
seguintes dimensões:

 • Conhecimento: o que o gerente de projetos sabe sobre processos, ferramentas e técnicas 
para as atividades de gestão de projetos;
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 • Desempenho: o que o gerente de projetos é capaz de realizar enquanto aplica seu conhe-
cimento em gerenciamento de projetos. Ou seja, como o gerente de projetos aplica seu 
conhecimento para atingir os requisitos do projeto;

 • Pessoais: refere-se ao comportamento do gerente. Abrange atitudes, personalidade e li-
derança; a capacidade de orientar a equipe do projeto ao mesmo tempo em que atinge 
objetivos e equilibra as suas restrições.

17.4.3. Patrocinador 

Patrocinador é uma pessoa ou grupo que fornece recursos e suporte para o projeto e é respon-
sável pelo seu sucesso. O patrocinador pode ser externo ou interno em relação à organização 
do gerente de projetos. O patrocinador promove o projeto desde a sua concepção inicial até o 
seu encerramento. Isso inclui servir como porta-voz para os níveis mais altos de gerenciamento 
para angariar suporte em toda a organização e promover os benefícios que o projeto propor-
ciona. 

O patrocinador conduz o projeto por meio dos processos iniciais até a sua autorização formal e 
desempenha um papel significativo no desenvolvimento do escopo inicial e do termo de aber-
tura. No caso das questões que estão além do controle do gerente do projeto, o patrocinador 
pode encaminhá-las para níveis hierárquicos superiores. O patrocinador também pode se en-
volver em outras questões importantes, como a autorização de mudanças no escopo, análises 
de final de fase e decisões de continuação/cancelamento quando os riscos são particularmen-
te altos. O patrocinador também garante uma transferência tranquila das entregas do projeto 
para os negócios da organização do solicitante após o encerramento do projeto.

17.4.4. Equipe de Projetos

Equipe de projeto são as pessoas encarregadas da realização do projeto, da qual faz parte o 
gestor do projeto.

Uma equipe de projeto tende a ser multidisciplinar e tem vida limitada à duração do projeto. É, 
geralmente, bem distinta de uma equipe funcional que é permanente.

Deve ser dada atenção às características do projeto para a montagem da equipe de projeto, pois 
uma equipe que tenha tido sucesso em determinado projeto pode não ser a ideal para outro.

Os membros da equipe de projeto podem ter dedicação integral, parcial ou por atividade espe-
cífica. É sempre recomendado que a dedicação seja integral ao projeto, especialmente para o 
substituto do gestor.

O servidor, alocado com dedicação parcial durante o período do projeto, terá atribuições relati-
vas às atividades de rotina e ao projeto. Quando o projeto necessitar de especialista em apenas 
determinada fase, é indicada a participação por atividade.

Para que um projeto tenha sucesso, a equipe deve:

 • Selecionar os processos adequados e necessários ao cumprimento dos objetivos do projeto;

 • Usar uma abordagem definida que possa ser adotada para atender aos requisitos;
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 • Cumprir os requisitos para atender às necessidades e às expectativas das partes interessadas;

 • Obter equilíbrio entre as diversas demandas concorrentes de escopo, tempo, custo, quali-
dade, recursos e riscos.

17.4.5. Estrutura Analítica do Projeto – EAP

Estrutura Analítica do Projeto (do inglês, Work Breakdown Structure – WBS) é o processo de 
subdivisão das entregas e do trabalho do projeto em componentes menores e de mais fácil 
gerenciamento.

Segundo o PMBOK, a EAP é “a decomposição hierárquica do escopo total do trabalho a ser 
executado pela equipe do projeto a fim de alcançar os objetivos do projeto e criar as entregas 
exigidas.”

O principal benefício desse processo é o fornecimento de uma visão estruturada do que deve 
ser entregue. Cada nível descendente da EAP representa uma definição gradualmente mais de-
talhada do trabalho do projeto. Ela mapeia as entregas e os pacotes de trabalho necessários 
para se obter o produto ou serviço final.

A EAP representa todo produto e trabalho do projeto (escopo total), inclusive o trabalho de ge-
renciamento do mesmo. Todo o trabalho nos níveis mais baixos tem que escalar aos níveis mais 
altos para que nada seja omitido e que nenhum trabalho extra seja executado. Ocasionalmen-
te, isso é chamado da regra dos 100%.

Os componentes da EAP representam produtos, serviços ou resultados verificáveis. A EAP pode 
ser estruturada como uma lista resumida, um gráfico organizacional ou outro método que iden-
tifique uma decomposição hierárquica.

O Pacote de Trabalho é o nível mais baixo na EAP, é o ponto em que o custo e a duração das 
atividades para o trabalho podem ser estimados e gerenciados com confiança.

No contexto da EAP, o trabalho refere-se a produtos de trabalho ou entregas que são o resultado 
do esforço*.

*quantidade de mão de obra necessária para terminar uma atividade do cronograma ou 
um componente da estrutura analítica do projeto. Normalmente expresso como equipe-
horas, equipe-dias ou equipe-semanas.
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A EAP é apoiada pelo Dicionário da EAP, um documento que fornece informações detalhadas 
sobre entregas, atividades e agendamento de cada componente da estrutura analítica do 
projeto. As informações contidas no dicionário da EAP incluem, mas não estão limitadas: à 
descriçã o do trabalho, às premissas e restrições, à organização responsável, aos marcos do 
cronograma, às atividades do cronograma associadas, aos recursos necessários, à estimativa 
de custos, aos requisitos de qualidade, aos critérios de aceitação, às referências técnicas e às 
informações sobre acordos.

17.4.6. Projetos, Programas e Portfólios

Os projetos, em programas ou portfólios, são meios de se atingir metas e objetivos organizacio-
nais, geralmente no contexto de um planejamento estratégico.

Um programa é definido como um grupo de projetos relacionados, que são gerenciados de 
modo coordenado para a obtenção de benefícios e controle que não estariam disponíveis se 
fosse gerenciados individualmente.

Um projeto pode ou não fazer parte de um programa, mas um programa sempre terá projetos. 
Os projetos dentro de um programa são relacionados pelo resultado comum ou pela capaci-
dade coletiva, ou seja, o gerenciamento de programas se concentra nas interdependências do 
projeto e ajuda a determinar a melhor abordagem para gerenciá-los.

Programas possuem limitação de tempo, tal como o projeto, mas com duração bem maior. Se a 
relação entre projetos for somente a de um cliente, vendedor, tecnologia ou recurso comparti-
lhado, o esforço deve ser gerenciado como um portfólio de projetos e não como um programa.

Um portfólio é o conjunto de projetos, programas e outros trabalhos correlatos, que são agru-
pados com vistas à consecução dos objetivos estratégicos de uma organização, alinhado com os 
recursos necessários para sua viabilização.

Os projetos ou programas do portfólio podem não ser interdependentes ou diretamente rela-
cionados. O gerenciamento de portfólio concentra-se em garantir que os projetos e os progra-
mas sejam analisados a fim de se priorizar a alocação de recursos e que o gerenciamento do 
portfólio seja consistente e esteja alinhado às estratégias organizacionais.
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17.5. GERENCIAMENTO DE PROJETOS - PMBOK

Gerir ou administrar um projeto significa tomar decisões e realizar ações de planejamento, 
organização, execução e controle do ciclo de vida do projeto. É a combinação de pessoas, 
técnicas e sistemas necessários à administração dos recursos indispensáveis para atingir 
com êxito o final do projeto. Significa fazer o necessário para completar o projeto dentro dos 
objetivos estabelecidos.

A gestão de projeto é também a aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e 
técnicas nas atividades do projeto a fim de atender aos requisitos.

Requisito é a tradução das necessidades e expectativas dos clientes e das demais partes 
interessadas (stakeholders).

O gerenciamento de um projeto tipicamente inclui:

 • Identificar os requisitos;

 • Adaptar-se às diferentes necessidades, preocupações e expectativas das partes interessa-
das à medida que o projeto é planejado e realizado;

 • Estabelecer e manter a comunicação ativa com as partes interessadas; e

 • Balancear as restrições conflitantes do projeto que incluem, mas não se limitam, a: escopo, 
qualidade, cronograma, orçamento, recursos e riscos.

As circunstâncias específicas do projeto influenciarão as restrições que devem ser focadas pelo 
gerente do projeto e exigem a aplicação de processos de gerenciamento de projetos apropriados.

Existem diversas metodologias para o gerenciamento de projetos, porém, a mais utilizada é a 
do Project Management Institute (PMI). Fundado em 1969, é a principal organização mundial 
no que se refere ao gerenciamento de projetos. Foi estabelecido para criar os padrões, avançar 
a metodologia e promover a responsabilidade profissional no gerenciamento de projetos.

O PMI produz o The Project Management Body of Knowledge (PMBOK), um guia com o 
conjunto de padrões, normas, métodos, processos e práticas, sempre revisado e atualizado 
de acordo com as boas práticas em gerenciamento de projetos. Tais padrões mundiais são 
constantemente criados e atualizados (tanto por equipes de voluntários quanto pelo público 
em geral), de forma a fornecer orientações, regras e características do gerenciamento de 
projetos, as quais são amplamente aceitas e aplicadas. 

É importante ressaltar que "boa prática" não significa que o conhecimento descrito no PMBOK 
deva ser sempre aplicado uniformemente a todos os projetos; a organização e/ou a equipe de 
gerenciamento do projeto é responsável por determinar o que é apropriado para um projeto 
específico. Nesse contexto, “boa prática” refere-se a um acordo geral de que a aplicação dos 
processos de gerenciamento de projetos pode aumentar as chances de sucesso em uma ampla 
série de projetos.

Project Management Professional (PMP, Profissional de Gerenciamento de Projetos) é a 
credencial adotada pelos profissionais que são certificados pelo PMI. Tal certificação para 
gerentes de projeto é reconhecida internacionalmente e atesta, por meio de análises e provas, 
que o gerente tem formação (escolaridade, capacitação), experiência e competência para 
conduzir e dirigir projetos. Exige-se que os candidatos para a credencial PMP:
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 • Desempenhem suas tarefas sob supervisão geral e sejam responsáveis por todos os aspec-
tos do projeto e pela vida deste.

 • Liderem e conduzam equipes multifuncionais para a entrega de projetos dentro das limita-
ções de cronograma, orçamento e escopo.

 • Demonstrem conhecimento e experiência suficientes para aplicar de forma apropriada 
uma metodologia a projetos que possuem requisitos e resultados razoavelmente bem de-
finidos.

De acordo com a versão atual do Guia PMBOK (5ª Edição – 2013), um projeto pode ser mais 
bem gerido mediante a integração e a aplicação adequada de 47 processos, que podem ser 
reunidos em 10 áreas de conhecimento e 5 grupos de processos.

17.5.1. Áreas de Conhecimento

Uma área de conhecimento representa um conjunto completo de conceitos, termos e ativida-
des que compõem um campo profissional, campo de gerenciamento de projetos, ou uma área 
de especialização.

As dez áreas do conhecimento são: qualidade, partes interessadas, comunicações, tempo, re-
cursos humanos, escopo, aquisições, riscos, custos, integração.

17.5.1.1. Gerenciamento da Qualidade do Projeto

O gerenciamento da qualidade do projeto inclui os processos e as atividades da organização 
executora que determinam as políticas de qualidade, os objetivos e as responsabilidades, de 
modo que o projeto satisfaça às necessidades para as quais foi empreendido. O gerenciamento 
da qualidade do projeto usa as políticas e os procedimentos para a implementação, no contexto 
do projeto, do sistema de gerenciamento da qualidade da organização e, de maneira apropriada, 
dá suporte às atividades de melhoria do processo contínuo como empreendido no interesse da 
organização executora. O gerenciamento da qualidade do projeto trabalha para garantir que os 
requisitos do projeto, incluindo os requisitos do produto, sejam cumpridos e validados.

17.5.1.2. Gerenciamento das Partes Interessadas do Projeto

O gerenciamento das partes interessadas do projeto inclui os processos exigidos para identificar 
todas as pessoas, grupos ou organizações que podem impactar ou serem impactados pelo 
projeto, analisar as expectativas das partes interessadas e seu impacto no projeto, e desenvolver 
estratégias de gerenciamento apropriadas para o engajamento eficaz das partes interessadas nas 
decisões e execução do projeto. O gerenciamento das partes interessadas também se concentra na 
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comunicação contínua com as partes interessadas para entender suas necessidades e expectativas, 
abordando as questões conforme elas ocorrem, gerenciando os interesses conflitantes e 
incentivando o comprometimento das partes interessadas com as decisões e atividades do projeto. 
A satisfação das partes interessadas deve ser gerenciada como um objetivo essencial do projeto.

17.5.1.3. Gerenciamento das Comunicações do Projeto

O gerenciamento das comunicações do projeto inclui os processos necessários para assegurar 
que as informações do projeto sejam planejadas, coletadas, criadas, distribuídas, armazenadas, 
recuperadas, gerenciadas, controladas, monitoradas e finalmente dispostas de maneira 
oportuna e apropriada. Os gerentes de projetos passam a maior parte do tempo se comunicando 
com os membros da equipe e outras partes interessadas do projeto, quer sejam internas (em 
todos os níveis da organização), quer sejam externas à organização. A comunicação eficaz cria 
uma ponte entre as diversas partes interessadas do projeto, que podem ter diferenças culturais 
e organizacionais, diferentes níveis de conhecimento e diversas perspectivas e interesses que 
podem impactar ou influenciar a execução ou resultado do projeto.

17.5.1.4. Gerenciamento do Tempo do Projeto

O gerenciamento do tempo do projeto inclui os processos necessários para gerenciar o término 
pontual do projeto (definir e sequenciar atividades, definir o cronograma, etc.).

17.5.1.5. Gerenciamento dos Recursos Humanos do Projeto

O gerenciamento dos recursos humanos do projeto inclui os processos que organizam, 
gerenciam e guiam a equipe do projeto. A equipe do projeto consiste das pessoas com papéis 
e responsabilidades designadas para completar o projeto. Os membros da equipe do projeto 
podem ter vários conjuntos de habilidades, atuar em regime de tempo integral ou parcial e 
podem ser acrescentados ou removidos da equipe à medida que o projeto progride. Os 
membros da equipe do projeto também podem ser referidos como pessoal do projeto. 

Embora os papéis e as responsabilidades específicas para os membros da equipe do projeto 
sejam designados, o envolvimento de todos os membros da equipe no planejamento do projeto 
e na tomada de decisões pode ser benéfico. A participação dos membros da equipe durante o 
planejamento agrega seus conhecimentos ao processo e fortalece o compromisso com o projeto.

17.5.1.6. Gerenciamento do Escopo do Projeto

O gerenciamento do escopo do projeto inclui os processos necessários para assegurar que o 
projeto inclui todo o trabalho necessário, e apenas o necessário, para ser finalziado com suces-
so. O gerenciamento do escopo do projeto está relacionado principalmente com a definição e o 
controle do que está e do que não está incluso no projeto.

17.5.1.7. Gerenciamento das Aquisições do Projeto

O gerenciamento das aquisições do projeto inclui os processos necessários para comprar ou 
adquirir produtos, serviços ou resultados externos à equipe do projeto. A organização pode ser 
tanto o comprador quanto o vendedor dos produtos, serviços ou resultados de um projeto. O 
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gerenciamento das aquisições do projeto abrange os processos de gerenciamento de contratos 
e controle de mudanças que são necessários para desenvolver e administrar contratos ou 
pedidos de compra emitidos por membros autorizados da equipe do projeto.

O gerenciamento das aquisições do projeto também inclui a administração de todos os contratos 
emitidos por uma organização externa (o comprador) que está adquirindo os resultados do 
projeto da organização executora (o fornecedor) e a administração das obrigações contratuais 
atribuídas à equipe do projeto pelo contrato.

17.5.1.8. Gerenciamento dos Riscos do Projeto

O gerenciamento dos riscos do projeto inclui os processos de planejamento, identificação, aná-
lise, planejamento de respostas e controle de riscos de um projeto. Os objetivos do gerencia-
mento dos riscos do projeto são aumentar a probabilidade e o impacto dos eventos positivos e 
reduzir a probabilidade e o impacto dos eventos negativos no projeto.

17.5.1.9. Gerenciamento dos Custos do Projeto

O gerenciamento dos custos do projeto inclui os processos envolvidos em planejamento, es-
timativas, orçamentos, financiamentos, gerenciamento e controle dos custos, de modo que o 
projeto possa ser terminado respeitando o orçamento aprovado.

17.5.1.10. Gerenciamento da Integração do Projeto

O gerenciamento da integração do projeto inclui os processos e as atividades para identificar, 
definir, combinar, unificar e coordenar os vários processos e atividades dentro dos grupos de 
processos de gerenciamento do projeto. No contexto de gerenciamento de projetos, integra-
ção inclui características de unificação, consolidação, comunicação e ações integradoras que 
são essenciais para a execução controlada do projeto até a sua conclusão, a fim de gerenciar 
com sucesso as expectativas das partes interessadas e atender aos requisitos. 

O gerenciamento da integração do projeto inclui escolha sobre alocação de recursos, conces-
sões entre objetivos e alternativas conflitantes e gerenciamento das dependências mútuas en-
tre as áreas de conhecimento de gerenciamento de projetos.

17.5.2. Grupos de Processos

Os processos de gerenciamento de projetos são agrupados em cinco categorias conhecidas 
como grupos de processos de gerenciamento de projetos.
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A natureza integrativa do gerenciamento de projetos requer que o grupo de processos de mo-
nitoramento e controle interaja com os outros grupos de processos, conforme a figura a seguir.

Já a próxima figura ilustra o nível de sobreposição dos grupos de processos em momentos 
diferentes dentro de um projeto. Se o projeto estiver dividido em fases, os processos irão 
interagir dentro de uma fase e também poderão atravessar várias fases do projeto.

Importante: os grupos de processos não são fases do projeto. Quando projetos complexos ou 
de grande porte são separados em fases ou subprojetos distintos (ex: estudo de viabilidade, 
design, protótipo, construção, teste etc.), todos os grupos de processos normalmente são 
repetidos para cada fase ou subprojeto.

17.5.2.1. Processos de Iniciação

Atividades realizadas para definir um novo projeto ou uma nova fase de um projeto já existen-
te, obtendo-se autorização para tal.

São frequentemente realizados fora do escopo de controle do projeto pela organização ou pe-
los processos de programa ou de portfólio, o que pode tornar os limites do projeto menos 
evidentes para as entradas iniciais do projeto. Por exemplo, antes de começar as atividades do 
Grupo de Processos de Iniciação, os requisitos ou as necessidades de negócios da organização 
são documentados. 
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Nos processos de iniciação, o escopo inicial é definido, os recursos financeiros iniciais são com-
prometidos e as partes interessadas são identificadas. Se ainda não foi designado, o gerente de 
projetos será selecionado.

Essas informações são capturadas no Termo de Abertura do Projeto (TAP), que autoriza o pro-
jeto, e no registro das partes interessadas. Quando o TAP é aprovado, o projeto se torna ofi-
cialmente autorizado. Embora a equipe de gerenciamento possa ajudar a escrever o termo de 
abertura, a aprovação e o financiamento são externos aos limites do projeto.

17.5.2.2. Processos de Planejamento

Estabelecem o escopo total, definem e refinam os objetivos e desenvolvem o curso de ação 
necessário para alcançar esses objetivos. Em outras palavras, desenvolvem o plano de geren-
ciamento e os documentos do projeto que serão usados para executá-lo.

À medida que mais informações ou características do projeto são coletadas e entendidas, podem 
ser necessários planejamentos adicionais ou revisões (planejamento por ondas sucessivas).

Os processos de planejamento englobam todas as áreas de conhecimento e têm como alguns de 
seus resultados a coleta de requisitos, a definição do escopo, a criação da Estrutura Analítica do 
Projeto (EAP), o sequenciamento das atividades, a estimativa dos custos, a análise dos riscos, etc.

17.5.2.3. Processos de Execução

Esse grupo de processos envolve coordenar pessoas e recursos e integrar e executar as ativida-
des do projeto em conformidade com o plano de gerenciamento, de forma a cumprir as suas 
especificações.

Durante a execução do projeto, os resultados poderão requerer atualizações no planejamento 
e mudanças nas linhas de base (mudanças nas durações das atividades, na produtividade e na 
disponibilidade dos recursos, riscos imprevistos, etc.).

Uma grande parte do orçamento do projeto será consumida na execução dos processos do gru-
po de processos de execução.

17.5.2.4. Processos de Monitoramento e Controle

São processos exigidos para acompanhar, analisar e controlar o progresso e o desempenho do 
projeto, identificar quaisquer áreas nas quais serão necessárias mudanças no plano e iniciar as 
mudanças correspondentes. O principal benefício desse grupo de processos é que o desempe-
nho do projeto é observado e mensurado de forma periódica e uniforme para identificar varia-
ções em relação ao plano de gerenciamento.

17.5.2.5. Processos de Encerramento

Finalizam formalmente todas as atividades de um projeto ou de uma fase do projeto. Entregam 
o produto terminado ou encerram um projeto cancelado.

No encerramento do projeto ou da fase, podem ocorrer, entre as atividades: obtenção da 
aceitação do cliente ou patrocinador; revisão pós-projeto/fase; documentação das lições 
aprendidas e encerramento das aquisições.
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17.5.3. Processos de Gerenciamento de Projetos

Grupo de processos de gerenciamento de projetos 
e mapeamento das áreas de conhecimento

Áreas de 
conhecimento

Grupos de processos de gerenciamento de projetos

Grupo de proces-
sos de iniciação 

Grupo de processos de 
planejamento 

Grupo de proces-
sos de execução 

Grupo de proces-
sos de monitora-
mento e controle 

Grupo de proces-
sos de encerra-
mento 

4. Gerenciamen-
to da integração 

do projeto

4.1 Desenvolver o 
termo de abertu-
ra do projeto

4.2 Desenvolver o pla-
no de gerenciamento 
do projeto

4.3 Orientar e ge-
renciar o trabalho 
do projeto

4.4 Monitorar e 
controlar o traba-
lho do projeto 4.5 
Realizar o contro-
le integrado de 
mudanças

4.6 Encerrar o 
projeto ou fase

5. Gerenciamen-
to do escopo do 

projeto

5.1 Planejar o gerencia-
mento do escopo 
5.2 Coletar os requisi-
tos
5.3 Definir o escopo
5.4 Criar a estrutura 
analítica do projeto 
(EAP)

5.5 Validar o es-
copo
5.6 Controlar o 
escopo 

6. Gerenciamen-
to do tempo do 

projeto

6.1 Planejar o 
gerenciamento do 
cronograma 
6.2 Definir as atividades
6.3 Sequenciar as ativi-
dades
6.4 Estimar os recursos 
das atividades
6.5 Estimar as durações 
das atividades
6.6 Desenvolver o 
cronograma

6.7 Controlar o 
cronograma

7. Gerenciamen-
to dos custos do 

projeto

7.1 Planejar o gerencia-
mento dos custos 
7.2 Estimar os custos
7.3 Determinar o orça-
mento

7.4 Controlar os 
custos

8. Gerenciamen-
to da qualidade 

do projeto

8.1 Planejar o gerencia-
mento da qualidade

8.2 Realizar a ga-
rantia da quali-
dade

8.3 Controlar a 
qualidade

9. Gerenciamen-
to dos recursos 

humanos do 
projeto

9.1 Planejar o geren-
ciamento dos recursos 
humanos

9.2 Mobilizar a 
equipe do projeto
9.3 Desenvolver a 
equipe do projeto
9.4 Gerenciar a 
equipe do projeto

10. Gerencia-
mento dos 
recursos de 

comunicações 
do projeto

10.1 Planejar o geren-
ciamento das comuni-
cações

10.2 Gerenciar as 
comunicações

10.3 Controlar as 
comunicações
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11. Gerencia-
mento dos riscos 

do projeto

11.1 Planejar o geren-
ciamento dos riscos
11.2 Identificar os riscos
11.3 Realizar a análise 
qualitativa dos riscos
11.4 Realizar a análise 
quantitativa dos riscos
11.5 Planejar as res-
postas aos riscos

11.6 Controlar os 
riscos

12. Gerencia-
mento das aqui-
sições do projeto

12.1 Planejar o gerencia-
mento das aquisições

12.2 Conduzir as 
aquisições

12.3 Controlar as 
aquisições

12.4 Encerrar as 
aquisições

13. 
Gerenciamento 

das partes 
interessadas no 

projeto

13.1 Identificar 
as partes interes-
sadas

13.2 Planejar o geren-
ciamento das partes 
interessadas

13.3 Gerenciar o 
engajamento das 
partes interessa-
das 

13.4 Controlar o 
engajamento das 
partes interessa-
das

17.5.4. Estratégias para riscos nos projetos

17.5.4.1. Riscos negativos ou ameaças

Quatro estratégias, em geral, aplicam-se a ameaças ou riscos que, se ocorrerem, podem ter im-
pactos negativos nos objetivos do projeto: evitar, transferir, mitigar, aceitar*.

 • Eliminar – engloba a alteração do plano de gerenciamento do projeto, ou o isolamento/
alteração de objetivos para remover totalmente a ameaça,

 • Transferir – é a mudança de alguns ou de todos os impactos negativos de uma ameaça, 
juntamente com a responsabilidade da resposta, para um terceiro. Simplesmente se passa 
a responsabilidade pelo gerenciamento para outra parte, mas não se elimina o risco. Ex: 
seguros, garantias, fianças, etc.

 • Mitigar – redução, para níveis aceitáveis, da probabilidade e/ou do impacto de um evento 
de risco adverso. Ex: adotar uma ação antecipada, escolher processos menos complexos, 
fazer mais testes, escolher um fornecedor mais estável, etc. 

17.5.4.2. Riscos positivos ou oportunidades

Pode-se: explorar, compartilhar, melhorar, aceitar*.

 • Explorar – procura eliminar a incerteza associada com determinado risco positivo, garan-
tindo que a oportunidade realmente aconteça. 

 • Compartilhar – alocação integral ou parcial da propriedade a um terceiro que tenha mais 
capacidade de capturar a oportunidade para benefício do projeto.

 • Melhorar – aumentar a probabilidade e/ou os impactos positivos de uma oportunidade.

A estratégia de aceitar pode ser usada tanto para riscos negativos ou ameaças como para riscos 
positivos ou oportunidades. É adotada porque raramente é possível eliminar todos os riscos 
de um projeto. Indica que a equipe do projeto decidiu não alterar o plano de gerenciamento 
do projeto para lidar com um risco, ou não conseguiu identificar outra estratégia de resposta 
adequada. Pode ser passiva (deixar acontecer) ou ativa (estabelecer reservas de contingência).
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Administração Geral e Pública 

GESTÃO DE PESSOAS NAS ORGANIZAÇÕES

Em um paradigma mais antigo, o da Administração de Recursos Humanos (ARH), as pessoas 
eram vistas como mais um recurso. Na Gestão de Pessoas, elas são vistas como parceiras, cola-
boradoras ativas.

A administração de pessoas evoluiu durante três eras até chegar ao estágio atual. A era da in-
dustrialização clássica, entre os anos de 1900 a 1950, foi marcada pelas relações industriais. A 
era da industrialização neoclássica, entre os anos de 1950 e 1990, marcou o conceito de Admi-
nistração de Recursos Humanos. Após 1990, com o advento da era da informação, firmou-se o 
conceito de Gestão de Pessoas.

Era Industrialização 
Clássica

Industrialização 
Neoclássica Informação

Períodos 1900 – 1950 1950 – 1900 Após 1990

Cultura Organizacional 
Predominante

Foco no passado, nas 
tradições e nos valores 
conservadores. Ênfase 

na manutenção do 
status quo. Valoriza-
ção da tradição e da 

experiência

Transição. Foco no 
presente e no atual. 
Ênfase na adaptação 

ao ambiente. Valoriza-
ção da renovação e da 

revitalização

Foco no futuro e no 
destino. Ênfase na 

mudança e na inova-
ção. Valorização do 
conhecimento e da 

criatividade

Ambiente Organiza-
cional

Estático, previsível, 
poucas e gradativas 
mudanças. Poucos 

desafios ambientais

Intensificação e ace-
leração das mudanças 

ambientais

Mutável, imprevisí-
vel, turbulento, com 
grandes e intensas 

mudanças

Modos de Lidar com as 
Pessoas

Pessoas como fatores 
de produtos inertes 
e estáticos. Ênfase 

nas regras e controles 
rígidos para regular as 

pessoas

Pessoas como recursos 
organizacionais que 

devem ser administra-
dos. Ênfase nos obje-
tivos organizacionais 

para dirigir as pessoas

Pessoas como seres 
humanos proativos 
e inteligentes que 

devem ser impulsiona-
dos. Ênfase na liberda-
de e no comprometi-

mento para motivar as 
pessoas

Administração de 
Pessoas Relações industriais Administração de Re-

cursos Humanos Gestão de Pessoas
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Essa evolução modificou totalmente o modo de pensar e agir das organizações. Ela se iniciou 
no formato de trabalho, passando pelo nível de atuação, comando de ação, tipo de atividade e 
principais atividades, chegando, até mesmo, à missão da área. 

O quadro a seguir apresenta essas modificações.

Características Gestão de Pessoas

Formato do trabalho Descentralização rumo aos gerentes e suas equipes

Nível de atuação Focalização global e estratégica no negócio.

Comando de ação Decisões e ações do gerente e d sua equipe de trabalho.

Tipo de atividade Consultoria interna. Descentralização e compartilhamento.

Principais atividades Como os gerentes e suas equipes pode escolher, treinar, liderar, motivar, 
avaliar e recompensar os seus participantes.

Missão da área Criar a melhor empresa e a melhor qualidade do trabalho.

O processo de gestão de pessoas nas empresas passou a ser mais centrado nas pessoas e nos 
talentos. Esse processo já é iniciado durante a fase de recrutamento e seleção, ou seja, já assi-
milando talentos com um conjunto de políticas e práticas definidas por uma organização para 
orientar comportamentos, relações e resultados das pessoas de forma corporativa. Com a con-
tratação, existem diversas formas de potencialização de talentos, tais como treinamento profis-
sional, planos de carreira, planos de cargos e salários e benefícios.

A gestão de pessoas atua na área do subsistema social e há, na organização, também o subsiste-
ma técnico. A interação da gestão de pessoas com outros subsistemas, especialmente o técnico, 
envolve alinhar objetivos organizacionais e individuais. As pessoas precisam ter competência para 
realizar as atividades e entregas que possam contribuir com a organização, do contrário poderia 
haver inúmeras consequências negativas nas mais diferentes áreas (financeira, por exemplo). É 
também por isso que a área de gestão de pessoas sempre atua em parceria com outras áreas.

A Era da Informação, de forte mudança e instabilidade, está trazendo o modelo orgânico e fle-
xível de estrutura organizacional, no qual prevalecem as equipes multifuncionais de trabalho. 

É a época da gestão de pessoas e com pessoas. No mundo de hoje, as preocupações das or-
ganizações se voltam para globalização, pessoas, clientes, produtos/serviços, conhecimento, 
resultados e tecnologia. As mudanças e as transformações na área de RH são intensas e, devido 
a isso, a gestão de pessoas passou a ser uma área estratégica na organização.

Os aspectos fundamentais da moderna gestão de pessoas:

 • As pessoas como seres humanos: personalidade própria – diferentes entre si – conheci-
mento – história pessoal e particular – habilidades e competências distintas.

 • As pessoas como ativadores inteligentes de recursos organizacionais: as pessoas como fonte de 
impulso próprio que dinamiza a organização e não como agentes passivos, inertes e estáticos.

 • As pessoas como parceiros da organização: Capazes de conduzi-la à excelência e ao su-
cesso por meio de investimentos na organização: esforços – dedicação – responsabilidade 
– comprometimento – riscos. 
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CONCEITOS

Hoje, sabe-se que as pessoas precisam ser felizes. Para que sejam produtivas, as pessoas de-
vem sentir que o trabalho é adequado às suas capacidades e que estão sendo tratadas equita-
tivamente. Desenvolver e manter qualidade de vida no trabalho: qualidade de vida no trabalho 
(QVT) é um conceito que se refere aos aspectos da experiência do trabalho, como estilo de ges-
tão, liberdade e autonomia para tomar decisões, ambiente de trabalho agradável, segurança 
no emprego, hora adequadas de trabalho e tarefas significativas e agradáveis. 

Um programa de QVT procurar estruturar o trabalho e o ambiente de trabalho no sentido de 
satisfazer a maioria das necessidades individuais das pessoas e tornar a organização um local 
desejável.

Administrar e impulsionar as mudanças: nas últimas décadas, houve um período turbulento 
de mudanças sociais, tecnológicas, econômicas, culturais e políticas. Os profissionais de ARH 
devem saber como lidar com mudanças se realmente querem contribuir para o sucesso de sua 
organização. Manter políticas éticas e comportamento socialmente responsável: toda a ativida-
de de ARH deve ser aberta, transparente, confiável e ética. 

As pessoas não devem discriminadas, e os seus direitos básicos devem ser garantidos.

A gestão de pessoas irá gerenciar o que as empresas tem de mais importante, que é o seu 
Capital Intelectual, um dos conceitos mais discutidos recentemente. Ele é composto por três 
elementos: 

 • Capital Interno (estrutura interna):

Conceitos, modelos, processos, sistemas administrativos e informacionais. São criadas pelas 
pessoas e utilizados pela organização.

 • Capital Externo (estrutura externa):

Relação com cliente e fornecedores, marcas, imagem e reputação. Dependem de como a orga-
nização resolve e oferece solução para os problemas dos clientes.

 • Capital Humano (competências individuais):

Habilidade das pessoas em agir em determinadas situações. Educação, experiências, valores e 
competências.

A relação entre saúde e qualidade de vida parece clarificar o próprio senso comum que nos diz 
que ter saúde é a primeira e a essencial condição para que alguém possa qualificar sua vida como 
de boa qualidade. Mas o que parece óbvio e claro nem sempre o é, na realidade. Tanto a concep-
ção de saúde como a de qualidade de vida comportam discussões e interpretações diversas.

Assim, da mesma forma que a paz não pode ser entendida tão somente como a ausência de guer-
ra, ter saúde não significa apenas não estar doente. Em uma concepção mais ampla, como quer 
a Organização Mundial de Saúde, ter saúde significa uma condição de bem-estar que inclui não 
apenas o bom funcionamento do corpo, mas também o vivenciar uma sensação de bem-estar 
espiritual (ou psicológico) e social, entendido este último – o bem-estar social – como uma boa 
qualidade nas relações que o indivíduo mantém com as outras pessoas e com o meio ambiente.
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Assim, essa concepção mais ampla de saúde se aproxima do moderno conceito de qualidade 
de vida, embora dele não venha a ser sinônimo. A expressão "qualidade de vida" tem estado 
muito em moda, mas nem sempre tem sido empregada na real acepção ou, ao menos, na acep-
ção proposta e aceita pelos estudiosos do assunto.

Confunde-se, frequentemente, uma boa qualidade de vida com uma vida confortável do ponto 
de vista material; com uma vida plena de lazer e de viagens; com férias frequentes em lugares 
maravilhosos e com pouco trabalho, obrigações e aborrecimentos. Confunde-se também – ou 
pelo menos exige-se como condição sine qua non – com um bom nível de cuidados com o corpo.

Esse não é, entretanto, o conceito que os estudiosos têm do assunto "qualidade de vida". Ela 
pode ser entendida como o nível alcançado por uma pessoa na consecução dos seus objetivos 
de uma forma hierarquizada e organizada. Uma vida humana é uma vida vivida de acordo com 
um plano. Estabelecer um plano de vida é ser capaz de não necessariamente o executar por 
inteiro, mas ao menos lutar por ele, o que parece ser condição indissociável de uma boa quali-
dade de vida e, também, da felicidade, dado que essas duas condições – saúde e qualidade de 
vida – não sendo sinônimas, andam de braços dados e são, a rigor, inseparáveis.

A Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) deve se basear em sete pilares. Veja quais são eles:

 • Saúde e Esporte: Os cuidados com a saúde vão do check-up até uma alimentação balancea-
da, de quatro em quatro horas, e uma prática esportiva pelo menos três vezes por semana. 
Assim, a integridade física do executivo estará garantida.

 • Família/Afetividade: Atividades que promovam a harmonia no relacionamento com pais, 
filhos, amigos e irmãos, namorados, noivos e maridos, para se evitar a transferência para o 
ambiente de trabalho de problemas de convivência no lar.

 • Carreira e Vocação: Dedicação a atitudes empreendedoras no trabalho, para se alcançar o 
sucesso, tais como iniciativa, persistência, criatividade e liderança. É importante também 
fazer o marketing pessoal e administrar bem o tempo.

 • Cultura e Lazer: O autoconhecimento é o ponto-chave. Deve-se aproveitar o tempo livre 
com leituras, cursos, cinema. Não confundir horas de lazer com férias. As férias estão in-
cluídas nesse pilar, porém, devem ser encaradas como uma fuga total das obrigações do 
trabalho.

 • Sociedade e Comunidade: Atentar-se às práticas de networking e condutas responsáveis 
socialmente, como voluntariado e atuação em causas comunitárias, incluindo ética no tra-
balho.

 • Bens e Possessões: Anseios e desejos do executivo. Deve-se ter parcimônia com ambições, 
para que não se confunda com ganância. Estimular a vida material dando valor aos bens 
que já possui, incluindo noções de gestão das finanças pessoais.

 • Mente e Espírito: Cuidar da espiritualidade no sentido de se aproximar das pessoas e não 
confundir o conceito com religiosidade. Caráter, moral e coerência são as posturas reco-
mendadas.
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Trabalho

O trabalho é um dos elementos que mais interferem nas condições e na qualidade de vida do 
homem e, portanto, movimentos trabalhistas que ocorreram no último século estão ligadas a 
demandas dos trabalhadores por um ambiente de trabalho saudável e à própria existência de 
doenças profissionais, isto é, de enfermidades ligadas à atividade produtiva, reconhecidas pela 
Organização Internacional do Trabalho desde o início do século XX.

Do ponto de vista da Administração de Recursos Humanos, a saúde e a segurança dos empre-
gados constituem uma das principais bases para a preservação da força de trabalho adequada.

Higiene e Segurança do Trabalho constituem duas atividades interrelacionadas, no sentido de 
garantir condições pessoais e materiais de trabalho, capazes de manter certo nível de saúde 
dos empregados. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a saúde é um estado completo de 
bem-estar físico, mental e social e que não consiste somente na ausência de doenças ou enfer-
midades.

A Higiene do Trabalho refere-se ao conjunto de normas e procedimentos que visa à proteção 
da integridade física e mental do trabalhador, preservando-o dos riscos de saúde inerentes às 
tarefas do cargo e ao ambiente físico onde são executadas.

A Higiene do Trabalho está relacionada com o diagnóstico e com a prevenção de doenças ocu-
pacionais a partir do estudo e controle de duas variáveis: o homem e seu ambiente de trabalho.

A Segurança no Trabalho é o conjunto de medidas técnicas, educacionais, médicas e psico-
lógicas empregadas para prevenir acidentes, quer eliminando as condições inseguras do am-
biente, quer instruindo ou convencendo as pessoas da implantação de práticas preventivas. 
Seu emprego é indispensável para o desenvolvimento satisfatório do trabalho. Dependendo do 
esquema de organização da empresa, os serviços de segurança têm a finalidade de estabelecer 
normas e procedimentos, colocando em prática os recursos possíveis para conseguir a preven-
ção de acidentes e controlando os resultados obtidos.

A Legislação

As normas legais da segurança e da medicina do trabalho, que têm aplicação a todos os empre-
gados e empregadores, encontram-se agrupadas nos arts. 154 a 201 da CLT, além de normas e 
atos do Poder Executivo que visam dar cumprimento a tais determinações legais.

Com fundamento no art. 225 da CF/1988, o ambiente de trabalho há de assegurar equilíbrio eco-
lógico para garantir qualidade de vida aos trabalhadores. O inciso V do mesmo dispositivo consti-
tucional determina ao Poder Público o controle da produção, da comercialização e o emprego de 
métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente.

Ergonomia

Ergonomia é uma ciência que estuda profundamente o funcionamento humano no trabalho, 
gerando conhecimentos e contribuindo para a concepção e a melhoria das situações e das 
condições de trabalho. Atua nos fatores que determinam o trabalho: formação, organização de 
trabalho, postos, equipamentos e ambiente.
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A palavra ergonomia deriva do grego ergon (trabalho) e nomos (normas, regras, leis). Trata-se 
de uma disciplina orientada para uma abordagem sistêmica de todos os aspectos da atividade 
humana. Para darem conta da amplitude dessa dimensão e poderem intervir nas atividades do 
trabalho, é preciso que os ergonomistas tenham uma abordagem holística de todo o campo 
de ação da disciplina, tanto em seus aspectos físicos e cognitivos, como sociais, organizacio-
nais, ambientais, etc. Frequentemente, esses profissionais intervêm em setores particulares 
da economia ou em domínios de aplicação específicos. Esses últimos se caracterizam por sua 
constante mutação, com a criação de novos domínios de aplicação ou do aperfeiçoamento de 
outros mais antigos.

A Norma Regulamentadora da Legislação Brasileira, editada pelo Ministério do Trabalho, deter-
mina os parâmetros de adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas 
dos trabalhadores, proporcionando um máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente.

Assim, as normas de prevenção das doenças e critérios de defesa da saúde dos trabalhadores 
das esferas pública e privada com a finalidade de protegê-los das lesões por esforços repetiti-
vos (LER).

Principais Doenças Causadas por Trabalho Insalubre

LER/DORT (Lesão por Esforços Repetidos/Doenças Osteomusculares Relacionados ao Trabalho)

As lesões por esforços repetitivos (LER) são movimentos repetidos de qualquer parte do corpo 
que podem provocar lesões em tendões, músculos e articulações, principalmente dos membros 
superiores, ombros e pescoço, devido ao uso repetitivo ou à manutenção de posturas inadequa-
das, resultando no declínio do desempenho profissional. As vítimas mais comuns são os digitado-
res, datilógrafos, bancários, telefonistas, secretárias e trabalhadores de linhas de montagem.

As principais causas de LER são: posto de trabalho inadequado, mal projetado ou ergonomica-
mente errado; atividades no trabalho que exijam força excessiva com as mãos; posturas ina-
dequadas e desfavoráveis às articulações; repetição sistemática de um mesmo padrão de mo-
vimento; ritmo intenso de trabalho; jornada de trabalho prolongada; falta de possibilidade de 
realizar tarefas diferentes; falta de orientação e desconhecimento sobre os riscos do LER.

Os sintomas principais são: formigamentos, dores, fadiga, perda da força muscular e inchaço 
nas partes afetadas. Geralmente os diagnósticos médicos são de tenossinovites, tendinites, 
epicondilite, bursites, etc.

A melhor forma de combater a LER é por meio da prevenção, isto é, evitando que o trabalhador 
se torne um lesionado, oferecendo condições de trabalho adequadas e que não o deixem ex-
posto às causas do LER. O trabalhador portador de LER deve ser reaproveitado em outra função 
em que sua lesão não seja agravada.

Distúrbios Psíquicos

A forma como o trabalho está organizado, a duração das jornadas, a intensidade, a monotonia, 
a repetitividade, a alta responsabilidade e principalmente a forte pressão por produtividade 
que levam as pessoas para muito além dos limites saudáveis são fatores que podem provocar 
distúrbios psíquicos nos trabalhadores.
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Podem ser sinais de distúrbios psíquicos relacionados ao trabalho: modificação do humor, fa-
diga, irritabilidade, cansaço por esgotamento, isolamento, distúrbio do sono (falta ou exces-
so), ansiedade, pesadelos com o trabalho, intolerância, descontrole emocional, agressividade,  
acompanhados de sintomas físicos como: dores (de cabeça ou no corpo todo), perda do apeti-
te, mal estar geral, tonturas, náuseas, sudorese, taquicardia, etc. As tensões, as angústias e os 
conflitos presentes no ambiente de trabalho sobrecarregam o corpo e podem levar também a 
acidentes e contribuir para agravar outras doenças profissionais.

É sempre importante ressaltar que o trabalhador tem direito à um tratamento digno, de ser re-
conhecido como ser humano com qualidades e limites, e o empregador precisa entender que, 
embora pague pela força de trabalho durante o período da jornada (de até 44 horas semanais), 
não comprou o corpo ou a saúde do trabalhador, que devem ser sempre preservados.

Os distúrbios psíquicos relacionados ao trabalho, em muitos casos, também estão ligados ao 
assédio moral, a humilhações e a degradações constantes que criam um ambiente hostil, afe-
tando a saúde do trabalhador.

O assédio moral está ligado à ideia de humilhação, isto é, com o sentimento de ser ofendido, 
menosprezado, rebaixado, constrangido, etc. A pessoa que é vítima de assédio moral se sente 
desvalorizada e envergonhada.

Asma Ocupacional

Enquanto a asma convencional é causada por ácaros comumente presentes no ambiente, a 
asma ocupacional acontece com trabalhadores que, durante suas atividades profissionais, en-
tram em contato com produtos químicos ou agentes biológicos que causam alergia ou irritação 
no aparelho respiratório.

Os primeiros sintomas são tosse seca, falta de ar e chiado no peito; o efeito é o mesmo da asma 
convencional: contração dos brônquios (canais por onde passa o ar), que fecha as vias aéreas, 
causando a dificuldade de respirar. Embora as crises possam aparecer em casa, é mais comum 
que elas aconteçam durante o horário de trabalho e que diminuam nos períodos em que o tra-
balhador se afasta, como nos finais de semana e nos períodos de férias.

A melhor forma de prevenir a asma ocupacional é por meio da utilização de equipamentos de 
proteção que impeçam o contato do trabalhador com o agente causador da alergia. Quando o 
paciente já está adoecido, o tratamento clínico é o mesmo realizado para a asma convencional, 
portanto, é necessário que o paciente seja afastado do agente causador, isto é, o mais indicado 
é que o trabalhador mude seu local de trabalho, ou seja, realocado na empresa, o que nem 
sempre é possível.

Dermatoses Ocupacionais

As dermatoses ocupacionais são lesões que afligem a pele dos trabalhadores que durante suas 
atividades precisam entrar em contato com produtos e agentes que causam irritação e alergia, 
mas não têm acesso à proteção adequada. Na maior parte dos casos, tais dermatoses são cau-
sadas pelo contato frequente com agentes químicos, muito comuns em indústrias e também 
no trabalho doméstico (por meio dos produtos de limpeza).
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Os sintomas são: ressecamento, vermelhidão, descamação, fissuras, crostas, inchaço, inflama-
ção, unhas quebradiças, verrugas, erupções, queimaduras, etc.

A melhor forma de prevenir esse tipo de dermatose é proteger a pele por meio de luvas e rou-
pas impermeáveis ou que impeçam o contato com o agente causador.

Perda Auditiva

Perda Auditiva Induzida pelo Ruído (PAIR)

A perda auditiva induzida pelo ruído (PAIR) é a diminuição gradual da capacidade de ouvir em 
razão de uma longa exposição a ruídos sem a devida proteção. A exposição repetida ao ruído 
excessivo pode levar, ao cabo de alguns anos, à perda irreversível e à permanente da audição. 
Como sua instalação é lenta e progressiva, a pessoa só se dá conta da deficiência quando as 
lesões já estão avançadas.

Os trabalhadores que sofrem com a PAIR começam a ter dificuldades para perceber os sons 
agudos (como os de telefones, de apitos, de tique-taque do relógio, campainhas, etc.) e, caso 
continuem se expondo a altos ruídos, poderão comprometer ainda as frequências que afetam 
o reconhecimento da fala. Além da diminuição da audição, também são identificados como sin-
tomas PAIR a presença de zumbidos e de tonturas.

A perda da audição, ainda que parcial, tem uma influência negativa muito grande na qualidade 
de vida do ser humano, causando danos ao seu comportamento individual, social e psíquico, 
como: perda da autoestima, insegurança, ansiedade, inquietude, estresse, depressão, altera-
ções do sono, maior irritabilidade, isolamento, etc.

A perda de audição também está relacionada ao tempo de exposição ao ruído e a outros fato-
res como predisposição e idade.

A perda auditiva induzida pelo ruído, relacionada ao trabalho, pode ser prevenida com o uso 
constante de protetores auditivos individuais, que devem ser fornecidos pela própria empresa 
(de acordo com a Portaria nº 3.214 do Ministério do Trabalho, que trata de Equipamentos de 
Proteção Individual).

IMPORTÂNCIA DA GESTÃO DE PESSOAS

Não tem como dissertar sobre a importância do papel dos recursos humanos nas organizações 
sem nos retratar a um viés histórico, expondo que as pessoas nem sempre foram a principal 
preocupação das organizações. Exemplo disso é o que a Administração Científica preconizava, 
que o trabalhador ficava em segundo plano quando se tratava de produção.

Compreendemos que, com os estudos de Hawthorne, começa um prenúncio de mudança na 
relação das organizações para com seus funcionários, e, a partir disso, iniciam-se vários estu-
dos acerca da relação trabalhador x organização, tais como: Pirâmide de Maslow, Fatores de 
Herzberg, uma maior importância à teoria Y e X, e, num passado mais recente, estudos sobre 
liderança, motivação, administração participativa, entre outros.
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A tendência do mundo corporativista nos dias atuais é a valorização das pessoas. Durante a 
revolução industrial, o principal setor da empresa era o tecnológico, mas, na atualidade, per-
cebe-se que vivemos outra realidade, em que o principal ativo das organizações são as pessoas 
que fazem parte do universo daquela organização, por meio do incentivo do capital intelectual 
humano.

Os recursos humanos nas organizações têm função primordial dentro da sua estrutura. É percep-
tível que o capital humano das organizações é o setor mais importante e, a partir disso, percebe-
-se como os administradores devem focar suas atenções a esse segmento interno da organização.

Chiavenato (2003) conceitua que recursos humanos é uma área interdisciplinar que tem a ca-
pacidade de envolver inúmeros conceitos oriundos de varias áreas, por tratar diretamente com 
o ser humano, ou seja, indivíduos com personalidades diferentes, o que requer de qualquer 
especialista na área de recursos humanos uma experiência e um bom volume de conhecimento 
em diferentes áreas.

Entende-se que hoje a globalização é preponderante para a mudança da sociedade, o que in-
fluencia diretamente na capacidade de informação adquirida pelas pessoas. Nesse ponto de 
informação, é onde os recursos humanos realizam suas atividades, com a função de recrutar, 
estruturar, instruir e qualificar as pessoas.

Os recursos humanos bem planejados deslocam toda importância da empresa para os funcio-
nários. Muito mais que por pressão, esse fato gerador se dá pelo reconhecimento formal do 
quadro de pessoal, quando isso acontece o retorno é imediato, pois o colaborador trabalha 
pelo bem incondicional da empresa. 

De acordo com Milkovich e Boudreau (2000, p. 64): “As condições externas à empresa criam 
o ambiente para a administração de recursos humanos. Elas influenciam as decisões toma-
das pela organização; e essas decisões, por sua vez, influenciam as condições externas”. Saber 
quando o colaborador pode desempenhar além do esperado ou que num certo período por 
motivo extra ou intraorganização seu desempenho está sendo afetado é resultado de um recur-
so humano organizado.

Os recursos humanos nas empresas passam do limite estipulado moralmente por conta do lu-
cro líquido. Observa-se, dessa forma, o resultado que um bom trabalho desenvolvido pelo se-
tor pode oferecer, em que fica clara para as organizações pública ou privada a importância do 
uso eficaz dessa ferramenta administrativa. 

As empresas percebem que os colaboradores têm que ser vistos como o seu ativo principal, 
mas é evidente que as organizações ainda não sabem lidar com isso. É neste dilema que é im-
portante a participação dos recursos humanos, conforme já dizia Peter Drucker na obra "Como 
atrair, gerenciar o capital humano: da promessa à realidade", de Friedman et al. (2000, p. 75): 
“Todas as organizações costumam dizer: as pessoas são nosso maior ativo, mas poucas delas, 
contudo, praticam o que pregam que dirá realmente acreditar nisso”.

Os recursos humanos têm que proporcionar à organização soluções para que os seus colabo-
radores possam desempenhar da melhor forma o seu trabalho, atentando a todos os anseios 
pessoais e do ambiente social dentro da organização, e inserindo programas de qualidade de 
vida no trabalho, treinamentos, incentivos financeiros e de bem-estar.

Outra função para os recursos humanos é organizar políticas e ações para que as pessoas 
possam desempenhar seu trabalho com a maior eficácia. 
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Silva (2002, p. 224), por sua vez, afirma que: “o principal interesse gerencial é motivar os funcioná-
rios a alcançar os objetivos organizacionais de um modo eficiente e eficaz”. Assim, o papel do geren-
te de recursos humanos é fundamental, pois é o órgão que tem as características para efetuar esta 
motivação juntos aos colaboradores. Para atingir a efetividade, os recursos humanos necessitam 
superar seus próprios limites, ou seja, “sair do escritório”, para se direcionar às características e di-
ferenças individuais de cada colaborador, isso pode ajudar a entender a diversidade e singularidade 
das pessoas para proporcionar um importante processo da administração das organizações. 

O setor de recursos humanos não é o responsável direto pelo sucesso da empresa, pois esse 
sucesso depende de outros fatores para alcançar resultado esperado. Nesse aspecto, a organi-
zação deve proporcionar toda a estrutura para o administrador de recursos humanos realizar 
um trabalho consistente.

OBJETIVOS

 • Ajudar a organização a alcançar seus objetivos e realizar sua missão: antigamente, a ênfa-
se era colocada no fazer corretamente as coisas por meio dos métodos e das regras impos-
tas aos funcionários para obter eficiência. O salto para a eficácia veio com a preocupação 
em atingir objetivos e resultados.

 • Proporcionar competitividade à organização: isso significa saber empregar as habilidades 
e competências da força de trabalho. A função da ARH é fazer com que as forças das pesso-
as sejam mais produtivas para beneficiar clientes, parceiros e empregados.

 • Proporcionar à organização pessoas bem treinadas e bem motivadas.

 • Preparar e capacitar continuamente as pessoas é o primeiro passo: o segundo é dar co-
nhecimento às pessoas e não apenas dinheiro. 

 • Aumentar a auto-atualização e a satisfação das pessoas no trabalho: antigamente a ênfa-
se era colocada nas necessidades da organização.

Ambiente Organizacional

Uma apreciação crítica do planejamento de Recursos Humanos aponta que ele precisa ser mais 
amplo e abrangente no sentido de envolver aspectos do capital humano como conhecimentos, 
habilidades e competências para tornar a organização bem-sucedida. Para isso, é importantíssi-
ma a avaliação do ambiente organizacional, pois ele influencia diretamente a maneira como a 
organização pretende gerenciar e estabelecer suas políticas em relação às pessoas. 

Para avaliar o ambiente organizacional, é necessário analisarmos a situação do mercado de tra-
balho e mercado de recursos humanos.

Mercado de Trabalho/Emprego (vagas)

É constituído pelas ofertas de trabalho ou do emprego oferecidas pelas organizações, em de-
terminado lugar e em determinada época.
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Mercado de Recurso Humanos (candidatos)

É constituído pelo conjunto de pessoa aptas ao trabalho, em determinado lugar e em determi-
nada época.

Muitas vagas e poucas pessoas

 • As empresas terão que investir mais em recrutamento, pois precisam atrair as pessoas.

 • O processo de seleção será menos rigoroso.

 • As empresas terão que investir mais em treinamento para compensar as deficiências do 
processo de seleção.

 • A rotatividade irá aumentar.

 • O absenteísmo irá aumentar.

 • Aumentará a competitividade entre as empresas que utilizam o mesmo tipo de mão de 
obra.

Poucas vagas e muitas pessoas

 • As empresas irão investir menos em recrutamento, pois as pessoas estão batendo em sua 
porta.

 • O processo de seleção será mais rigoroso.

 • As empresas terão que investir menos em treinamento.

 • A rotatividade irá diminuir.

 • O absenteísmo irá diminuir.

 • Diminuir a competitividade entre as empresas que utilizam o mesmo tipo de mão de obra.

POLÍTICAS DE RECURSOS HUMANOS

As políticas de recursos humanos referem-se às maneiras pelas quais a organização pretende lidar 
com seus membros e por intermédio deles atingir os objetivos organizacionais, permitindo condi-
ções para o alcance de objetivos individuais. Variam enormemente conforme a organização.

Cada organização desenvolve a política de recursos humanos mais adequada à sua filosofia e às 
suas necessidades.

A rigor, uma política de recursos humanos deve abranger o que a organização pretende acerca 
dos seguintes aspectos:



 

www.acasadoconcurseiro.com.br1068

PROCESSO DE AGREGAR 
PESSOAS

Quem deve trabalhar na organi-
zação

 • Recrutamento
 • Seleção
 • Planejamento de RH
 • Processo de Integração

PROCESSO DE APLICAR 
PESSOAS

O que as pessoas farão na orga-
nização

 • Desenho de cargo 
 • Análise e descrição
 • Avaliação de desempenho

PROCESSO DE 
RECOMPENSAR PESSOAS

Como recompensar as pessoas 
na organização

 • Remuneração
 • Benefícios soc.

PROCESSO DE 
DESENVOLVER PESSOAS

Como preparar e desenvolver
as pessoas na organização

 • Treinamento
 • Desenvolvi./ de Pessoas
 • Desenvolvi./Organizacional
 • Programas de mudanças
 • Programas de comuni-

cação

PROCESSO DE MANTER 
PESSOAS

Como manter as pessoas traba-
lhando na organização

 • Disciplina
 • Higiene
 • Segurança 
 • Qualidade de vida
 • Relações sindicais

PROCESSO DE MONITORAR 
PESSOAS

Como saber o que as pessoas
fazem na organização

 • Banco de dados
 • Controles
 • Sistemas de
 • Informações gerenciais

Processo de Agregar Pessoas

Os processos de provisão estão relacionados com o suprimento de pessoas para a organização. 
São os processos responsáveis pelos insumos humanos e envolvem todas as atividades relacio-
nadas com pesquisa de mercado, recrutamento e seleção de pessoas, bem como sua integra-
ção às tarefas organizacionais. 

Trata-se de abastecer a organização dos talentos humanos necessários a seu funcionamento.

Recrutamento de Pessoal

É o conjunto de técnicas e procedimentos que visa atrair candidatos potencialmente qualifica-
dos e capazes de ocupar cargos na organização. Esse processo de busca dos candidatos pode 
ser realizado dentro ou fora da empresa.

O recrutamento requer um cuidadoso planejamento, que constitui uma sequência de três fa-
ses, a saber:
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 • Pesquisa Interna: O que a organização precisa: pessoas necessárias para a tarefa organiza-
cional.

 • Pesquisa Externa: O que o mercado de RH pode oferecer: fontes de recrutamento a locali-
zar e alvejar.

 • Técnica de recrutamento a aplicar: O planejamento do recrutamento tem, pois, a finalida-
de de estruturar o sistema de trabalho a ser desenvolvido.

Meios de recrutamento:

O mercado de recursos humanos é constituído de um conjunto de candidatos, que podem estar 
aplicados ou empregados (trabalhando em alguma empresa) ou disponíveis (desempregados). Os 
candidatos aplicados ou disponíveis podem ser tanto reais (que estão procurando emprego ou pre-
tendendo mudar de emprego) como potenciais (que não estão interessados em procurar emprego).

Tipos de Recrutamento

RECRUTAMENTO INTERNO: quando, havendo determinada vaga, a empresa procura preenchê-la 
mediante o remanejamento de seus empregados, que podem ser promovidos ou transferidos.

Vantagens do Recrutamento Interno:

 • Aproveita melhor o potencial humano da organização;

 • É mais econômico, mais rápido;

 • Apresenta maior índice de validade e de segurança;

 • É uma fonte poderosa de motivação para os empregados;

 • Incentiva a permanência e a fidelidade dos funcionários;

 • Probabilidade de melhor seleção, pois os candidatos são bem conhecidos.

Desvantagens do Recrutamento Interno:

 • Pode bloquear a entrada de novas ideias, experiências e expectativas.

 • Se a organização não oferecer oportunidades de crescimento no momento adequado, cor-
re o risco de frustrar os empregados em suas ambições, trazendo consequências como apatia, 
desinteresse ou o desligamento da organização, a fim de aproveitar oportunidades fora dela.

 • Pode gerar conflito de interesses

 • Quando administrado incorretamente, pode levar à situação denominada “Princípio de Pe-
ter”:. À medida que um empregado demonstra competência em um cargo, a organização 
promove-o sucessivamente até o cargo em que ele, por se mostrar incompetente, estaciona.

RECRUTAMENTO EXTERNO: realizado com candidatos vindos de fora da empresa.
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Vantagens do Recrutamento Externo:

 • Traz “sangue novo” e experiências novas para a organização;

 • Renova e enriquece os recursos humanos da organização;

 • Aumenta o capital intelectual ao incluir novos conhecimentos e destrezas.

Desvantagens do Recrutamento Externo:

 • É geralmente mais demorado do que o recrutamento interno;

 • É mais caro e exige inversões e despesas imediatas com anúncios, jornais, honorários de 
agências de recrutamento;

 • Em princípio, é menos seguro do que o recrutamento interno;

 • Reduz a fidelidade dos funcionários ao oferecer oportunidades a estranhos;

 • Geralmente, afeta a política da empresa, influenciando as faixas salariais internas, principal-
mente quando a oferta e a procura de recursos humanos estão em situação de desequilíbrio;

 • Afeta negativamente a motivação dos atuais funcionários da organização.

RECRUTAMENTO MISTO: Quando é permitido que funcionários da empresa e pessoas de fora 
se candidatem ao cargo, aproveitando assim as vantagens dos dois recrutamentos anteriores.

Técnicas de recrutamento

O recrutamento externo utiliza várias e diferentes técnicas para influenciar e atrair candidatos. 
Trata-se de escolher os meios mais adequados para ir até o candidato desejado – onde quer 
que ele esteja – e atraí-lo para a organização:

 • Anúncios em jornais e revistas especializadas: jornais locais e regionais (gerentes, supervi-
sores e funcionários); jornais mais populares (empregados especializados) e revistas espe-
cializadas (cargo muito específico). 

Especialistas em propaganda salientam que o anúncio deve possuir quatro características:

A.I.D.A.: A (atenção pelo tamanho), I (deve despertar o interesse por sua natureza desafiado-
ra), D (aumentar o interesse apresentando as vantagens: satisfação – participação – desenvolvi-
mento) A (deve provocar a ação: preencher a ficha ou enviar curriculum vitae ).

Agências de recrutamento: as agências podem servir de intermediária para fazer o recrutamento.

O processo de recrutamento culmina com o candidato preenchendo a sua proposta de empre-
go ou apresentado seu curriculum vitae à organização. A proposta de emprego é um formulário 
que o candidato preenche, anotando os seus dados pessoais, escolaridade, experiência profis-
sional, conhecimentos, endereço e telefone para contatos. As organizações bem-sucedidas es-
tão sempre de portas abertas para receber candidatos que se apresentam espontaneamente, 
mesmo que não tenham oportunidades a oferecer no momento.
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HEADHUNTERS (Caça-talentos) – são os profissionais que atuam no mercado de trabalho para 
executivos, contratados por empresas para identificar e indicar executivos de que elas precisam 
para preencher posições em aberto em seus quadros superiores. Seu trabalho começa quando 
desenvolvem com a empresa-cliente o perfil do profissional a encontrar, partindo em seguida 
para a procura de executivos, no mercado, empregados ou não, que atendam ao desejado. 
Os executivos que os headhunters procuram podem estar no próprio Banco de Currículos da 
Consultoria, na Internet, nas indicações de outros executivos, nos candidatos que respondam a 
anúncios de jornal, nos assessorados de empresas de outplacement (é uma solução profissio-
nal, elaborada com o objetivo de conduzir com dignidade e respeito os processos de demissão 
nas companhias, é um sistema de ganha-ganha, que busca o benefício de todos os envolvidos) 
ou trabalhando em empresas e disponíveis para serem “caçados”. 

SELEÇÃO DE PESSOAL

O recrutamento e a seleção de recursos humanos devem ser tomados como duas fases de um 
mesmo processo.

A seleção de pessoal tem por objetivo básico escolher e classificar os candidatos adequados 
às necessidades da organização – profissionais com perfil aproximado ao perfil do cargo – ade-
quando o homem ao cargo e buscando eficiência e eficácia do homem no cargo. É a escolha da 
pessoa certa, para o cargo certo.

A seleção é um processo de comparação entre duas variáveis: comparar o perfil do candidato 
(que se identifica por meio das técnicas de seleção) com o que é exigido para o cargo (essas 
informações virão da análise e descrição do cargo).

Base para a seleção de pessoas:

1. Descrição e Análise do cargo

Descrição: conteúdo do cargo

Análise: características, perfil, habilidades, talentos do ocupante do cargo

2. Técnica dos incidentes críticos

3. Análise do cargo no mercado

Técnicas de Seleção:

 • Entrevista de seleção

 • Provas de conhecimentos/capacidade

 • Testes psicométricos

 • Testes de personalidade

 • Técnicas de simulação
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Tipos de Entrevistas

Entrevista diretiva: determina o tipo de resposta desejada, mas não especifica as questões, ou 
seja deixa as perguntas a critério do entrevistador.

Entrevista não diretiva: é a entrevista totalmente livre, não especifica nem as questões nem as 
respostas requeridas.

Entrevista de descrição comportamental: esse método busca, essencialmente, verificar no re-
pertório do candidato, as situações vividas por ele que sejam próximas, similares às que ele 
provavelmente viverá na posição para a qual será contratado. É a entrevista na qual são solicita-
das aos candidatos situações vividas e suas reações como, por exemplo: você lembra de alguma 
situação em que teve que enfrentar um cliente bastante irritado? Como reagiu? Para responder 
algo assim, o candidato terá que pensar, precisará de um tempo, pois há um foco bastante es-
pecífico a ser respondido, ele terá que remontar ao passado, ou seja, a algo que de fato viveu. 
Como ninguém traz para uma entrevista situações vividas decoradas, o tempo de resposta é 
fundamental, já que só mentindo o candidato conseguirá responder rapidamente a uma per-
gunta assim, tão focada em situações. 

O objetivo principal é o foco e não a criação de uma resposta pelo candidato. Se remete a algo 
vivido, experimentado pela pessoa, busca uma situação e a maneira que o candidato relacio-
nou-se com ela. Uma coisa é aquilo que acreditamos reagir, outra é a forma verdadeira como 
reagimos. A estrutura desse tipo de entrevista evita que ele crie cenários que nunca existiram, 
tornando hipotéticas soluções para as quais ele nunca vivenciou. 

Acredita-se que o candidato buscará aplicar soluções semelhantes para situações semelhantes. 
Com base em experiências já vividas e soluções já apresentadas em situações análogas, pode-
-se dizer que, se ele resolveu assim uma vez, tenderá a agir da mesma maneira em situações 
próximas a essas. Tratando-se de pessoas, isso não é uma garantia, mas as chances de que as-
sim ocorra são muito grandes.

Provas ou Testes de Conhecimentos ou de Capacidade

a) Classificação quanto à maneira como as provas são aplicadas:

 • Orais.

 • Escritas – provas aplicadas por meio de perguntas e respostas escritas.

 • Realização – provas aplicadas por meio da execução de um trabalho ou tarefa, de maneira 
uniforme e com tempo determinado, como prova de digitação, de desenho, de manobra de 
veículo ou usinagem de uma peça, etc.

b) Classificação quanto à área de conhecimentos abrangidos:

 • Provas gerais – provas que aferem noções de cultura geral ou generalidades de conheci-
mento.

 • Provas específicas – provas que pesquisam os conhecimentos técnicos e Específicos direta-
mente relacionados ao cargo em referência
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c) Classificação quanto à forma como as provas são elaboradas:

 • Provas tradicionais – provas do tipo dissertativo e expositivo.

 • Provas objetivas – provas estruturadas na forma de testes objetivos, cuja aplicação e corre-
ção são rápidas e fáceis.

 • Provas mistas – provas que utilizam tanto perguntas dissertativas como objetivas.

Testes Psicométricos

Os testes psicométricos constituem uma medida objetiva e estandardizada de amostras de 
comportamento das pessoas. Sua função principal é analisar essas amostras de comportamen-
to humano, examinando-as sob condições padronizadas e comparando-as com padrões basea-
dos em pesquisas estáticas.

Testes de Personalidade

Servem para analisar os diversos traços de personalidade, sejam eles determinados pelo ca-
ráter (traços adquiridos ou fenotípicos) ou pelo temperamento (traços inatos ou genotípicos). 
Um traço de personalidade é uma característica marcante da pessoa e que é capaz de distingui-
-la das demais.

Técnicas de Simulação

As técnicas de simulação procuram passar do tratamento individual e isolado para o tratamen-
to em grupos e do método exclusivamente verbal ou de execução para a ação social.

Quociente de Seleção

O quociente de seleção (selection ratio) é o resultado da proporção entre o número de pessoas 
admitidas e o número de candidatos submetidos às técnicas de seleção. À medida que o quocien-
te de seleção diminui, aumenta sua eficiência e seletividade. Em geral, o quociente de seleção 
sofre alterações provocadas pela situação de oferta e procura no mercado de recursos humanos.

Q.S= No. De cand. Admitidos x 100
         No. De can. Examinados

PROCESSO DECISÓRIO

As organizações selecionam as pessoas com quem irão trabalhar e estas, onde pretendem de-
senvolver o seu papel e aplicar os seus esforços. Por isso que o primeiro passo no processo de 
agregar pessoas é o recrutamento, ou seja, é a divulgação das oportunidades disponibilizadas 
pelas empresas para que as pessoas que possuam o perfil possam se encaminhar para a sele-
ção (BERTONI, 2000).
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O mercado seria o espaço em que ocorre a oferta e a procura dos produtos, englobando, assim, 
o mercado de trabalho, que se constitui das ofertas de trabalho oferecidas pelas organizações. 
O mercado de trabalho está em situação de procura quando as empresas estão frente a uma 
escassez de pessoal, isto é, as pessoas são insuficientes para o preenchimento das vagas em 
aberto, enquanto que, na situação de oferta, as oportunidades são menores que as vagas, 
estando as organizações diante de um recurso fácil e abundante, que são o grande número 
de pessoas em busca de um emprego. Hoje, também ocorre toda uma evolução do perfil 
do profissional, porque anteriormente o grande número de empregos se relacionavam às 
indústrias e atualmente se localizam na economia informal. Já o Mercado de Recursos Humanos 
diz respeito às “pessoas que oferecem habilidades, conhecimentos e destrezas” (CHIAVENATO, 
1999. p. 88). Isto é, remete à quantidade e à qualidade dos profissionais que se encontram 
abertos a uma nova oportunidade de trabalho, estejam eles ativos ou inativos.

A seleção seria um processo decisório entre os requisitos do cargo a ser preenchido e o perfil 
das características dos candidatos que foram selecionados. A partir dessas considerações, tenta-
se encontrar o candidato que mais se aproxime do “ideal de qualificações”. Se não houvesse as 
diferenças individuais e se todas as pessoas fossem iguais e reunissem as mesmas condições 
para aprender a trabalhar, a seleção de pessoas seria totalmente desnecessária. Acontece que 
a variabilidade humana é enorme: as diferenças individuais entre as pessoas, tanto no plano 
físico (como estatura, peso, força, acuidade visual e auditiva, resistência a fadiga, etc.) como no 
plano psicológico (como temperamento, caráter, inteligência, aptidões, habilidades mentais, 
etc.) levam os seres humanos a se comportar diferentemente, a perceber situações de maneira 
diversa e a se desempenhar de maneira distinta, com maior ou menor e empregabilidade.

As pessoas diferem entre si tanto na capacidade para aprender uma tarefa como na maneira 
de executá-la após a aprendizagem. A estimação apriorística dessas duas variáveis – tempo 
de aprendizagem e nível de execução – é um aspecto importante da seleção de pessoal. 
Quando completo, o processo seletivo deve fornecer não somente um diagnóstico atual, mas 
principalmente um prognóstico futuro a respeito dessas duas variáveis. Não apenas uma ideia 
atual, mas uma projeção de como a aprendizagem e a execução se situarão a longo prazo. 

Pode-se definir três modelos de escolha do candidato:

 • Modelo de Colocação: só há uma vaga e um único candidato para preenchê-la;

 • Modelo de Seleção: há uma vaga e vários candidatos para preencher esta;

 • Modelo de Classificação: existem várias vagas para respectivamente vários candidatos.

PROCESSO DE APLICAR PESSOAS

São os processos utilizados para desenhar as atividades que as pessoas irão realizar na 
empresa, orientar e acompanhar seu desempenho. Incluem desenho organizacional e desenho 
de cargos, análise e descrição de cargos, planejamento e alocação de Recursos Humanos (RH), 
plano de carreiras, orientação às pessoas e avaliação do desempenho e disseminação da cultura 
organizacional.

Análise e Descrição dos cargos – é um processo ordenado das tarefas ou atribuições inerentes 
ao mesmo, que fornece informações para área de recrutamento e seleção.
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 • Análise: é uma informação do que o ocupante do cargo faz e os conhecimentos, as habili-
dades e as capacidades que ele precisa para desempenhar o cargo adequadamente. A di-
ferença entre descrição do cargo e análise do cargo: descrição do cargo focaliza o conteúdo 
do cargo (o que o ocupante faz, quando faz, como faz, onde faz e por que faz), a análise de 
cargo procura determinar quais os requisitos físicos e mentais que o ocupante deve pos-
suir, as responsabilidades que o cargo lhe impõe e as condições em que o trabalho deve ser 
feito.

Procura determinar os requisitos físicos e mentais que o ocupante deve possuir, os talentos, as 
habilidades e as responsabilidades que o cargo exige.

 • Descrição dos Cargos: significa relacionar o que ocupante faz, como faz, sob quais condições 
faz e por que faz. A descrição de cargo é um retrato simplificado do conteúdo e das principais 
responsabilidades do cargo. O formato comum de uma descrição de cargo inclui o título do 
cargo, o sumário das atividades a serem desempenhadas e as principais responsabilidades do 
cargo. Descrição de cargo é um documento escrito que identifica, descreve e define um cargo 
em termos de deveres, responsabilidades, condições de trabalho e especificações.

 • Desenho de Cargo: é criar um cargo, dentro da estrutura organizacional, especificando o 
conteúdo, os métodos de trabalho e as relações com os demais cargos, no sentido de satis-
fazer os requisitos tecnológicos, sociais, pessoais e organizacionais de seu ocupante. 
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QUESTÕES DE CONCURSOS

1. Conceitualmente, recrutamento é:

a) Um conjunto de técnicas e procedimen-
tos que visa atrair para a empresa os 
bons profissionais da concorrência.

b) Um conjunto de técnicas e procedimen-
tos que visa a atrair candidatos poten-
cialmente qualificados e capazes de 
ocupar cargos dentro da organização.

c) Um processo de contratação de pessoal 
qualificado e capaz de ocupar qualquer 
cargo dentro da organização.

d) Um processo utilizado pelas empresas 
de grande porte para atrair candidatos 
potencialmente qualificados e capazes 
de ocupar cargos dentro da organização.

2. O planejamento para o recrutamento é 
composto por fases que são:

I – Pesquisa Interna

II – Pesquisa Mista

III -Técnica de recrutamento a aplicar

IV – Pesquisa Externa

V – Teste de conhecimento

a) I, II, III e IV
b) I, II e V
c) II, III e IV
d) I, III e IV

3. Para o mercado de Recursos Humanos, um 
candidato que está desempregado e não se 
encontra interessado em procurar um em-
prego é considerado:

a) Disponível e potencial.
b) Aplicado e real.
c) Aplicado e potencial.
d) Disponível e real.

4. O Recrutamento externo pode utilizar-se de 
vários recursos para sua realização. Dentre 
esses, não se inclui:

a) Jornais
b) Revistas
c) Transferências
d) Agências de recrutamento

5. Em face das vantagens e desvantagens dos 
demais recrutamentos, uma solução ecléti-
ca tem sido preferida pela maioria das em-
presas, o Recrutamento:

a) On-line
b) Misto
c) Interno
d) Externo

6. Das alternativas abaixo, assinale aquela em 
que todas as opções estão corretas:

I – Seleção é o processo que visa escolher os 
candidatos para o recrutamento de pessoal 
em uma organização.

II – A seleção pode ser vista como um pro-
cesso de decisão e comparação.

III – A seleção é responsabilidade de linha e 
Função de staff.

IV – A descrição e análise de cargo é o levan-
tamento de características que o ocupante 
do cargo deve possuir.

V – A entrevista diretiva é também chama-
da de entrevista informal.

a) I, II, III, IV e V
b) II, III 
c) II, IV e V
d) III e I
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07. No processo de seleção, o método utiliza-
do na colheita de informações que realiza a 
previsão aproximada do conteúdo do cargo 
e exigibilidade do ocupante é denominado:

a) análise do cargo no mercado
b) técnica dos incidentes críticos
c) hipótese de trabalho
d) descrição e análise de cargo

8. São condições Fundamentais para a concei-
tuação dos cargos, exceto:

a) Conteúdo do cargo
b) Responsabilidade.
c) Ética profissional.
d) Métodos e processos de trabalho

9. “É um conjunto de tarefas (cargos horistas) 
ou atribuições (cargos mensalistas) exerci-
das de maneira sistemática e reiterada por 
um ocupante do cargo”:

a) Função.
b) Descrição de cargos.
c) Treinamento.
d) Empenho.

10. São áreas de requisitos na análise dos car-
gos, exceto:

a) Requisitos mentais
b) Requisitos estéticos
c) Requisitos físicos
d) Condições de trabalho

A partir de meados do século XX, diversas 
nações passaram a conviver em um am-
biente em que o processo simultâneo da 
globalização econômica e as inovações tec-
nológicas representam um imperativo que 
não pode ser deixado de lado. Essa nova 
realidade exige das empresas que querem 
permanecer atuantes no mercado investi-
mentos constantes em competitividade. As 
empresas se vêem obrigadas, portanto, a 
apresentar produtos ou serviço com quali-
dade, a preços competitivos.

No Brasil, essa realidade não é diferente e 
cada vez mais nossas empresas dependerão 
da capacidade gerencial para aumentar sua 
competitividade, ou seja, reduzir os custos 
de produção e aumentar a qualidade de seu 
produto e de seus serviços em relação aos 
concorrentes internacionais.

A partir do texto acima, é possível inferir 
que o mercado de recursos humanos de-
pende diretamente do ambiente, que in-
fluencia as organizações por meio de sua 
variedade de forças sociais, culturais, eco-
nômicas, políticas, tecnológicas etc. Essas 
forças fogem ao controle da organização; 
mais que isso, essas influências ambientais 
se refletem tanto no mercado de trabalho 
quanto no de recursos humanos. Com rela-
ção a esse assunto, julgue os itens a seguir.

11. Tanto o mercado de trabalho quanto o mer-
cado de RH sofrem variações em função do 
tempo e do espaço (ambiente), o que per-
mite considerar que são interdependentes 
e se interpretam.

( ) Certo   ( ) Errado

12. Quando a oferta de emprego é maior que a 
procura, o mercado de emprego encontra-
-se em situação de procura.

( ) Certo   ( ) Errado

13. Quando a oferta de emprego é menor que a 
procura, o mercado de emprego encontra-
-se em situação de oferta.

( ) Certo   ( ) Errado

14. Quando a oferta de emprego é igual à pro-
cura, o mercado de emprego encontra-se 
em situação de oferta.

( ) Certo   ( ) Errado
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15. Em situação de oferta de empregos, há 
ocorrência de mais investimento em es-
tratégias e treinamento de pessoal, com o 
objetivo de compensar as deficiências dos 
candidatos e aquecer os programas de pro-
moção de empregados – antes que estes 
aproveitem as oportunidades externas -, 
além de intensificação das competições en-
tre as empresas que utilizam o mesmo tipo 
de mão-de-obra.

( ) Certo   ( ) Errado

16. A área de Recursos Humanos vem modifi-
cando sua concepção sobre as pessoas a 
partir da década de 1920, partindo de uma 
visão de homus economicus e homus social, 
para um posicionamento de valorização das 
experiências das pessoas, e, depois, para 
valorização de suas competências. Os siste-
mas de recursos humanos acompanharam 
essas alterações, e, seguindo uma seqüên-
cia cronológica, podemos dizer que evoluí-
ram considerando três fases que focam:

a) Exigências da empresa, estrutura organi-
zacional e vínculo com os funcionários.

b) Pagamento de salários, tecnologia e 
vínculo com as tendências de mercado.

c) Controle administrativo, políticas internas 
e vínculo com as atividades da empresa.

d) Exigências legais, técnicas de administra-
ção de recursos humanos e vínculo com 
os objetivos estratégicos da empresa.

e) Exigências governamentais, métodos 
de trabalho e vínculo com o clima orga-
nizacional.

17. Contribuir para a organização alcançar seus 
objetivos e realizar sua missão, fornecer 
meios para a organização ser competitiva e 
promover a satisfação dos empregados são 
objetivos da administração de recursos hu-
manos, entre outros.

( ) Certo   ( ) Errado

18.  Pela sua importância, o planejamento de 
RH deve ser anterior à elaboração dos pla-
nos de negócios da organização.

( ) Certo   ( ) Errado

19.  Buscar o equilíbrio entre os objetivos orga-
nizacionais e as necessidades dos emprega-
dos e obter baixos índices de rotatividade 
são papéis da administração de RH.

( ) Certo   ( ) Errado

20.  A Administração de RH é uma área que pos-
sui fim em si mesma.

( ) Certo   ( ) Errado

21.  As políticas de RH referem-se às maneiras 
pelas quais a organização pretende lidar 
com seus membros e por intermédio deles, 
atingir os objetivos organizacionais, permi-
tindo condições para o alcance de objetivos 
individuais.

( ) Certo   ( ) Errado

22.  O desenvolvimento organizacional parte do 
pressuposto de que não é plenamente pos-
sível o esforço no sentido de se conseguir 
que as metas dos indivíduos se integrem 
com os objetivos da organização.

( ) Certo   ( ) Errado

23.  O planejamento estratégico de recursos 
humanos visa satisfazer às necessidades da 
empresa em relação ao quadro de pessoal e 
tem sua elaboração derivada dos planos de 
negócio da organização.

( ) Certo   ( ) Errado
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24.  Novos papéis na função de Recursos Huma-
nos:

a) de foco no negócio, para foco na fun-
ção.

b) de foco nos resultados fins, para foco 
interno e introvertido.

c) de consultivo, para administrativo.
d) de longo prazo para curto prazo, e ime-

diatismo.
e) de operacional e burocrático, para es-

tratégico.

25.  As 3 (três) etapas distintas pelas quais a área 
de Recursos Humanos passou ao longo dom 
século XX foram: relações industriais, recur-
sos humanos e ______________________.

a) gestão de processos.
b) gestão de tecnologia.
c) gestão de empowerment.
d) gestão de pessoas.
e) gestão de objetivos.

26.  O processo pelo qual a administração asse-
gura que dispõe de quantidade e tipo de pes-
soal correto, no local correto e no momento 
correto, capazes de concluir com eficácia as 
tarefas que ajudarão a organização a alcan-
çar seus objetivos globais denomina-se

a) análise de cargos
b) planejamento de recursos humanos
c) especificação do cargo
d) seleção de pessoas
e) treinamento e capacitação

27. Conhecimento, habilidades e capacidade 
dos indivíduos, que tem valor econômico 
para a organização é denominado capital

a) social
b) humano
c) intelectual
d) técnico
e) operacional

28. As atividades relacionadas ao recrutamento 
e seleção são, respectivamente.

A) a identificação de mão-de-obra qualifi-
cada e a entrevista.

B) a triagem e a escolha do candidato pela 
área de RH.

C) as ações de atração e a escolha compa-
rativa de candidatos.

D) a aplicação de testes e a entrevista.
E) a avaliação psicológica e a entrevista.

29. O conjunto de atividades desenhadas para 
atrair um conjunto de candidatos qualifica-
dos para uma organização denomina-se:

a) treinamento.
b) equipe de trabalho.
c) remuneração.
d) recrutamento.
e) desenvolvimento organizacional.

30. Recrutamento é o processo que objetiva 
atrair candidatos alegadamente qualifica-
dos para ocupar cargos da organização.

( ) Certo   ( ) Errado

31. A seleção de recursos humanos é o proces-
so que visa selecionar o profissional com a 
máxima qualificação para o cargo vago na 
organização.

( ) Certo   ( ) Errado

32. Nas organizações o recrutamento pode ser 
interno ou externo. No setor público, é feito 
por meio da divulgação de editais de con-
curso público para as funções efetivas.

( ) Certo   ( ) Errado

33. O recrutamento, para ser eficaz, deve atrair 
um contingente de candidatos suficiente 
para abastecer adequadamente o processo 
de seleção.

( ) Certo   ( ) Errado
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34. A seleção de pessoal visa aperfeiçoar os 
empregados de uma empresa, de forma a 
garantir eficácia organizacional sem dispen-
der muito tempo em treinamentos

( ) Certo   ( ) Errado

35. A gestão de pessoas envolve seis processos 
básicos: agregar pessoas, aplicar pessoas, 
recompensar pessoas, desenvolver pesso-
as, manter pessoas e monitorar pessoas. As 
atividades de recrutamento e seleção estão 
enquadradas no processo agregar pessoas.

( ) Certo   ( ) Errado

36. A manutenção e a conservação da cultura 
organizacional existente — motivação, en-
corajamento do desenvolvimento profissio-
nal dos empregados e impedimento da en-
trada de novas idéias — são características 
do processo de recrutamento externo.

( ) Certo   ( ) Errado

37.  A entrevista desestruturada com perguntas 
aleatórias é um eficaz processo de seleção 
de pessoal, pois possibilita que o entrevis-
tador obtenha informações mais diversifica-
das e evita que ele favoreça candidatos que 
partilhem suas atitudes.

( ) Certo   ( ) Errado

38. Entre as desvantagens do recrutamento inter-
no, inclui-se o fato de ele ser menos econômi-
co que o externo, não ser fonte de motivação 
para os empregados da empresa e não trazer 
pessoas e idéias novas para a organização.

( ) Certo   ( ) Errado

39. A percepção seletiva pode ser considerada 
fator de influência no processo de seleção 
de pessoal.

( ) Certo   ( ) Errado

40.  Se forem desestruturadas e realizadas com 
perguntas aleatórias, as entrevistas de sele-
ção de pessoal tenderão a tornar ineficaz o 
processo de seleção de pessoal.

( ) Certo   ( ) Errado

41. As etapas da entrevista de pessoal são as 
seguintes: preparação da entrevista e do 
ambiente em que ela será realizada; pro-
cessamento da entrevista; encerramento e 
avaliação do candidato.

( ) Certo   ( ) Errado

42. Deve ser considerada a existência de uma le-
gislação própria de RH na atividade pública, 
que influencia diretamente os processos de 
gestão de RH, quais sejam: recrutamento e 
seleção, treinamento, aplicação, avaliação, 
manutenção e controle. Em um processo de 
seleção, por exemplo, enquanto a iniciativa 
privada dispõe de testes, entrevistas, dinâmi-
cas de grupo e o que mais lhe convier, o ser-
viço público tem como ferramenta principal 
o concurso público, sob o risco de enfrentar 
contestações judiciais por parte dos reprova-
dos no processo, caso utilize outros mecanis-
mos de seleção que possuam critérios vistos 
como subjetivos. Ainda que o concurso públi-
co seja eficiente para medir habilidades téc-
nicas e teóricas, deixa muito a desejar para a 
constatação de habilidades comportamentais.

( ) Certo   ( ) Errado

43. O recrutamento interno tem como um de 
seus benefícios a capacidade de trazer âni-
mo novo para a organização, tendendo a 
contribuir para a melhoria dos processos.

( ) Certo   ( ) Errado

44. O instrumento mais popular de seleção de 
empregados é o teste de personalidade que 
é feito por meio de perguntas cujas respos-
tas vão possibilitar a medição dos traços de 
personalidade, de sociabilidade, de ajuste e 
de energia do candidato.

( ) Certo   ( ) Errado
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45.  Considere a seguinte situação hipotética.

Em função do sucesso das suas estraté-
gias implementadas, uma organização está 
abrindo filiais em outras cidades com vistas 
a conquistar novos mercados, o que gerou 
a necessidade imediata de novas equipes 
de trabalho. Nessa situação, considerando 
que os dirigentes da organização têm como 
princípio aumentar a fidelidade dos seus 
empregados, o recrutamento externo se 
apresenta como o mais adequado para re-
solver a necessidade apresentada.

( ) Certo   ( ) Errado

46.  Técnica dos incidentes críticos e descrição 
e análise do cargo são etapas iniciais para a 
seleção de pessoas.

( ) Certo   ( ) Errado

47.  A seleção de pessoal visa à escolha da pes-
soa certa para o lugar certo.

( ) Certo   ( ) Errado

48.  O processo de gestão por remuneração 
compra os requisitos que um cargo exige de 
seu ocupante com o perfil que um candida-
to deve apresentar para aquele cargo.

( ) Certo   ( ) Errado

49. O recrutamento e a seleção de RH devem 
ser tomados como duas fases de um mes-
mo processo.

Enquanto o recrutamento é uma atividade 
de divulgação, de chamada de atenção de 
incremento da entrada, e, portanto, uma 
atividade convidativa, a seleção é uma ati-
vidade obstativa, de escolha, de opção e de-
cisão, de filtragem da entrada, de classifica-
ção e, portanto, restritiva.

( ) Certo   ( ) Errado

50.  O recrutamento interno estimula o aperfei-
çoamento e o aumento de produtividade 
dos empregados.

( ) Certo   ( ) Errado

51.  A divulgação das necessidades organizacio-
nais (vagas em aberto) por memorando ou 
cartazes em todos os quadros de aviso de 
uma organização é um exemplo de divulga-
ção utilizada no recrutamento interno.

( ) Certo   ( ) Errado

52.  A entrevista de seleção objetiva detectar 
dados e informações dos candidatos a em-
prego, subsidiando a avaliação do processo 
seletivo.

( ) Certo   ( ) Errado

53.  No processo de recrutamento interno, a 
margem de erro na identificação dos valo-
res, habilidades e competências do candi-
dato é reduzida, graças ao volume de infor-
mações que a organização reúne a respeito 
de seus empregados.

( ) Certo   ( ) Errado

54.  O recrutamento de pessoas tem como ob-
jetivos comunicar e divulgar oportunidades 
de emprego e atrair candidatos para a sele-
ção.

( ) Certo   ( ) Errado

55. A atividade de comparar os requisitos exigi-
dos para um cargo e as características apre-
sentadas por um candidato é chamada de 
seleção.

( ) Certo   ( ) Errado
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56. Remunerações e gratificações definidas em lei, 
estabilidade no emprego após aprovação em 
estágio probatório de três anos e impedimento 
de alteração do cargo que ocupa conforme 
o desempenho são apenas algumas das 
dificuldades impostas pela legislação, ainda 
que a mesma tenha sido criada para proteção 
dos próprios servidores e da sociedade.

( ) Certo   ( ) Errado

57. No processo de seleção de pessoas, a 
entrevista em que são feitas perguntas a 
um candidato sobre o que ele faria em dada 
situação é chamada entrevista

a) de rastreamento passado.
b) de avaliação estruturada.
c) de aplicação técnica.
d) situacional.
e) de descrição comportamental.

Uma empresa multinacional pretende insta-
lar-se no Brasil. Entre outras ações, necessita 
contratar empregados e desenvolver políti-
cas de recursos humanos. Considerando essa 
situação hipotética, julgue os itens abaixo.

58. Se essa empresa desenvolve atividades que 
são repetitivas e que oferecem risco aos tra-
balhadores, basta oferecer salários eleva-
dos para motivá-los.

( ) Certo   ( ) Errado

59. Para a contratação dos empregados para 
as atividades operacionais de produção, é 
importante que essa empresa use o apoio 
dos chamados headhunters.

( ) Certo   ( ) Errado

60. A seleção externa dos empregados dessa 
empresa deve ocorrer posteriormente à 
fase de recrutamento.

( ) Certo   ( ) Errado

61.  Ao realizar o processo seletivo para determina-
do cargo, a empresa deverá escolher sempre o 
candidato com melhor formação acadêmica.

( ) Certo   ( ) Errado

62.  O uso da terceirização permitirá à empresa 
reduzir seu quadro fixo de empregados.

( ) Certo   ( ) Errado

63. A análise e descrição de um cargo deve ser um 
processo ordenado das tarefas ou atribuições 
inerentes ao mesmo, sintetizando as informa-
ções recebidas do recrutamento e da seleção.

( ) Certo   ( ) Errado

64.  Título do cargo, sumário das atividades e 
responsabilidades do cargo são itens da 
descrição de cargos.

( ) Certo   ( ) Errado

65.  A etapa da modelagem de cargo responsá-
vel por definir as responsabilidades, habi-
lidades e capacidades do ocupante de um 
cargo é chamada de descrição de cargo.

( ) Certo   ( ) Errado

66.  O processo de desenho de cargo fornece 
importantes subsídios às atividade de recru-
tamento de pessoal, avaliação de desempe-
nho e programas de higiene e segurança do 
trabalho.

( ) Certo   ( ) Errado

67.  A descrição e a especificação de cargo des-
crevem as tarefas, os deveres e as responsa-
bilidades dos cargos, os talentos, os conhe-
cimentos e as habilidades necessárias ao 
seu desempenho e as qualidades necessá-
rias de ocupantes para cada cargo.

( ) Certo   ( ) Errado
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68.  Desenho de cargo é a especificação do con-
teúdo, dos métodos e das relações de cargo, 
no sentido de satisfazer requisitos tecnoló-
gicos, organizacionais, sociais e pessoais do 
ocupante do cargo.

( ) Certo   ( ) Errado

69. O responsável pela seleção de cinco novos 
assistentes para a implementação de um 
processo escolhe, como mecanismo de se-
leção, a entrevista estruturada, partindo da 
premissa de que ela é mais confiável porque:

a) se limita a perguntas relevantes que 
funcionam como previsores eficazes de 
desempenho e melhoram a confiabili-
dade do processo de entrevistar.

b) permite a identificação da capacidade 
do candidato de resolver problemas e é 
especialmente válida para determinar a 
inteligência, o nível de motivação e as 
habilidades do candidato.

c) permite verificar como o candidato re-
agirá sob pressão, a sua tendenciosida-
de diante de informações valiosas e os 
seus estereótipos.

d) permite que se criem perguntas à me-
dida que a entrevista se desenvolve, ge-
rando uma conversação amistosa que 
favorece o compartilhamento de ideias 
e atitudes com o candidato.

e) dá uma oportunidade a maiores discer-
nimentos quanto às diferenças entre os 
candidatos, permitindo que as informa-
ções negativas não recebam um peso 
indevidamente alto.

70.  Um dos desafios da Gestão de Pessoas es-
tratégica diz respeito ao gerenciamento do 
binômio qualidade de vida versus quantida-
de de vida.

A quantidade de vida é o grau em que preva-
lecem valores como afirmação, aquisição de 
dinheiro e bens materiais e concorrência.

A qualidade de vida é o grau em que as 
pessoas valorizam os relacionamentos e 

mostram sensibilidade e preocupação com 
o bem-estar dos outros.

A respeito da qualidade de vida no trabalho, 
analise as afirmações a seguir.

I – Em geral, os esforços para melhorar a qua-
lidade de vida no trabalho procuram tornar 
os cargos mais produtivos e satisfatórios.

II – Embora sejam usadas muitas técnicas 
diferentes sob o título qualidade de vida no 
trabalho, a maioria delas acarreta a refor-
mulação dos cargos.

III – Cargos altamente especializados, nos 
quais não há uma necessidade de identifica-
ção com as tarefas, proporcionam níveis mais 
elevados de qualidade de vida no trabalho.

IV – Quando as tarefas são agrupadas, de 
modo que os empregados sintam que estão 
fazendo uma contribuição identificável, a 
qualidade de vida no trabalho pode aumen-
tar de modo significativo.

V – Os projetos de cargo que logram êxito 
consideram os elementos comportamentais 
para que os trabalhadores tenham uma alta 
qualidade de vida no trabalho.

São corretas APENAS as afirmações

a) I e II. 
b) I, III e V.
c) I, II, IV e V. 
d) II, III e V.
e) III e IV.

71. Pretende-se desenhar um novo plano de 
carreira para uma empresa, como uma al-
ternativa à visão tradicional, em que as 
oportunidades profissionais são definidas 
por meio de cargos e salários engessados 
e muitas vezes excessivamente detalhados, 
e o crescimento dos indivíduos se dá mais 
pelo tempo de serviço do que pelo seu po-
tencial ou pelo seu nível de contribuição. 
Esse plano que visa a desenvolver uma car-
reira moderna deve ter:
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a) cargos definidos de modo específico, in-
corporando uma gama restrita de com-
petências essenciais que preservam o 
conhecimento organizacional por meio 
de uma mescla de práticas de recruta-
mentos interno e externo para as opor-
tunidades oferecidas.

b) integração com os demais programas 
de Recursos Humanos: avaliação, trei-
namento e recrutamento interno, pos-
sibilitando o desenvolvimento do pro-
fissional e, consequentemente, sua 
melhor integração na empresa.

c) visão do cargo e não da pessoa para 
que se mantenham as oportunidades 
de crescimento horizontal, ou seja, as 
oportunidades oferecidas para que os 
indivíduos possam expandir as suas ex-
periências, suas competências e, conse-
quentemente, sua empregabilidade no 
mercado de trabalho.

d) confidencialidade do próprio plano, das 
faixas salariais, das descrições de cargos 
e das trajetórias de carreira para facili-
tar as possibilidades de ascensão profis-
sional, as oportunidades e os critérios 
para o crescimento na organização.

e) concepção de crescimento em termos 
de status na organização e em termos 
de remuneração, singularmente para 
aqueles que possuem o perfil para as-
sumir posições gerenciais.

72. (Cespe – Ministério das Comunicações) A 
gestão de recursos humanos tem por objeti-
vo conquistar e manter as pessoas na orga-
nização, trabalhando e dando o máximo de 
si, com uma atitude positiva e favorável.

( ) Certo   ( ) Errado

73. (Cespe – Sebrae – 2008) Os subsistemas de 
gestão de pessoas devem ter foco funcio-
nal, sendo cada área fundamentalmente 
responsável pela sua parte no processo.

( ) Certo   ( ) Errado

74. (CESPE – TJPA) Os recrutamentos interno e 
externo não devem ser realizados em con-
comitância, pois a adoção do recrutamento 
externo isoladamente gera motivação dos 
empregados para se desempenharem me-
lhor, aumentando também o comprometi-
mento.

( ) Certo   ( ) Errado

75. (CESPE – BANCO DA AMAZÔNIA) O recruta-
mento é uma ação convidativa e aliciadora 
para atrair pessoas para a organização ou 
para um setor da organização. O recruta-
mento pode ser interno, quando é realizado 
na cidade onde a empresa se encontra, ou 
externo, quando assume status nacional.

( ) Certo   ( ) Errado

76. (CESPE – BANCO DA AMAZÔNIA) Os recru-
tamentos externo e interno, por natureza, 
são incompatíveis. Por isso, as empresas 
nunca realizam os dois ao mesmo tempo.

( ) Certo   ( ) Errado

77. (Cespe – Banco da Amazônia) O recruta-
mento interno, assim como o externo, ofe-
rece vantagens e desvantagens. Uma des-
vantagem do recrutamento externo ocorre 
quanto ele monopoliza as melhores oportu-
nidades, frustrando as expectativas das pes-
soas que pertencem ao quadro e reduzindo 
o comprometimento.

( ) Certo   ( ) Errado

78. (CESPE – BANCO DA AMAZÔNIA) Enquanto 
técnica de recrutamento, a Internet ainda é 
passiva, utilizada para o envio de currículos, 
devido à dificuldade em se obterem outras 
informações relevantes sobre o candidato.

( ) Certo   ( ) Errado
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79. (CESPE – BANCO DA AMAZÔNIA) O anúncio 
em jornais e revistas é uma técnica de 
recrutamento muito difundida, devido à 
sua eficiência, ao impacto causado e à longa 
durabilidade no tempo.

( ) Certo   ( ) Errado

80. O processo em que uma empresa, ao recru-
tar pessoas para compor sua equipe de tra-
balho, solicita que o candidato se cadastre, 
gratuitamente, utilizando os formulários 
disponibilizados no sítio da empresa, na In-
ternet, constitui exemplo de recrutamento 
interno para organizar o banco de dados de 
candidatos, tendo como vantagens a agili-
dade para identificar profissionais e o baixo 
custo operacional do processo seletivo.

( ) Certo   ( ) Errado

81. Se, em determinado processo seletivo o 
avaliador toma a parte pelo todo, ocorre 
o denominado erro de halo, que se refere 
à classificação do candidato pela aparência 
física e que cria uma idéia pré-concebida 
e embasa julgamentos em dados pouco 
relevantes.

( ) Certo   ( ) Errado

82. Nos processos seletivos fundados nas com-
petências desejáveis pela organização, a co-
leta de dados deve-se concentrar na comu-
nicação de requisitos para o cargo.

( ) Certo   ( ) Errado

83.  (CESPE – HEMOBRÁS) A função recursos 
humanos, uma das funções principais da 
organização, não está ligada diretamente à 
função produção.

( ) Certo   ( ) Errado

84. (CESPE – BANCO DA AMAZÔNIA) Uma das 
formas de reduzir os custos do processo se-
letivo é realizar uma triagem dos candida-
tos. Isso significa manter somente aqueles 
que atingiram o mínimo de qualificações 
definidas e eliminar os que tenham grande 
probabilidade de rejeição.

( ) Certo   ( ) Errado

(CESPE – INMETRO) Com relação à movi-
mentação e captação de pessoal, julgue os 
itens que se seguem.

85. As técnicas de recrutamento externo de 
pessoal incluem a contratação de head hun-
ters ou caçadores de talentos e a indicação 
de candidatos por pessoas da organização.

( ) Certo   ( ) Errado

86. O uso de sítios da Internet especializados 
em assessoria de recursos humanos dificul-
ta os processos de recrutamento externo de 
pessoas, uma vez que disponibilizam quan-
tidade excessiva de currículos de profissio-
nais de diferentes áreas de atuação.

( ) Certo   ( ) Errado

87. A terceirização dos processos de recruta-
mento e seleção externos é uma estratégia 
indesejável, pois diminui a eficiência desses 
processos.

( ) Certo   ( ) Errado

88. O uso de anúncios classificados em jornais 
e revistas é uma estratégia eficiente para 
realizar o recrutamento externo de profis-
sionais com nível fundamental de escolari-
dade.

( ) Certo   ( ) Errado
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89. A expatriação e a repatriação de pessoal são 
atividades importantes na moderna gestão 
de pessoas. Ambas estão relacionadas a ati-
vidades que objetivam adaptar pessoas a 
mudanças de local de trabalho e de país e 
ocorrem em empresas multinacionais.

( ) Certo   ( ) Errado

90. O recrutamento externo é ideal para situa-
ções de estabilidade e pouca mudança or-
ganizacional.

( ) Certo   ( ) Errado

(CESPE – SEBRAE – 2008) Julgue os itens a 
seguir, relativos a recrutamento e seleção 
de pessoal.

91. A escolha de novos integrantes para a organiza-
ção deve ter por base a combinação das carac-
terísticas do candidato com as necessidades de 
competências especificadas pela empresa.

( ) Certo   ( ) Errado

92. A escolha do melhor candidato deve ser re-
alizada pelo especialista em seleção de pes-
soas e acatada pela chefia, uma vez que é o 
especialista quem possui todas as informa-
ções para diferenciar a pessoa que melhor 
se adequará à empresa.

( ) Certo   ( ) Errado

(Cespe – Inca) No que se refere ao recru-
tamento de pessoas, julgue os itens subse-
quentes.

93. A escolha de pessoas para participar de 
uma equipe de trabalho é um processo de-
senvolvido na área de gestão de pessoas, de 
forma independente das políticas de treina-
mento e desenvolvimento da organização.

( ) Certo   ( ) Errado

94. O tipo de produto comercializado, o porte 
da empresa e a maneira como trata os clien-
tes são fatores que podem ser utilizados 
pela organização como atrativo aos candi-
datos disponíveis no mercado de trabalho.

( ) Certo   ( ) Errado

95. O recrutamento interno consiste em pro-
curar dentro da empresa o candidato mais 
adequado a determinado perfil previamen-
te estabelecido. A empresa deve sempre 
utilizá-lo antes de recorrer ao mercado de 
trabalho externo.

( ) Certo   ( ) Errado

96. O recrutamento é uma atividade de divulga-
ção que visa atrair os candidatos que possu-
am os requisitos mínimos da posição a ser 
preenchida, e a seleção é uma atividade res-
tritiva, que visa escolher, entre os candidatos 
recrutados, aqueles que tenham maiores 
possibilidades de ajustar-se ao cargo vago e 
desempenhar bem suas funções.

( ) Certo   ( ) Errado

97. Um dos métodos utilizados no processo de 
seleção é a entrevista pessoal, que se ca-
racteriza como uma técnica objetiva e com 
tempo de duração improrrogável, para não 
comprometer a igualdade de condições 
dada aos candidatos.

( ) Certo   ( ) Errado

(CESPE – PREFEITURA DE NATAL) O recruta-
mento e a seleção de pessoal representam 
as primeiras fases do processo de admi-
nistração de recursos humanos, essenciais 
para a orientação de todas as ações futuras 
em termos de desenvolvimento de pessoal. 
Acerca desse tema, julgue os itens seguintes.
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98. O recrutamento deve ocorrer com base em 
um conjunto de procedimentos determina-
dos, por meio dos quais se procura escolher 
a pessoa mais competente para a atividade 
profissional em questão.

( ) Certo   ( ) Errado

99. As fontes internas de recrutamento de pes-
soal envolvem, por exemplo, agências de 
emprego, escolas, entidades de classe, arqui-
vos de candidatos que já se apresentaram e 
encaminhamentos de pessoas por terceiros.

( ) Certo   ( ) Errado

100.  As provas situacionais podem ser utiliza-
das como método de seleção de pessoal e 
apresentam como vantagens o baixo custo 
e a rapidez de resolução do processo.

	 ( ) Certo   ( ) Errado

101.  (CESPE – STF) Uma das desvantagens do 
recrutamento interno é conhecida como 
o princípio de Peter: se administrado in-
corretamente, leva a organização a pro-
mover continuamente seus empregados 
ou servidores, elevando-os até a posição 
ou função em que demonstram o máxi-
mo de sua incompetência.

	 ( ) Certo   ( ) Errado

102.  (CESPE – DOCAS-PA) No processo sele-
tivo, o recrutamento é uma etapa cuja 
função única é tornar pública a necessi-
dade da organização em contratar novos 
funcionários.

	 ( ) Certo   ( ) Errado

103.  (CESPE – DOCAS-PA) Nas ações de recru-
tamento e seleção de pessoal, cada vez 
mais, os testes psicológicos são utiliza-
dos, abandonando-se a tendência à ado-
ção de novos instrumentos de avaliação.

	 ( ) Certo   ( ) Errado

104.  (CESPE – TCU) A seleção de pessoas 
deve buscar um indivíduo para determi-
nado trabalho, com o potencial para se 
desenvolver e adaptar-se à cultura da 
organização e focar suas habilidades na-
quilo para que foi contratado.

	 ( ) Certo   ( ) Errado

105.  (CESPE – UFT) A seleção deve ser plane-
jada em função do número de candida-
tos recrutados.

	 ( ) Certo   ( ) Errado

106.  (CESPE – UFT) Definir o perfil do candi-
dato por meio de entrevistas, questio-
nários e observação do cargo é a melhor 
estratégia de recrutamento.

	 ( ) Certo   ( ) Errado

107.  (CESPE – UFT) A seleção de pessoal rece-
be influência da política de qualidade de 
vida e da cultura organizacional.

	 ( ) Certo   ( ) Errado

108.  (CESPE – UFT) A seleção tem por objetivo 
principal prevenir as doenças ocupacio-
nais e melhorar a qualidade de vida do 
trabalhador.

	 ( ) Certo   ( ) Errado

109.  (CESPE – PREFSAUDE) O recrutamento 
interno sempre é mais vantajoso do que 
o externo porque motiva os empregados 
para reciclagem constante.

	 ( ) Certo   ( ) Errado

(CESPE – PRPREVI) Os processos de re-
crutamento e de seleção têm importân-
cia estratégica nas organizações. Nesse 
sentido, o sistema de recursos humanos 
(RH) deve recrutar e selecionar mão-de-
-obra para atender às expectativas da 
empresa. Tendo em vista essas duas fun-
ções, julgue os seguintes itens.
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 110.  A avaliação de um programa de recruta-
mento baseia-se, entre outras coisas, na 
rapidez do atendimento à requisição en-
caminhada pela unidade interessada, no 
baixo custo operacional em face da quali-
dade e da quantidade dos candidatos en-
caminhados e na maior permanência dos 
candidatos no emprego após a efetivação.

	 ( ) Certo   ( ) Errado

111.  O recrutamento interno é uma movi-
mentação interna de RH. Suas principais 
desvantagens, tendo em vista o recruta-
mento externo, incluem o fato de ser um 
pouco mais demorado e mais caro, além 
de desenvolver um espírito negativo de 
competição entre os empregados.

	 ( ) Certo   ( ) Errado

(CESPE – BANESE) A concorrência em-
presarial não se localiza apenas no 
mercado consumidor formado pelos 
clientes, mas também nos aspectos de 
recrutamento e manutenção de pessoas 
competentes e qualificadas. Por essa ra-
zão, diversos instrumentos têm sido de-
senvolvidos para atrair e selecionar pro-
fissionais mais preparados. Acerca desse 
contexto, julgue os itens abaixo.

112.  A atividade de recrutamento pressupõe 
a seleção de candidatos que não tenham 
vínculos com a empresa.

	 ( ) Certo   ( ) Errado

113.  Para a atividade de recrutamento, não 
é permitido que os empregados da em-
presa apresentem conhecidos ou paren-
tes como candidato.

	 ( ) Certo   ( ) Errado

114.  Na entrevista de seleção o entrevistador 
deve seguir, de forma rígida, um roteiro 
predefinido de perguntas, para não fa-
vorecer a nenhum dos candidatos.

	 ( ) Certo   ( ) Errado

115.  (CESPE – SGA – SEDF) Uma das vanta-
gens da existência de uma política de 
promoção interna para o recrutamento 
é o aumento do comprometimento com 
os objetivos da organização por parte 
dos candidatos.

	 ( ) Certo   ( ) Errado

116.  (CESPE – SGA – SEDF) O conceito de cap-
tação de pessoas tem sido empregado, 
atualmente, com o objetivo de ampliar a 
noção de recrutamento. Dutra afirma que 
a captação de pessoas pode ser compre-
endida como toda e qualquer atividade 
da empresa para encontrar e estabelecer 
uma relação de trabalho com pessoas ca-
pazes de atender às necessidades presen-
tes e futuras da empresa. Nesse sentido, 
captação envolve a consciência da empre-
sa em relação a suas necessidades.

	 ( ) Certo   ( ) Errado

117.  O recrutamento interno é menos one-
roso às organizações, porém gera maior 
nível de atrito entre os empregados.

	 ( ) Certo   ( ) Errado

118.  O recrutamento externo tende a manter a 
cultura organizacional, uma vez que o novo 
empregado admitido necessitará adaptar-
se às condições vigentes de trabalho.

	 ( ) Certo   ( ) Errado

119.  As agências de emprego, os anúncios 
em jornais e a indicação de empregados 
são exemplos de meios de recrutamento 
que utilizam fontes externas.

	 ( ) Certo   ( ) Errado

120.  Os custos envolvidos em recrutamento in-
terno ou externo são basicamente os mes-
mos, sendo indiferente a escolha de um ou 
de outro, quando a base de decisão é o cus-
to.

	 ( ) Certo   ( ) Errado
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(CESPE – MDS) A empresa INFOX, do ramo 
de informática, desencadeou processo de 
recrutamento e de seleção de pessoal para 
contratação de empregados especializados 
de nível médio, de nível superior e para fun-
ções gerenciais. Considerando essa situação 
hipotética, julgue os itens subseqüentes a 
respeito de aspectos da análise de cargos, 
do recrutamento e da seleção de pessoal.

121.  Para ser eficaz, o recrutamento adotado 
pela INFOX deve comunicar aos interessa-
dos informações acerca de salários, bene-
fícios oferecidos, jornada de trabalho, bem 
como acerca dos requisitos e das habilida-
des requeridas para os futuros empregados 
da empresa.

	 ( ) Certo   ( ) Errado

122  Para elevar o rendimento do processo e dimi-
nuir o tempo de execução do recrutamento, 
a INFOX deve escolher as fontes de recruta-
mento adequadas, que tenham possibilidade 
de atrair pessoas que de fato atendam aos 
requisitos preestabelecidos pela empresa.

( ) Certo   ( ) Errado

123.  É correto afirmar que, ao adotar o meio 
de recrutamento interno, a INFO estará 
motivando seus empregados oferecen-
do-lhes a possibilidade de ascensão fun-
cional, porém obterá menor índice de 
validade e segurança no processo.

	 ( ) Certo   ( ) Errado

124.  O processo de recrutamento requer 
cuidadoso planejamento, que envolve 
pesquisa interna para se saber da neces-
sidade de pessoal para a organização, 
pesquisa externa para identificar onde 
conseguir esses profissionais e, por fim, 
a técnica apropriada de recrutamento a 
ser empregada.

	 ( ) Certo   ( ) Errado

125.  (CESPE – PMRB) A atividade de recruta-
mento devepreceder o levantamento das 
necessidades de pessoal da organização.

	 ( ) Certo   ( ) Errado

126.  (CESPE – PMRB) Em instituições como 
a Prefeitura Municipal de Rio Branco 
(PMRB), a realização de concurso público 
para provimento de cargos insere-se no 
âmbito do recrutamento e seleção de 
pessoal.

	 ( ) Certo   ( ) Errado

(CESPE – TJDFT 2007) Acerca da admi-
nistração de pessoal e recursos huma-
nos, julgue os itens subseqüentes.

127.  Tanto em organizações públicas quanto no 
setor privado, a atividade de recrutamen-
to deve ocorrer posteriormente à seleção 
dos candidatos aptos para os cargos dispo-
níveis.

	 ( ) Certo   ( ) Errado

128.  Em relação ao recrutamento externo, 
o recrutamento interno tem entre suas 
vantagens a rapidez no processo e o me-
nor custo para a organização.

	 ( ) Certo   ( ) Errado

129.  Durante o processo de seleção, as carac-
terísticas do cargo devem ser definidas 
de acordo com as qualificações dos can-
didatos disponíveis.

	 ( ) Certo   ( ) Errado

(ANALISTA MPU-2010) Acerca de gestão de 
pessoas, julgue os itens que se seguem.

130.  Um dos objetivos da administração de 
pessoal é minimizar os custos de mão de 
obra nas organizações.

	 ( ) Certo   ( ) Errado
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131.  A gestão de pessoas, considerada res-
ponsabilidade de linha e função de esta-
fe, tem o propósito de garantir, em todos 
os aspectos possíveis, o êxito constante 
da organização.

	 ( ) Certo   ( ) Errado

132.   O departamento de gestão de pessoas, 
de forma geral, é responsável pela to-
mada de decisões a respeito de todas as 
pessoas que atuam na organização, ca-
bendo a ele decidir sobre novas contra-
tações, promoções e avaliações.

	 ( ) Certo   ( ) Errado

As pessoas constituem o mais importante 
ativo das organizações, devendo ser selecio-
nadas com a maior competência possível. 
Com relação ao recrutamento e à seleção 
de pessoas, julgue os itens subsequentes.

133.  O recrutamento interno proporciona 
possibilidade maior e mais veloz de as-
censão nos quadros funcionais de uma 
organização, visto que funciona como 
incentivo motivacional.

	 ( ) Certo   ( ) Errado

134.  Os critérios de seleção de pessoas de-
vem considerar as características indivi-
duais, as características do trabalho e as 
necessidades da organização.

	 ( ) Certo   ( ) Errado

(TÉCNICO MPU – 2010) Julgue os itens a se-
guir, referentes a gestão de pessoas nas or-
ganizações.

135.  Em virtude de sua relevância nas organi-
zações, a gestão de pessoas não deve fi-
car restrita aos profissionais dessa área, 
sendo responsabilidade de todos os ge-
rentes de linha aos quais outras pessoas 
estejam subordinadas ou vinculadas.

	 ( ) Certo   ( ) Errado

136.  Considere que Carlos, técnico administra-
tivo do MPU, esteja desenvolvendo um 
trabalho de descrição e análise dos cargos 
que compõem a estrutura administrativa 
desse Ministério. Nessa situação, Carlos 
está desenvolvendo ações de uma políti-
ca de recursos humanos do processo de 
agregar pessoas.

	 ( ) Certo   ( ) Errado

137.  As primeiras ideias acerca da gestão de 
pessoas fomentaram a divisão do traba-
lho nas organizações, visto que enfatiza-
vam a especialização dos funcionários 
em tarefas específicas.

	 ( ) Certo   ( ) Errado

Julgue os itens que se seguem, com relação 
a recrutamento, seleção e gestão por com-
petências.

138.  Para a realização de um processo eficaz 
de recrutamento e seleção, deve-se pro-
ceder, primeiramente, à descrição e aná-
lise do cargo ofertado.

	 ( ) Certo   ( ) Errado

139.  Constituem atividades típicas de seleção 
de recursos humanos: localização, atra-
ção e identificação de potenciais candi-
datos para a organização.

	 ( ) Certo   ( ) Errado

140.  Em regra, o processo de recrutamento 
interno é mais rápido e econômico que o 
externo.

	 ( ) Certo   ( ) Errado

141   A técnica de entrevista diretiva, utilizada 
para a seleção de recursos humanos, ca-
racteriza-se pela realização de uma série 
de perguntas padronizadas.

	 ( ) Certo   ( ) Errado
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DESENVOLVIMENTO E TREINAMENTO

O processo de integração consiste em um treinamento intensivo aos novos funcionários, tem 
por objetivo diminuir o prazo de integração na empresa de seis meses para dois meses. Segun-
do estudos realizados por psicólogos, um novo funcionário leva seis meses para se adaptar à 
nova filosofia empresarial, à cultura empresarial e às políticas de recursos humanos, além de 
se adaptar ao novo chefe imediato, aos novos colegas de trabalho, bem como ao ambiente e ao 
clima empresarial.

Com o processo de integração, o prazo de adaptação do novo funcionário cai para 1/3 (um terço).

A modernização da entidade deve começar pelas pessoas que nelas trabalham. A moderniza-
ção passa antes pela cabeça das pessoas e pela sua competência para chegar posteriormente 
às máquinas, equipamentos, métodos, processos, produtos e serviços. Essas são as consequên-
cias da modernização. O produto final dela, mas não a sua origem. O impulso alavancador da 
modernização está nas pessoas, nas suas habilidades e nos seus conhecimentos, na sua criativi-
dade e na sua inovação, na sua inteligência e na sua competência.

Se encararmos as pessoas como recursos – isto é, recursos humanos – a primeira conclusão 
que se é a de que elas constituem os únicos recursos eminentemente vivos e dinâmicos com 
que a empresa pode contar. Na realidade, as pessoas apresentam uma incrível aptidão para o 
desenvolvimento. Desenvolvimento é a capacidade de aprender novas habilidades, obter no-
vos conhecimentos e modificar atitudes e comportamentos. E uma aptidão permite uma for-
midável ampliação da competência profissional de cada pessoa. A aptidão para o desenvolvi-
mento pode e deve ser incrementada para o proveito de ambas as partes: pessoas e entidades. 
O treinamento faz parte do desenvolvimento das pessoas. Em outras palavras, o treinamento é 
um aspecto específico do desenvolvimento pessoal. Este, por seu lado, é um aspecto específico 
do desenvolvimento organizacional. 

O desenvolvimento organizacional (DO) é a mudança planejada da organização, seja da sua 
cultura, seja da sua dinâmica, seja da sua estrutura organizacional. O DO parte de uma visão 
macroscópica e sistêmica da organização empresarial para melhorar a eficiência e a eficácia da 
empresa por meio de intervenções construtivas na estrutura e nos processos organizacionais. 
Muitas vezes, o DO privilegia a mudança no comportamento organizacional em relação à mu-
dança estrutural da organização, outras vezes procura compatibilizar mudanças comportamen-
tais com mudanças estruturais. No fundo, o DO visa modificar o ambiente organizacional – a 
estrutura e a cultura organizacionais – dentro do qual as pessoas trabalham.

O desenvolvimento de pessoal é um programa de longo prazo para prover o crescimento pro-
fissional das pessoas por meio de condições externas capazes de realizar gradativamente as 
potencialidades humanas.

Treinamento

 • Programas de curto prazo

 • Imediatismo nos resultados

 • Preparação para o cargo
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Desenvolvimento de pessoas

 • Programas de médio prazo;

 • Resultados mediatos;

 • Preparação para a carreira.

Desenvolvimento organizacional

 • Programas de longo prazo;

 • Abordagem sistêmica;

 • Mudança planejada da organização.

Enquanto o desenvolvimento organizacional é sistêmico e abrangente, o desenvolvimento de 
pessoal é orientado para a carreira de cada pessoa e o seu contínuo desdobramento frente a 
objetivos de longo prazo. Já o treinamento parte de uma visão microscópica e de curto prazo. 
O treinamento é o ato intencional de fornecer os meios para proporcionar a aprendizagem. 
Aprendizagem é uma mudança no comportamento humano decorrente de novos conhecimen-
tos, novas habilidades, novas atitudes e novos conceitos.

Assim, o treinamento pode envolver quatro tipos de mudanças de comportamento, a saber:

 • Transmissão de informações: é o tipo mais simples de mudança de comportamento – a 
simples transmissão de informações pode aumentar o conhecimento e a habilidade das 
pessoas. Muitos programas de treinamento estão preocupados com o conteúdo, isto é, 
com informações ou conhecimentos que devem ser transmitidos e compartilhados entre 
as pessoas. Normalmente, esses conhecimentos ou informações se referem a dados gené-
ricos sobre a empresa, a seus produtos ou serviços, à sua estrutura organizacional, às suas 
políticas e diretrizes, às suas regras e a seus regulamentos, etc. Com esses conhecimentos 
ou informações, objetiva-se preparar as pessoas para a execução imediata das diversas ta-
refas peculiares ao cargo ocupado, quando este é simples e pouco complexo.

 • Desenvolvimento de habilidades: muitos programas de treinamento estão voltados para 
melhorar ou desenvolver habilidades e destrezas necessárias à execução ou operação das 
tarefas requeridas pelo cargo ocupado. Trata-se de um treinamento orientado diretamente 
para a operação de equipamentos, máquinas, ferramentas, isto é, para as tarefas e as ope-
rações a serem executadas.

 • Desenvolvimento ou modificação de atitudes: geralmente a mudança de atitudes negati-
vas para atitudes mais favoráveis, conscientização para determinados aspectos do compor-
tamento pessoal, desenvolvimento da sensibilidade (dos gestores ou de pessoas que lidam 
com o público) quanto aos sentimentos e às reações das outras pessoas. Pode também 
envolver a aquisição de novos hábitos e atitudes, principalmente em relação a clientes ou 
usuários.

 • Desenvolvimento de conceitos: é o treinamento conduzido no sentido de elevar o nível 
de abstração e conceitualização de ideias e filosofias, seja para facilitar a aplicação de con-
ceitos na prática administrativa, seja para elevar o nível de generalização, desenvolvendo 
pessoas que possam pensar em termos globais e amplos.
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O treinamento, como todas as atividades voltadas para as pessoas, é uma responsabilidade de linha 
e uma função de staff. Em outras palavras, o treinamento é uma responsabilidade gerencial. Para 
auxiliar os gestores nesse mister, a entidade pode proporcionar assistência especializada por meio 
do órgão de recursos humanos. Mais especificamente, por meio do órgão de treinamento. Assim, a 
área de RH ou o órgão de treinamento pode assessorar – função de staff – cada gestor com os meios 
especializados, com recursos instrucionais, com programas preparados, com material didático, 
etc. destinados a facilitar a tarefa de treinar o pessoal. Contudo, de qualquer maneira, o conceito 
de treinamento está implícito na tarefa gerencial em todos os níveis ou áreas. O gestor pode até 
delegar a tarefa de treinar sua equipe a terceiros, mas não pode desincumbir-se da responsabilidade 
em relação ao treinamento. É o gestor que deve cuidar para que sua equipe receba treinamento 
adequado continuamente. O treinamento é algo constante e incessante. Treinar uma vez na vida 
não significa nada. O treinamento é uma contínua redução da dissonância e uma constante busca 
da eficiência e da eficácia das pessoas. Como consequência, uma constante busca da competência 
profissional. Como resultado final, o alcance da excelência é o sucesso pessoal e organizacional.

O treinamento é um processo cíclico composto de quatro etapas:

1. Levantamento das necessidades de treinamento;

2. Programação do treinamento para atender às necessidades;

3. Implementação e execução do treinamento;

4. Avaliação dos resultados do treinamento.

Essas quatro etapas formam um processo cíclico e recorrente. Cada uma delas merece algumas 
conceituações preliminares.

Levantamento das Necessidades de Treinamento

É a etapa do diagnóstico das necessidades e carências de treinamento. Constitui o diagnóstico 
preliminar dos problemas que devem ser removidos por meio do treinamento. O levantamento 
das necessidades pode ocorrer em três diferentes níveis de análise, a saber:

 • Análise da organização: envolve a análise da entidade como um sistema, como uma tota-
lidade para verificar a situação, os objetivos organizacionais e as necessidades globais de 
competências e habilidades, enfim, a estratégia da entidade para a partir dela estabelecer 
a estratégia para o treinamento das pessoas. Os objetivos da entidade, os planos de expan-
são ou de encolhimento, o lançamento de novos serviços, etc. constituem quase sempre 
novas necessidades de treinamento.

 • Análise departamental: envolve a análise de cada área da entidade como um subsistema, 
para verificar os objetivos departamentais, as necessidades de competências e habilidades 
para detectar as necessidades de treinamento a serem supridas. Os objetivos do depar-
tamento, os planos de aumento de eficiência e de eficácia, os resultados da avaliação do 
desempenho do pessoal quase sempre constituem novas necessidades de treinamento.

 • Análise das tarefas e operações: envolve a análise das tarefas e operações de cada cargo para 
verificar os requisitos que o cargo exige de seu ocupante e as competências e habilidades que 
este deve possuir. A diferença entre os requisitos que o cargo exige do ocupante e as suas 
habilidades atuais constituem a diferença que representa uma necessidade de treinamento.
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Na realidade, o diagnóstico de treinamento significa um esforço de manutenção corretiva das 
carências de conhecimentos, habilidades, destrezas e competências que são necessárias para o 
desempenho das atividades. As entidades bem-sucedidas se preocupam mais com a manutenção 
preventiva: antecipar-se a essas carências, promovendo o treinamento antes – e não depois – que 
novos conhecimentos, habilidades e competências se tornem necessários e imprescindíveis.

Programação do Treinamento

Feito o diagnóstico, segue-se a terapêutica, ou seja, a escolha e a prescrição dos meios de trata-
mento para sanar as necessidades e carências indicadas ou percebidas. Em outras palavras, fei-
to o levantamento das necessidades de treinamento, passa-se à programação do treinamento.

Programar treinamento é estabelecer previamente os itens do quadro a seguir.

Cada um dos itens apresentados deve ser dimensionado para, no conjunto, proporcionar con-
dições de implementação do treinamento da maneira mais eficiente e eficaz possível e, com 
isso, remover ou suprimir as necessidades de treinamento ao custo mais baixo.

1. O que deve ser ensinado – Conteúdo do treinamento

2. Quem deve aprender – Treinando ou aprendizes

3. Como se deve ensinar – Métodos e recursos instrucionais

4. Quem deve ensinar – Treinador ou instrutor

5. Onde deve ser ensinado – Local de treinamento

6. Quando deve ser ensinado – Época ou periodicidade

Existem muitos recursos pedagógicos, didáticos e instrucionais que podem ser utilizados como 
apoio ao treinamento. Destacam-se os recursos auditivos e audiovisuais, que envolvem grava-
ções de áudio, videoteipe, videocassete e multimeios; recursos visuais, como slides, transpa-
rências, fotos, desenhos, quadro de giz, imantógrafo (pincéis hidrográficos), flip chart, álbum 
seriado (diversas folhas impressas sustentadas por um cavalete), cartazes; teleconferências; co-
municações eletrônicas; e-mail e tecnologia de multimídia.

Além do apoio dos recursos pedagógicos, a seleção de estratégias instrucionais é outro passo 
importante. Essas podem ser mescladas às técnicas individuais e grupais, dependendo da situ-
ação em questão. Algumas técnicas que podem ser utilizadas são:

 • Seminários: preparação prévia de um tópico para discussão, sendo que o instrutor é res-
ponsável por organizar as discussões, levando o grupo a formular algumas conclusões.

 • Workshop: o instrutor apresenta informações e o grupo aplica as informações a uma situ-
ação real, sob a supervisão do instrutor, aplicando-se ao desenvolvimento de habilidades 
cognitivas, psicomotoras e afetivas.
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 • Técnicas de simulação: o comportamento a ser exibido após a aprendizagem deve ser pra-
ticado adequadamente durante o processo de instrução por meio de atividades práticas. A 
simulação pode ser de domínio cognitivo, quando envolve a tarefa de solução de proble-
mas de planejamento de estratégias ou de tomada de decisões; de domínio psicomotor, 
que apresenta como vantagens a eliminação dos perigos do treinamento em serviço e as 
possíveis perdas da produtividade, proteção de equipamentos caros e sensíveis contra o 
manuseio de pessoas inexperientes; de domínio reativo, que envolve as reações frente a 
fenômenos sociais, desenvolvendo atitudes e valores; e as de domínio interativo, que en-
volvem situações de conflito interpessoal ou de autoridade/responsabilidade para desen-
volver habilidades interativas como liderança, supervisão, entrevista.

 • Estudo de caso: é uma forma de simulação voltada para o fornecimento de oportunidades 
de participação no mesmo tipo de processo decisório que o trabalho futuro exigirá. Os da-
dos podem ser extraídos de casos reais, inventados ou adaptados. Existem, aqui, dois pon-
tos importantes a ser considerados: 

a) evitar pensar numa única solução ideal, pois às vezes não existe solução ideal, apenas as-
pectos positivos e negativos de cada solução possível;

b) analisar as decisões e o processo que foi seguido para tomá-las.

 • Jogos: simula a realidade e envolve a competição entre os indivíduos, a fim de aumentar o 
interesse e a motivação entre os participantes.

 • Dinâmicas de grupo: utilizam a interação entre os membros do grupo como principal meio 
de ensino. Envolve técnicas que promovem a solução criativa de problemas complexos e 
técnicas que estimulam a autoanálise e o aumento da sensibilidade.

 • Aulas expositivas: o treinador apresenta as informações, enquanto os treinandos ado-
tam uma postura mais passiva, predominantemente como ouvintes. A vantagem é que 
se consegue transmitir uma grande quantidade de informações num curto espaço de 
tempo. A principal desvantagem é que as aulas podem tornar-se cansativas, prejudi-
cando o grau de absorção dos conteúdos.

Implementação do Treinamento

Constitui o terceiro passo do processo cíclico do treinamento. Refere-se à aplicação da 
terapêutica planejada. Em outras palavras, significa a execução da programação do treinamento 
nas pessoas ou nas áreas que apresentam sinais de necessidade de treinamento.

Frequentemente, a execução do treinamento cabe ao gestor ou à própria pessoa que apresente 
sintomas de necessidade de treinamento. Na realidade, o treinamento é uma responsabilidade 
de linha e uma função de staff. A assessoria de RH pode, em função do levantamento das 
necessidades, planejar ou projetar uma programação de treinamento para que sua execução 
possa ser aplicada no próprio local pelos gestores ou pelos servidores carentes. Ou ainda por 
meios externos.
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Avaliação dos Resultados do Treinamento

É a etapa final do processo. Serve para verificar se os sintomas desapareceram ou se ainda 
persistem. Ou seja, se diagnóstico, terapêutica e sua aplicação foram bem-sucedidos ou se 
algum deles falhou. Da mesma maneira como foi feito o levantamento das necessidades de 
treinamento em três níveis de análise, a avaliação dos resultados deve cobrir igualmente o nível 
organizacional, o nível departamental e o nível individual dos cargos e tarefas.

Muitos gestores se frustram com resultados sofríveis de certos programas de treinamento. 
Quase sempre o gestor deixa de decidir sobre os resultados a alcançar para então decidir como 
chegar até lá, ou seja, definir os objetivos do treinamento e depois escolher a estratégia mais 
adequada para alcançá-los. O treinamento é um meio para se chegar a um fim, mas não é o 
fim em si mesmo. O propósito da entidade não é ter treinamento, mas pessoas treinadas e 
habilitadas. O treinamento somente pode ser solicitado face a duas situações: há algo que a 
equipe não sabe como fazer ou a equipe precisa estar apta a executar. Se a equipe já sabe como 
fazer ou está apta a determinado trabalho, não há necessidade de treinamento. O treinamento 
por qualquer outra razão é totalmente desnecessário e não vai melhorar nada. O treinamento 
é indispensável quando a equipe precisa saber algo que não sabe.

Foco no Desempenho

Mas, se o treinamento é um meio para alcançar determinado fim, qual é afinal o seu objeti-
vo fundamental? O desempenho das pessoas e da equipe. A contribuição de cada pessoa ou 
equipe para o sucesso da entidade somente é possível através do desempenho. O treinamento 
serve para melhorar o desempenho e é por meio do desempenho que os objetivos e dos resul-
tados são alcançados.

O desempenho das pessoas e da equipe requer quatro condições conjuntas:

 • Habilidade: se uma equipe não tem habilidade para executar, ela não pode fazer, mesmo 
que receba prêmios, conselhos ou ameaças. As habilidades são desenvolvidas e aprimora-
das mediante o aprendizado e a prática. O treinamento busca isso.

 • Oportunidade para atuar: de nada adianta treinar se não se oferecer oportunidade de de-
sempenhar o que foi aprendido. Sem oportunidade, não há desempenho. A oportunidade 
de desempenhar envolve:

1. Permissão para atuar: se a equipe não pode fazer algo, então não adianta treinar. A permis-
são significa delegar autoridade ou eliminar barreiras ou discriminações. Uma equipe trei-
nada pode ser vítima de críticas ou gozações por outras equipes. Além disso, quanto maior 
o tempo entre aprender e executar, tanto maior a probabilidade de a habilidade aprendida 
ser esquecida. Se a habilidade não for exercitada, ela vai se deteriorar.

2. Informação sobre expectativas: se a equipe não sabe o que se espera dela, o treinamento 
pode ser em vão. A equipe deve ser informada a respeito do que se espera dela e das novas 
habilidades aprendidas. 

3. Recursos necessários para o desempenho: de nada adianta treinar se a equipe não tem o 
instrumental ou equipamento necessário. Sem o instrumento, o violonista não pode tocar 
uma música no violino.
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 • Autoeficácia: refere-se ao julgamento que cada pessoa faz a respeito de suas habilidades 
para fazer algo. A autoeficácia não se refere às habilidades reais que a pessoa possui, mas 
à percepção que ela tem a respeito do poder de suas habilidades. Pessoas com baixa auto-
eficácia não acreditam que podem fazer coisas que elas podem realmente fazer. E, assim, 
correm o risco de nem ao menos tentar fazer. O desenvolvimento de uma habilidade preci-
sa ser acompanhado pelo desenvolvimento de sua autoeficácia. Mas fuja de pessoas com 
elevada autoeficácia e nenhuma habilidade para fazer algo. A prática do treinamento não é 
suficiente quando deixa de incentivar a autoeficácia das pessoas.

 • Autoeficiência: é a capacidade do indivíduo de influenciar o seu comportamento em fun-
ção dos seus objetivos.  

 • Ambiente de apoio: o treinamento requer um ambiente favorável que estimule o desem-
penho desejado e desencoraja o indesejado. A equipe deve trabalhar com encorajamento 
e confiança para poder ter condições de colocar em prática aquilo que aprendeu.

Métodos e Técnicas de Treinamento

Segundo Carvalho e Nascimento (1993, p. 203), existe uma distinção entre método e técnica, 
segundo a qual o método pode ser identificado como:

"(...) conjunto de regras permanentes, de princípios que constituem uma disposição de ânimo 
que conduz, em determinadas condições, a certo modo de trabalhar que é a técnica", e a técnica 
é (..) a aplicação dos princípios de um método em determinadas condições de utilização".

Metodo de Treinamento em Grupo

A aprendizagem é feita por fatores como:

 • "Os participantes do grupo necessitam obter todas as informações possíveis acerca do as-
sunto a ser discutido.

 • Essas informações servirão de embasamento às opiniões individuais dos membros do grupo.

 • Com base nessas opiniões, surgem as propostas alternativas para a solução do problema 
apresentado.

 • Finalmente, o grupo busca um acordo entre a maioria de seus integrantes".

Quando bem-sucedido o método de treinamento em grupo, consideramos os seguintes aspectos:

 • "Finalidade do grupo: o que os treinados devem fazer? quais são seus objetivos?;

 • Características individuais dos participantes: funções, nível de escolaridade, idade, interes-
se, expectativas;

 • Número de participantes;

 • Ambiente físico onde o grupo se reúne.
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Técnicas de Treinamento em Grupo

As técnicas de dinâmica grupo mais utilizadas no treinamento podem ser assim listadas:

1. Reunião de Debates: Consiste na discussão e na decisão sobre problemas de formação 
ligados ao trabalho dos participantes, liderado por um participante indicado pelo próprio 
grupo.

2. Demonstração: É uma técnica que tanto pode ser empregada no treinamento em grupo, 
como individualmente, utilizada mais na formação de um grupo. Aborda uma teoria de 
ensino de funcionamento ou uso de aparelhos, equipamentos, execução e uma operação 
qualquer, etc.

3. Dramatização: Conhecida também como role-playing, é uma técnica grupal baseada na 
representação dramatizada ou teatralizada de situações reais de trabalho, indicada para 
situações que envolvem atividades que exigem contatos públicos.

4. Brainstorming: É uma técnica de treinamento de pequenos grupos, em média, de dez par-
ticipantes. Visa produzir novas ideias para encontrar sugestões visando solucionar ques-
tões e problemas ligados ao processo de formação profissional.

5. Estudo do Caso: É uma técnica de treinamento em grupo baseado em discussões organi-
zadas e sistemáticas de casos tomados da vida real, partindo de acontecimento prático, 
ocorrido na organização, para chegar a formulação teórica de sua solução.

6. Painel: Reúne vários especialistas, entre três e seis, analisando determinados assuntos, 
diante de um grupo de assistentes, pelos quais são debatidos matérias de forma a mais 
descontraída possível, sob orientação de um instrutor.

7. Simpósio: É uma técnica que reúne dois ou mais especialistas sobre determinado assunto, ten-
do uma orientação de um coordenador. Os orientadores deverão expor partes ou enfoques di-
versos de um mesmo tema, de tal forma que uma exposição complemente a outra. Existe a 
participação do auditório nas apresentações e é encaminhado questões aos apresentadores.

8. Jogo de Empresas: Conhecido também como jogo administrativo e jogo de negócios, sen-
do uma técnica que utiliza um modelo simulado face às situações de trabalho. É uma ativi-
dade voltada para o mundo dos negócios.

Técnicas de Treinamento Individual

Identifica-se como autoinstrução. É um processo de ensino dirigido ao treinando, o qual, sob 
determinadas condições, controla sua própria capacidade de produzir resultados em respostas 
a problemas de ordem profissional que lhe são encaminhados durante a aprendizagem. As téc-
nicas de treinamento individual mais empregadas no processo de formação profissional são:

1. Treinamento no próprio serviço: é a técnica mais utilizada nas empresas, principalmente na-
quelas que não contam com centros de formação. Nessa técnica, o treinando adquire habi-
lidades, conhecimentos e atitudes, utilizando máquinas, equipamentos, materiais e outros 
recursos empregados no próprio serviço que virá a desempenhar depois de treinado.
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2. Rodízio de funções: leva o funcionário a passar por diversos cargos, afins ou não ao seu, 
possibilitando-lhe a oportunidade de conhecer e exercer atividades diversas das que exe-
cuta normalmente na empresa.

3. Instrução programa: é uma técnica que visa, basicamente, possibilitar a racionalidade de 
conteúdos didáticos e tem como objetivo apresentar uma sequência de unidades de ensi-
no, tendo como regra partir do simples para o complexo à medida que o programa avança.

Treinamento a Distância

"O treinamento a distância (curso de correspondência) é uma técnica baseada num programa de 
autodesenvolvimento, cuja principal finalidade é alcançar o treinando onde quer que se encontre".

Método Expositivo

Carvalho e Nascimento (1993, p. 216) diz:

"Uma exposição oral atrativa, dinâmica e objetiva constitui-se num excelente método de treina-
mento. Consiste na apresentação oral de um determinado assunto, com base numa exposição 
programada, destinando-se tanto ao treinamento individual como a formação em grupo ".

Esse método é a forma mais comum empregada pelas empresas no preparo de seus emprega-
dos, subdividindo-se em dois tipos:

1. Exposição fechada: não há oportunidade de diálogo entre apresentador e ouvintes.

2. Exposição aberta: os ouvintes participam dos debates e das conclusões sobre o tema apresen-
tado.

Técnicas Expositivas

Dividem-se em:

1. Palestra: é um processo complementar a outras técnicas de desenvolvimento, não sendo 
recomendável a utilização isolada na execução de um determinado programa de treina-
mento.

2. Conferência: é uma técnica expositiva bem mais formal do que a palestra, utilizada em vá-
rias funções, possui aplicações idênticas à palestra.

Chiavenato (1991) demonstra, de outra maneira, as técnicas de treinamento, podendo ser clas-
sificadas quanto ao uso, ao tempo e ao local de aplicação.

a) Técnicas de treinamento quanto ao uso:

1. Técnicas de treinamento orientadas para o conteúdo: são utilizados para a transmissão de 
conhecimentos ou informação por meio de leitura, recursos audiovisuais, instrução progra-
mada (IP) e instrução assistida por computador.
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2. Técnicas de treinamento orientadas para o processo: são específicas para mudar atitudes, 
desenvolver consciência de si e dos outros, e desenvolver habilidades interpessoais, desta-
cando-se o role-playing, o treinamento da sensitividade, o treinamento de grupos-T, etc.

3.  Técnicas de treinamento mistas: é responsável pela transmissão de informação, procura 
mudar atitudes e comportamento; entre as técnicas mistas sobressaem métodos de con-
ferências, estudos de casos, simulações e jogos, e várias técnicas on the job (pode-se re-
lacionar a esta técnica, o treinamento de instrução no cargo, treinamento de orientação, 
treinamento de iniciação, rotação de cargos, etc.)

b) Técnicas de treinamento quanto ao tempo:

São classificadas em dois tipos: as técnicas aplicadas antes do ingresso no trabalho (treinamento 
de indução ou de integração) e as aplicadas depois do ingresso no trabalho.

1. Treinamento de indução ou de integração à empresa. Visa a adaptação e a ambientação 
inicial do novo empregado à empresa e ao ambiente social e físico onde irá trabalhar, 
costuma conter informações necessárias sobre:

1. A empresa – história, desenvolvimento e organização;

2. O produto ou serviço;

3. Os direitos e deveres do pessoal;

4. Os termos do contrato de trabalho;

5. As atividades sociais de empregados – benefícios e serviços;

6. As normas e regulamentos internos;

7. As noções sobre a proteção e segurança do trabalho;

8. O cargo a ocupar – natureza do trabalho, horários, salários, oportunidades de 
promoção;

9. O supervisar do novo empregado – apresentação;

10. As relações do cargo com outros departamentos; e

11. A descrição detalhada do cargo.

2. Treinamento depois do ingresso no trabalho. Dentro de uma organização, constantemen-
te, haverá sempre alguém sendo treinado em alguma coisa, para que haja eficiência e o 
processo de treinamento seja racional, é necessário que se obedeça a uma programação 
geral, tanto interessante para o empregado e como para a empresa.

O treinamento, depois do ingresso no cargo, poderá ser levado a efeito sob dois aspectos:

1. Treinamento no local de trabalho (em serviço).

2. Treinamento fora do local de trabalho (fora do serviço).
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c) Técnicas de treinamento quanto ao local de aplicação

1. Treinamento no local de trabalho. Pode ser ministrado a empregados como a supervisares, 
equipamentos especiais e constitui provavelmente a forma mais comum de se transmitir 
os ensinamentos necessários aos empregados. Possui uma grande praticabilidade, pois o 
empregado aprende enquanto trabalha. O treinamento no trabalho é dividido em:

 • Admissão de aprendizes a serem treinados em certos cargos;

 • Rodízio de cargos;

 • Treinamento em tarefas;

 • Enriquecimento do cargo, etc.

2. Treinamento fora do local de trabalho. Não são tão diretamente relacionadas ao trabalho: ge-
ralmente é suplementar ao treinamento, o que não é possível quando o mesmo está envolvido 
nas tarefas de produção. As principais técnicas de treinamento fora do trabalho são:

 • Aulas expositivas;

 • Filmes, diapositivos (slides), videotapes (televisão);

 • Método do caso (estudos de casos);

 • Discussão em grupo, painéis, debates;

 • Dramatização (role-playing);

 • Simulação e jogos;

 • Instrução programada, etc.

Aspectos Positivos e Negativos do Treinamento

Conforme Carvalho e Nascimento (1993, p. 155-156);

"Quando devidamente implantado, o subsistema de formação proporciona inúmeras vanta-
gens, entre as quais se destacam as seguintes:

 • Possibilita o estudo e análise das necessidades de treinamento de toda a organização, en-
volvendo a totalidade dos níveis hierárquicos da empresa.

 • Define prioridades deformação, tendo em vista os objetivos setoriais da organização.

 • Caracteriza os vários tipos e formas de desenvolvimento de pessoal a serem aplicados, con-
siderando sua viabilidade, vantagens, custos e outros fatores afins.

 • Elabora planos de capacitação profissional a curto, médio e longos prazos, integrando-os às 
metas globais da empresa.

Paralelamente a essas vantagens estruturais, o processo de treinamento proporciona, em ter-
mos de segmentos empresariais, os seguintes benefícios:
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Quanto ao Mercado de Trabalho

 • Definição das características e atribuições dos empregados;

 • Racionalização dos métodos de formação e aperfeiçoamento de colaboradores;

 • Melhoria dos padrões profissionais dos treinados.

Quanto ao Pessoal em Serviço

 • Melhor aproveitamento das aptidões dos empregados;

 • Maior estabilidade de mão de obra;

 • Estímulo ao espírito de emulação e fortalecimento da confiança no mérito como processo 
normal da melhoria funcional;

 • Dignificação do trabalho e elevação do ambiente moral da empresa.

Quanto à Empresa Como um Todo

 • Aprimoramento dos produtos ou serviços produzidos;

 • Maiores possibilidades de ampliação ou transformação dos programas de trabalho;

 • Disponibilidade para os postos de gerência e supervisão imediata dentro da própria orga-
nização;

 • Melhores condições de adaptação aos progressos da tecnologia industrial;

 • Economias de custos pela eliminação dos erros na execução do trabalho;

 • Condições de competitividade mais vantagens dada a capacidade de oferecer melhores 
produtos e serviços;

 • Maior segurança economia, em virtude da maior estabilidade de pessoal;

 • Diminuição acentuada dos acidentes e do desperdício pela melhoria das técnicas de trabalho. "

Conforme Chiavenato (1991), sua concepção em relação aos aspectos negativo e positivo está 
voltada para cada um dos treinamentos fora do local de trabalho, sendo:

a) Aulas expositivas:

Aspecto positivo: a possibilidade de transmitir informações a um número relativamente grande 
de pessoas ao mesmo tempo.

Aspecto negativo: há pouca ou nenhuma oportunidade de prática por parte dos treinandos, 
ausência de reforço imediato e praticamente retroação (feedback) ao instrutor e treinandos.

b) Filmes, televisão e diapositivos:

Aspecto positivo: Associam à informação verbal as imagens que podem constituir fator pre-
ponderante para entendimento do conteúdo. A parte verbal pode ser preparada cuidadosa e 
rigorosamente de acordo com as leis que regem a aprendizagem. O programa, após ter sido 
produzido e montado, poderá ser usado repetidamente.
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Aspecto negativo: Impossibilidade de interação entre o instrutor e treinandos.

c) Discussão em grupo:

Aspecto positivo: favorece maior motivação por parte dos treinandos, capacitando-os a verifi-
car não só suas próprias ideias como também as dos demais componentes do grupo.

Aspecto negativo: na situação de discussão, há possibilidades de aceitação ou rejeição de cada 
participante por parte do grupo, acompanhada de críticas ou sanções.

d) Dramatização (Role-Playing):

Aspecto positivo: possibilita a oportunidade de sentir a opinião e o sentimento dos outros.

Aspecto negativo: o instrutor precisa orientar antecipadamente cada participante sobre o pa-
pel que deve assumir e estes precisam aceitá-los como atividade legítima de treinamento.

e) Simulação:

Aspecto positivo: aquisição de habilidades necessárias à operação de máquinas ou à adap-
tação do homem a ambientes hostis, mas principalmente quando o custo da operação real é 
bastante elevado.

f) Instrução programada:

Aspecto positivo: Permite ao treinando trabalhar sozinho e progredir no seu próprio ritmo. 
Apresenta as matérias decompostas em sequências ordenadas, sendo ensinado, em cada sequ-
ência, um único elemento. Avisa o treinando da qualidade da resposta. Não permite ao treinan-
do continuar se não entendeu ou não aprendeu as doses ou sequência anteriores.

Treinamento X Cultura Organizacional

Uma consideração geral a respeito dos objetivos de curto e longo prazos da organização são 
importantes para o desenvolvimento de uma perspectiva sobre a filosofia de treinamento. A 
análise organizacional procura verificar qual é o comportamento da organização, como se efe-
tua o seu crescimento, a que se deve seu crescimento, como ambiente social e físico estão re-
lacionados com o seu crescimento, qual o seu clima e sua imagem, como a organização planeja 
seus produtos e serviços, qual a importância do treinamento, etc.

A análise organizacional não só envolve um estudo da empresa como um todo – seus objetivos, 
seus recursos, a distribuição desses recursos para consecução dos objetivos –, como também 
o ambiente socioeconômico e tecnológico no qual a organização está colocada. Essa análise 
ajuda a responder à questão sobre o que deve ser ensinado em termos de um plano amplo e 
estabelece a filosofia de treinamento para toda a empresa (Chiavenato, 1991).

Mcgehee e Thayer (1961) definem análise organizacional como a ''determinação onde dentro 
da organização se deverá dar ênfase ao treinamento". Nesse sentido, a análise organizacional 
deverá verificar todas as espécies de fatores (como planos, força de trabalho, dado de 
eficiência organizacional, clima organizacional, etc.) capazes de avaliar os custos envolvidos e 
os benefícios esperados do treinamento em comparação a outras estratégias capazes de atingir 
os objetivos organizacionais e, assim, determinar a política global com relação ao treinamento.



 

www.acasadoconcurseiro.com.br1106

No nível organizacional, ocorre muita dificuldade não só na identificação das necessidades de 
treinamento, como também na definição dos objetivos de treinamento. Partindo-se da premissa 
de que o treinamento é uma resposta estruturada a uma necessidade de conhecimentos, 
habilidades ou atitudes, o sucesso de seu programa dependerá sempre da propriedade com que 
a necessidade a ser satisfeita tenha sido identificada adequadamente. Como um sistema aberto, 
o sistema de treinamento não se mantém isolado do contexto organizacional que o envolve e 
dos objetivos empresariais que lhe definem a direção. Assim, os objetivos de treinamento devem 
estar ligados intimamente às necessidades da organização (Chiavenato, 1991).

"O treinamento interage profundamente com a cultura organizacional, portanto, feito sob medida, de 
acordo com as necessidades da organização. À medida que a organização cresce, suas necessidades 
mudam é, conseqüentemente, o treinamento deverá atender às novas necessidades. Assim, as neces-
sidades de treinamento precisam ser periodicamente levantadas, determinadas, para, a partir delas, 
estabelecer-se os programas adequados a satisfazê-las convenientemente" (Chiavenato, 1991).

Treinamento X Motivação

Davies (1976, p. 27) diz:

"Administrar um programa de treinamento é um processo extremamente complexo. O ciclo da 
administração, contudo, é realmente muito simples e consiste de quatro atividades distintas: 
planejamento, organização, direção e controle. Um administrador de treinamento planeja quando 
decide quais são os objetivos de ensino a serem alcançados. A organização envolve o arranjo e a 
alocação de recursos que tem disponíveis, tanto físicos como humanos, de modo a melhor realizar 
os seus objetivos. Dirigir é uma qualidade pessoal,- ela está relacionada tanto com a motivação 
e encorajamento como a influência sobre os alunos para os quais os objetivos de ensino são 
mais fáceis de se atingidos. Um administrador de treinamento controla, quando ele tomando em 
atenção o que criou determina se, na verdade, a sua organização e atividades de direção estão 
realizando os objetivos de ensino aceitos. O único critério para medir a eficácia de um programa 
de treinamento é o número dos objetivos de ensino atingidos com sucesso de modo motivado ".

A importância de uma tal avaliação é agora largamente aceita. Na verdade, tais avaliações são 
características de sistemas de treinamento progressivos e criativos. Infelizmente, os resultados 
de muitos programas de avaliação têm sido diferentes daquele pretendidos. Em vez de encora-
jar os estudantes e motivá-los para um maior esforço, a avaliação dos seus resultados tem  os 
desencorajado e tornado clínicos. Por isso, informar um aluno do seu progresso pode não ser 
necessariamente um experiência motivadora, embora, muitas pessoas acreditem que, inevita-
velmente, proporciona motivação.

A avaliação e discussão da capacidade de aprendizagem dos estudantes e dos resultados é uma 
experiência emocional que poderá ter um poderoso impacto sobre a sua autoestima e a sub-
sequente, atitude em relação ao ensino. Por essa razão, os administradores de treinamento 
deverão considerar cuidadosamente as possíveis consequências dos processos de avaliação 
propostos, para por em funcionamento como parte integral de um programa de treinamento. A 
estimativa do desempenho pode ter um efeito tão fortemente negativo quanto positivo sobre a 
motivação dos estudantes, em ponto que pode ser passado por cima, a menos que o programa 
ou sistema de treinamento seja analisado como um todo. De fato, a falta de processos de ava-
liação contínuos e exaustivos nos esquemas de treinamento de pessoal pode ter sido, aciden-
talmente, vantajosa sob o ponto de vista de motivação.
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Educação a Distância

Vantagens

Permite alcançar um grande número de pessoas, em diferentes locais, simultaneamente ou não;

Possibilita oferecer educação a pessoas que não teriam outra possibilidade de ter acesso;

Oferece educação de elevada qualidade a um custo relativamente baixo;

Oferece aos estudantes a possibilidade de escolher programas de seu interesse, ajustados às 
suas características e disponibilidade de tempo;

Propicia o desenvolvimento da autonomia do estudante para aprender sozinho;

Permite a rápida atualização de dados do programa, complementação de temas, etc.;

Possibilita um maior acesso do aluno ao professor (ou professores) e uma maior interação en-
tre os alunos;

Permite desenvolver, mesmo à distância, a importante habilidade de trabalho em equipe, de 
natureza cooperativa.

Criação da Educação a Distância

O planejamento e a criação de EAD são realizados por uma equipe de natureza interdisciplinar en-
volvendo especialistas no tema tratado, tecnólogos educativos, instrucional designers, redatores, 
especialistas em informática e telecomunicações, pessoal de recursos audiovisuais, pessoal de arte 
e apoio à produção, coordenador. A implantação de um programa de EAD requer uma infraestrutu-
ra administrativa e técnica de apoio, podendo exigir a participação de tutor ou monitor.

O sucesso de um programa de EAD necessita que sejam observadas em sua produção as se-
guintes etapas:

1. Avaliação das necessidades educacionais, visando decidir sobre a viabilidade e conveniência 
da utilização de EAD.

2. Criação de sistemas de EAD a partir das necessidades existentes, contexto educacional e 
recursos disponíveis.

3. Implantação de sistemas de EAD de forma ajustada a realidade e cultura existente.

4. Avaliação dos resultados alcançados, visando estabelecer a eficácia e eficiência do sistema, 
assim como a análise da relação custo/beneficio.

A criação dos materiais instrucionais deverá sempre levar em conta o relativo isolamento do 
estudante de EAD, assim como sua menor familiaridade com programas de autoestudo. Dessa 
forma, o planejamento de um programa de EAD deve ser feito de modo a oferecer um ambien-
te de aprendizagem motivador, com a utilização de materiais autoinstrucionais de elevada qua-
lidade educacional e um adequado esquema de interatividade entre o tutor e participante(s), 
assim como entre os participantes.
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Tecnologias

Várias são as tecnologias que podem ser utilizadas em programas de EAD:

Voz: telefone, audioconferência, rádio, áudio sob demanda, CD, audiocassete, etc.;

Vídeo: slides, filmes, videocassete, DVD, videoconferência, vídeo sob demanda, animação, ar-
quivos de vídeo, etc.;

Dados: programas de computador, CD-ROM, fax, correio eletrônico, bate-papo (chats), WWW, 
arquivos de texto (documentos), etc.;

Mídias impressas: constituem elementos fundamentais em EAD – textos interativos, textos de 
consulta, guias de estudo, cadernos de exercícios, etc.

A internet oferece serviços bastante interessantes a serem utilizados como suporte a um pro-
grama de EAD. Por exemplo:

Videoconferência;

Quadro-branco;

FTP (File Transfer Protocol)

Vídeo sob demanda 

Áudio sob demanda

Correio eletrônico (e-mail)

Bate-papo (chat – IRC)

Listas de discussão

Fóruns de discussão

Newsgroups

WWW

É preciso lembrar que EAD não requer necessariamente, para sua implantação, sistemas tecnoló-
gicos que exijam grandes investimentos, como redes de telecomunicações, satélites, etc. É possí-
vel criar programas de EAD eficazes e eficientes, mesmo na ausência de recursos de informática 
e telecomunicações, buscando-se atender à disponibilidade de recursos materiais e financeiros.

A tecnologia deve estar a serviço da EAD e não o inverso. Fatores como a realidade da empresa 
ou instituição educacional, a infraestrutura existente e a disponibilidade de recursos têm um 
papel destacado na escolha dos meios educacionais para EAD.

Formas de Oferecimento

Quanto ao aspecto temporal, a comunicação entre tutor e participante(s) ou entre os partici-
pantes poderá ocorrer de forma síncrona ou assíncrona. No primeiro caso, a comunicação ocor-
re em um mesmo momento, não havendo grande intervalo entre a ida e a vinda da mensagem. 
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Constitui um processo de comunicação ao vivo, em tempo real. Pode-se citar, por exemplo, 
videoconferência, chat, quadro-branco e controle remoto.

No segundo caso, o caráter assíncrono indica que a troca de comunicações não ocorre ao mes-
mo tempo, podendo levar horas ou mesmo dias entre a ida e a vinda das mensagens. Exem-
plos: textos impressos, multimídia interativo, newsgroups, listas de discussão, FTP, vídeo sob 
demanda, WWW, correio eletrônico (e-mail) e os clássicos programas de EAD, através do envio 
por correio ou malote de textos, áudio e videocassetes, kits, etc.

O treinamento realizado pela web está se tomando uma opção cada vez mais popular para 
quem deseja estar atualizado nos assuntos mais diversos, de tecnologia até vendas. Os benefí-
cios – conveniência, economia de custos e melhor controle do processo de treinamento – têm 
peso suficiente para atrair os interessados a esse novo método de ensino. Os curso oferecidos 
na internet podem ser seguidos de qualquer lugar e em um horário que seja conveniente, per-
mitindo a troca de informações entre estudantes e instrutores em tempo real ou via e-mail. 
Além disso, um curso feito a distância elimina a necessidade de alunos ou instrutores viajarem, 
o que representa significativas economias em transporte, hospedagem e refeições.

Cursos de Educação a Distância

As vantagens e os desafios deste método são os seguintes:

1. Difusão do conhecimento em âmbito mundial;

2. Redução dos custos de difusão, eliminando-se impressão e transporte;

3. Simplificação das correções e atualizações realizadas em um único site, e imediatamente 
disponibilizadas a todos os usuários;

4. Utilização de técnicas de ensino diversificadas, tais como texto, imagens, comunicação en-
tre professores, professores e alunos, e entre alunos;

5. Possibilidade de escrita colaborativa;

6. Retorno facilitado dos alunos.

O Programa de Formação Continuada "Leitura e Cidadania" oferece aos usuários uma moda-
lidade de educação continuada a distância, com o apoio do meio eletrônico, como um instru-
mento a serviço dos profissionais da leitura e da escrita. A importância da leitura e da escrita 
como condição básica para o exercício da cidadania na sociedade brasileira é o que move o Pro-
ler/FBN a investir nessa modalidade de formação continuada. Sem os instrumentos da leitura e 
da escrita, as pessoas são meio-cidadãs, porque nem todos os seus direitos civis, políticos, so-
ciais podem ser garantidos. Os não alfabetizados já podem votar, mas não podem ser votados. 
Essa condição os faz desiguais perante os que aprenderam a ler e a escrever e que, por isso, po-
dem agir e interferir melhor na sociedade em que vivem. Professores e profissionais da leitura 
são, portanto, as pessoas mais diretamente responsáveis pelo sucesso dos que aprendem a ler 
e a escrever e que se tomam leitores. Para elas, então, está dedicado este Programa. "Leitura e 
Cidadania" oferece duas vertentes de entrada para os usuários interessados no tema:
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1. Biblioteca Virtual, contendo a referência bibliográfica, sumário e, em algumas obras, o resumo 
de livros, textos, artigos, teses, dissertações, vídeos, notícias, em subsídio a estudos e pesquisas. 
A biblioteca virtual é de livre acesso a qualquer usuário, que poderá também indicar outros títu-
los ainda não existentes, para que esses possam ir compondo o acervo do Centro de Referência 
e Documentação da Casa da Leitura. Como se pode depreender, é um banco de dados em per-
manente construção e constituição, aprimorando sempre o serviço para o usuário.

2. O site Temático "Leitura e Cidadania" oferece cursos de formação continuada sobre o tema, 
com textos de autores nacionais que vêm pensando, pesquisando e escrevendo sobre leitura, 
escrita e cidadania. Esse site estará disponível ao usuário livremente, mas sua primeira função 
é servir de base a projetos de formação continuada para professores e profissionais da leitura e 
da escrita. Para isso, grupos de estudo deverão ser organizados. É nos grupos de estudo que o 
projeto deverá acontecer, fazendo com que as experiências profissionais de todos e as práticas 
docentes possam se encontrar e ser analisadas à luz das reflexões e discussões trazidas pelas 
leituras. A experiência humana de aprender juntos, uns com os outros, coletivamente, em re-
des cooperativas deverá estar mantida nos projetos de formação continuada.

Outra possibilidade que se mostra cada vez mais palpável é o treinamento a distância. Nesse 
caso, o professor pode aproveitar qualquer tempo livre para desenvolver módulos de instrução 
a distância – por exemplo, sobre informática na educação. Uma busca na internet revela inú-
meras possibilidades de treinamento in service (o professor não precisa se ausentar da escola 
para fazer uma atualização, especialização ou mesmo pós-graduação).

Sistemas de Educação a Distância

Embora a tecnologia seja uma parte fundamental da educação a distância, qualquer programa de 
sucesso deve focalizar mais nas necessidades instrucionais dos alunos do que na própria tecnolo-
gia. Devem ser considerados, por exemplo, suas idades, sua base cultural e socioeconômica, inte-
resses e experiências, níveis de educação, e familiaridade com métodos de educação a distância.

lnteratividade

Educação a distância com sucesso envolve interatividade entre professores e alunos, entre alu-
nos e o ambiente de aprendizado, e entre os estudantes.

Mifibank (1994) estudou a eficiência de uma mistura de áudio e vídeo para treinamento coleti-
vo. Quando ele introduziu interatividade em tempo real, a taxa de retenção de informação dos 
trainees elevou de 20% (usando métodos de aula comuns) para 75%.

Alunos a Distância

Muitas questões importantes derivam das características dos alunos a distância, cujos anseios 
e objetivos devem ser completamente diferentes dos alunos tradicionais.
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Anseios e Objetivos

Adultos têm muitas razões para buscar o ensino a distância: falta de tempo, distância, finanças, 
oportunidade de fazer cursos e possibilidade de entrar em contato com outros estudantes de 
diferentes classes sociais, culturais, econômicas e experimentais. Como consequência, eles ga-
nham não só conhecimento, mas também novas habilidades sociais, incluindo a habilidade de 
comunicar e colaborar com colegas largamente dispersos, quem eles podem nunca ter visto.

Modos de Aprendizado

Outra variável importante na eficácia do aprendizado é a preferência do aluno por um modo 
particular de aprendizado, ou seja, cooperativo, competitivo, ou individualizado. Muitos pro-
jetos de educação a distância incorporam aprendizado cooperativo, projetos colaborativos e 
interatividade entre grupos de alunos e entre (sites).

No entanto, o aprendizado eficaz requer tanto conhecimento do estilo do aluno como a prepa-
ração avançada da parte do professor ou do orientador local. Professores e orientadores locais 
são mais aptos a fazer decisões de currículo para atender às preferências de seus alunos, tal 
como agrupar determinados alunos produtivamente para um projeto, ou designar alunos para 
projetos de pesquisa individuais, se eles podem determinar o modo de aprendizado predomi-
nante dentro de sua sala de aula.

GERENCIAMENTO DE CONFLITOS

As pessoas nunca têm objetivos e interesses idênticos. As diferenças de objetivos e de interesses 
individuais sempre produzem alguma espécie de conflito. O conflito é inerente à vida de cada indi-
víduo e faz parte inevitável da natureza humana. Constitui o lado oposto da cooperação. A palavra 
conflito está ligada à discórdia, à divergência, à dissonância, à controvérsia ou ao antagonismo.

Além da diferença de objetivos e interesses, deve haver necessariamente uma interferência 
deliberada de uma das partes envolvidas para que haja conflito. O conflito existe quando uma 
das partes – seja indivíduo ou grupo – tenta alcançar seus próprios objetivos interligados com 
alguma outra parte e esta interfere na outra que procura atingir seus objetivos. A interferência 
pode ser ativa (mediante ação para provocar obstáculos, bloqueios ou impedimentos) ou pas-
siva (mediante omissão ou deixar de fazer algo). Assim, o conflito é muito mais que um simples 
desacordo ou desavença: constitui uma interferência ativa ou passiva, mas deliberada para im-
por um bloqueio sobre a tentativa de outra parte de alcançar os seus objetivos. O conflito pode 
ocorrer no contexto do relacionamento entre duas ou mais partes: entre pessoas ou entre gru-
pos como conjuntos de pessoas, bem como entre mais de duas partes ao mesmo tempo.

Quando ocorre entre pessoas, o conflito individual pode ser:

 • Interno: quando ocorre intimamente em uma pessoa em relação a sentimentos, opiniões, 
desejos e motivações divergentes e antagônicas. Quando a pessoa quer trabalhar em uma 
empresa porque esta lhe dá prestígio e dinheiro, mas ao mesmo tempo não quer trabalhar 
na empresa porque não gosta do patrão. É o chamado conflito psicológico ou intraindividu-
al, de natureza íntima da pessoa. O conflito interno provoca um colapso nos mecanismos 
decisórios normais, provocando dificuldade na escolha dentre várias alternativas de ação.
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 • Externo: quando ocorre entre uma pessoa e outra ou entre dois grupos de pessoas. É o 
chamado conflito social, que ocorre entre pessoas ou grupos sociais com interesses ou ob-
jetivos antagônicos.

Níveis de Gravidade do Conflito

O conflito pode ocorrer em três níveis de gravidade:

 • Conflito percebido: ocorre quando as partes percebem e compreendem que o conflito 
existe porque sentem que seus objetivos são diferentes dos objetivos dos outros e que 
existe oportunidade para interferência. É o chamado conflito latente, que as partes perce-
bem existir potencialmente.

 • Conflito experienciado: quando o conflito provoca sentimentos de hostilidade, raiva, 
medo, descrédito entre uma parte e outra. É o chamado conflito velado, quando é dissimu-
lado, oculto e não manifestado externamente com clareza.

 • Conflito manifesto: quando o conflito é expresso e manifestado pelo comportamento, que 
é a interferência ativa ou passiva por pelo menos uma das partes. É o chamado conflito 
aberto, que se manifesta sem dissimulação entre as partes envolvidas.

Abordagens Quanto à Gestão de Conflitos

O gerente tem à sua disposição três abordagens quanto à administração de conflitos:

1. Abordagem estrutural: baseia-se no fato de que o conflito surge das percepções criadas pelas 
condições de diferenciação, de recursos limitados e escassos e de interdependência. Se esses 
elementos puderem ser modificados, as percepções e o conflito resultante poderão ser con-
trolados. Trata-se, pois, de atuar sobre uma condição existente que predispõe ao conflito. A 
abordagem estrutural procura minimizar as diferenças entre os grupos identificando objetivos 
que possam ser compartilhados por eles. Se o gerente conseguir conscientizar os grupos de 
que eles têm interesses em comum, eles deixarão de perceber seus próprios objetivos como 
incompatíveis. A ameaça externa e o inimigo comum são soluções utilizadas frequentemente 
para localizar um objetivo compartilhado. Outro mecanismo estrutural é a utilização dos siste-
mas de recompensas formais da organização. Utilizando um sistema de incentivos para recom-
pensar o desempenho conjunto e combinado de dois ou mais grupos, a organização cria um 
objetivo comum. Se o bolo de recursos a ser distribuído não é fixo, isso possibilita que um grupo 
ganhe recursos sem fazer com que o outro perca, tornando vantajoso para todos os grupos 
desempenharem bem e cooperarem entre si. A abordagem estrutural também procura redu-
zir a diferenciação dos grupos por meio do reagrupamento de indivíduos, de maneira que os 
grupos conflitantes se tornem parte de uma unidade maior. O pessoal de produção e de ven-
das pode ser colocado junto a uma equipe de produto, com a responsabilidade de produzir e 
vender determinado produto e ser recompensado com base no desempenho global, em vez de 
no desempenho individual. Além disso, rodando entre si, os indivíduos adquirem uma melhor 
compreensão de outras perspectivas, visualizando objetivos comuns existentes. Para reduzir a 
interdependência e suas oportunidades de interferência, os grupos podem ser separados física 
e estruturalmente. Embora percebam a incompatibilidade de seus objetivos, o baixo nível de in-
terdependência das atividades torna a interferência distante e reduz a possibilidade de conflito.
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2. Abordagem de processo: é a abordagem que procura reduzir os conflitos por meio da 
modificação do processo, ou seja, de uma intervenção no episódio do conflito. Pode ser 
utilizada por uma das partes em conflito, por pessoas de fora ou por uma terceira parte, 
como um consultor, um gerente neutro ou algum superior da organização. A abordagem 
de processo pode ser realizada de três diferentes maneiras. A primeira é a desativação ou 
desescalonização do conflito. Ocorre quando uma parte reage cooperativamente – em vez 
de agressivamente – ao comportamento de conflito da outra, encorajando comportamentos 
menos conflitantes ou desarmando o conflito. Enquanto a reação conflitante de uma parte 
provoca idêntico comportamento da outra, uma reação cooperativa tende a provocar idêntica 
reação cooperativa da outra. A segunda maneira é a reunião de confrontação entre as partes, 
que ocorre quando o ponto de desativação já foi ultrapassado e as partes se preparam para um 
conflito aberto via confrontação direta e hostil. A intervenção nesse processo pode ser feita pela 
reunião de confrontação que procura, reunir frente a frente as partes conflitantes, exteriorizar 
as emoções, discutir e identificar as áreas de conflito e localizar soluções do tipo ganha-ganha 
antes de qualquer solução beligerante. A terceira maneira é a colaboração. É usada após 
ultrapassada a oportunidade de desativação e de reunião de confrontação. Na colaboração, as 
partes trabalham juntas para solucionar problemas, identificar soluções do tipo ganha-ganha 
ou soluções integrativas capazes de conjugar os objetivos de ambas as partes.

3. Abordagem mista: é a abordagem que procura administrar o conflito tanto com aspectos estru-
turais como processuais. A solução inclui intervenções sobre a situação estrutural e sobre o episó-
dio conflitivo. A primeira maneira mista é influenciar o processo de conflito por meios estruturais, 
como a adoção de regras para resolução de conflitos. Determinando-se previamente os procedi-
mentos e os limites para trabalhar o conflito, esse pode ser contido e controlado, conduzindo as 
partes para a solução do problema. A segunda maneira mista é criar "terceiras partes" dentro da 
empresa de modo que estejam disponíveis a qualquer momento para ajudar na solução do tipo 
ganha-ganha dos conflitos que surgem. Uma parte em conflito pode se comunicar com a outra 
por meio de indivíduos formalmente responsáveis pela tarefa de comunicação entre partes con-
flitantes. São os chamados papéis de ligação que podem ser exercidos pelo pessoal de ligação ou 
pelas equipes de trabalho intergrupais. São papéis integradores cuja tarefa é coordenar o esforço 
dos grupos potencialmente conflitantes em direção aos objetivos globais da empresa. Ao contrá-
rio do consultor de processo ou da terceira parte, que são passageiros, os papéis integradores são 
parte permanente da organização. O gerente pode assumir papel integrador, sempre que surgir a 
necessidade de intervir nas condições estruturais como na dinâmica do conflito:

A maneira pela qual as partes reagem ao conflito e a maneira pela qual o conflito é solucionado 
produzem uma influência sobre as percepções, os sentimentos e os comportamentos que se 
seguem, bem como sobre a qualidade da comunicação entre os grupos.

Efeitos Positivos e Negativos do Conflito

O conflito pode gerar efeitos positivos. Em primeiro lugar, o conflito desperta sentimentos e 
energia dos membros do grupo. Essa energia estimula interesse em descobrir meios eficazes 
de realizar as tarefas, bem como soluções criativas e inovadoras. Em segundo lugar, o conflito 
estimula sentimentos de identidade dentro do grupo, aumentando a coesão grupal. Em terceiro 
lugar, o conflito é um modo de chamar a atenção para os problemas existentes e serve para 
evitar problemas mais sérios, atuando como mecanismo de correção. 
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Todavia, o conflito pode gerar efeitos destrutivos. Em primeiro lugar, apresenta consequências 
altamente indesejáveis para o funcionamento da organização, pois indivíduos e grupos vêem 
seus esforços bloqueados, desenvolvendo sentimentos de frustração, hostilidade e tensão. Obviamen-
te, isso prejudica o desempenho das tarefas e o bem-estar das pessoas. Em segundo lugar, grande par-
te da energia criada pelo conflito é dirigida e gasta nele mesmo, prejudicando a energia que poderia 
ser utilizada no trabalho produtivo, pois ganhar o conflito passa a ser mais importante do que o próprio 
trabalho. Em terceiro lugar, a cooperação passa a ser substituída por comportamentos que prejudicam 
a organização e que influenciam a natureza dos relacionamentos existentes entre pessoas e grupos.

Se o conflito pode trazer resultados positivos ou negativos para pessoas e grupos, sobretudo para 
a organização como um todo, a questão primordial é como administrar o conflito de maneira a 
aumentar os efeitos positivos (construtivos) e a minimizar os negativos (destrutivos). Essa tarefa 
cabe ao gerente. Embora, muitas vezes, seja um ator envolvido até a cabeça em muitos conflitos, 
o gerente deve sempre buscar uma solução construtiva. Para tanto, deve saber escolher adequa-
damente as estratégias de resolução para cada caso. As abordagens estruturais são geralmente 
mais fáceis de utilizar e exigem menos habilidades do que as abordagens de processo.

Estilos de Gestão de Conflitos
As equipes, assim como as pessoas, desenvolvem estilos específicos para lidar com conflitos, 
baseados no desejo de satisfazer seus próprios interesses versus o interesse da outra parte. O 
modelo a seguir descreve os cinco estilos de administrar conflitos por meio de duas dimensões: 
da dimensão assertiva (tentativa de satisfazer a seus próprios interesses) e da dimensão coope-
rativa (tentativa de satisfazer aos interesses das outras partes):

1. Estilo competitivo: reflete a assertividade para impor o seu próprio interesse e é utilizado 
quando uma ação pronta e decisiva deve ser rapidamente imposta com ações importantes 
ou impopulares, durante as quais a urgência ou a emergência se torna necessária ou indis-
pensável. O negócio é ganhar.

2. Estilo de evitação: reflete uma postura não assertiva, nem cooperativa e é apropriado 
quando um assunto é trivial, quando não existe nenhuma possibilidade de ganhar, quando 
uma demora para obter maior informação se torna necessária ou quando um desentendi-
mento pode ser muito oneroso. O negócio é se manter em copas.

3. Estilo de compromisso: reflete uma moderada porção de ambas as características de asser-
tividade e de cooperação. É apropriado quando os objetivos de ambos os lados são igual-
mente importantes, quando os componentes têm igual poder e ambos os lados querem 
reduzir as diferenças ou quando as pessoas precisam chegar a alguma solução temporária 
sem pressão de tempo. O negócio é ter jogo de cintura.

4. Estilo de acomodação: reflete um alto grau de cooperação e funciona melhor quando as 
pessoas sabem o que é errado, quando um assunto é mais importante que outros para 
cada lado, quando se pretende construir créditos sociais para utilizar em outras situações 
ou quando manter a harmonia é o mais importante O negócio é ir levando.

5. Estilo de colaboração: reflete um alto grau de assertividade e de cooperação. O estilo colabo-
rativo habilita ambas as partes a ganhar, enquanto utiliza uma substancial parcela de negocia-
ção e de intercâmbio. O estilo de colaboração é importante quando os interesses de ambos 
os lados são importantes, quando os pontos de vista das partes podem ser combinados para 
uma solução mais ampla  e quando o compromisso de ambos os lados requer consenso. O 
negócio é resolver para que ambas as partes ganhem e se comprometam com a solução.
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QUESTÕES DE CONCURSOS

1. A experiência demonstra que, em muitas 
organizações públicas, é impossível, dadas 
as normas vigentes, a realização de treina-
mentos que não se justificam.

( ) Certo   ( ) Errado

2. As empresas estão se transformando em or-
ganizações educadoras e desenvolvendo a 
educação corporativa em virtude de

a) novas exigências impostas pelas rela-
ções trabalhistas.

b) novas tecnologias de ensino a distância 
e de tecnologia da informação.

c) necessidade de um local em que todos 
os funcionários possam ser treinados.

d) emergência da organização hierárquica, 
enxuta e flexível.

e) mudança fundamental no mercado da 
educação global.

3. (CESPE – ANVISA) O relacionamento indi-
víduo organização é marcado por trocas 
e reciprocidades. Percepções individuais 
favoráveis acerca da reciprocidade do re-
lacionamento indivíduo-organização estão 
associadas positivamente a satisfação e 
comprometimento afetivo no trabalho.

( ) Certo   ( ) Errado

4. (CESPE – IEMA) A construção de equipes tem 
por objetivo forçar os membros dessas equi-
pes a conviver com pessoas de outros depar-
tamentos, de forma a se criar um modo unifi-
cado de funcionamento para a organização.

( ) Certo   ( ) Errado

(CESPE – FUNDAC) A força de trabalho de 
uma organização é constituída pela exis-
tência de uma variedade de pessoas com 
diferentes características, o que pode levar 
a conflitos nas relações de trabalho. A res-
peito desse assunto, julgue as afirmativas 
abaixo.

5. Uma interferência deliberada sobre a tenta-
tiva de uma outra pessoa alcançar os seus 
objetivos é fator determinante nas situa-
ções de conflito interpessoal.

( ) Certo   ( ) Errado

6. Uma grande interdependência entre os gru-
pos de trabalho pode possibilitar que um 
prejudique o trabalho do outro, o que seria 
um fator gerador de conflito.

( ) Certo   ( ) Errado

7. Conflitos profissionais não geram qualquer 
ganho positivo para a organização.

( ) Certo   ( ) Errado

8. (CESPE – TJRR) Treinamento e desenvolvi-
mento são preocupações constantes dos 
gestores de pessoas. Treinamento é o con-
junto de atividades voltado à educação e 
orientação para a carreira futura do funcio-
nário.

( ) Certo   ( ) Errado

9. (CESPE – HCGV) A etapa de avaliação de 
treinamento permite que todo o sistema 
seja retroalimentado e, eventualmente, os 
problemas sejam corrigidos.

( ) Certo   ( ) Errado
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10. No modelo de gestão por competências, 
percebe-se uma tendência de redução da 
oferta de treinamento pelo processo for-
mal e pontual, do tipo cardápio, em favor 
da prática de se incentivar o despertar cons-
tante das necessidades de autodesenvolvi-
mento e da aplicação de técnicas de apren-
dizado no local de trabalho (on the job).

( ) Certo   ( ) Errado

(CESPE – TCU) Considerando que as organi-
zações têm focado importante atenção no 
gerenciamento das competências dos fun-
cionários, julgue os próximos itens.

11. Um indivíduo competente é aquele que 
sabe agir de forma responsável, que mobili-
za, integra, transfere conhecimentos, recur-
sos e habilidades, para agregar valor econô-
mico à organização.

( ) Certo   ( ) Errado

12. (CESPE – ABIN) O entendimento das dife-
renças culturais, ao contrário das diferenças 
individuais, não auxilia na compreensão da 
maneira como os indivíduos agem, em de-
terminadas situações, na busca dos seus 
objetivos, assunto fundamental no que se 
refere à motivação nas organizações.

( ) Certo   ( ) Errado

13. (CESPE – DESO) As relações humanas efi-
cazes ensejam a habilidade de reconheci-
mento das diferenças individuais, e quando 
estas forem consideradas negativas no con-
tato inicial, deve-se evitar o relacionamento 
para coibir futuros conflitos.

( ) Certo   ( ) Errado	

(ANALISTA MPU-2010)

Treinamento pode ser definido como qual-
quer procedimento, de iniciativa organiza-
cional, com o objetivo principal de ampliar 
a aprendizagem dos membros da organiza-

ção. Considerando a importância do treina-
mento para o sucesso organizacional, julgue 
os itens que se seguem.

14. Na etapa de planejamento instrucional, 
decide-se a forma de desenvolvimento do 
treinamento e selecionam-se as pessoas da 
organização que dele participarão.

( ) Certo   ( ) Errado

15. Em nível organizacional, o treinamento 
pode gerar, entre outros resultados, satis-
fação de clientes, inovação, mudanças e ga-
nhos de competitividade.

( ) Certo   ( ) Errado

16.  A avaliação de impacto de treinamento im-
plica a mensuração da aquisição de conteú-
dos ministrados em ações de aprendizagem 
no trabalho.

( ) Certo   ( ) Errado

(TÉCNICO MPU – 2010)

Julgue os itens a seguir, relativos ao geren-
ciamento de conflitos nas organizações.

17. A estratégia de evitar o conflito é a melhor 
maneira de garantir o “ganha-ganha” quan-
do uma das partes não quer negociar.

( ) Certo   ( ) Errado

18. Em situações vitais para o bem-estar da or-
ganização, a competição é a estratégia mais 
adequada para o gerenciamento de conflito 
no caso de uma das partes saber que está 
com razão.

( ) Certo   ( ) Errado

19. Denomina-se abordagem processual a es-
tratégia de resolução de conflito embasada 
na modificação das condições antecedentes 
desse conflito.

( ) Certo   ( ) Errado
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20. Nas organizações, cabe à área de recursos 
humanos garantir o equilíbrio nas relações 
entre os funcionários e a organização, e sua 
ação envolve o gerenciamento de poten-
ciais conflitos, do que é exemplo a percep-
ção negativa de funcionários que não são 
recompensados de forma compatível com o 
seu trabalho na organização.

( ) Certo   ( ) Errado

21. Aquele que utiliza a estratégia da acomo-
dação para gerenciar conflitos satisfaz os 
interesses do outro em detrimento dos 
próprios interesses.

( ) Certo   ( ) Errado

Julgue os itens seguintes, referentes a de-
senvolvimento e treinamento de pessoal.

22. Durante a execução de programas de trei-
namento, deve-se considerar que a apren-
dizagem requer retroação e reforço, sendo 
maior o impacto do treinamento quando o 
instruendo recebe reforço e retroação posi-
tiva a cada nova aprendizagem.

( ) Certo   ( ) Errado

23. Na avaliação de um programa de treina-
mento no nível organizacional, deve-se ve-
rificar a elevação dos conhecimentos dos 
servidores.

( ) Certo   ( ) Errado

24. Na etapa de levantamento de necessidades 
de treinamento, identificam-se as necessi-
dades de capacitação a serem satisfeitas — 
passadas, presentes ou futuras.

( ) Certo   ( ) Errado

25. A técnica de instrução programada é a mais 
adequada à capacitação profissional com 
ênfase no relacionamento instrutor-ins-
truendo, ou professor-aluno.

( ) Certo   ( ) Errado

26. (CESPE – INMETRO – 2007) Um processo 
adequado de gestão do desempenho per-
mite à organização identificar os servidores 
que necessitam de treinamento em deter-
minadas áreas, bem como selecionar aque-
les em condições de receber promoções ou 
novas responsabilidades.

( ) Certo   ( ) Errado

27. A escolha de pessoas para participar de 
uma equipe de trabalho é um processo de-
senvolvido na área de gestão de pessoas, de 
forma independente das políticas de treina-
mento e desenvolvimento da organização.

( ) Certo   ( ) Errado

28. (CESPE – PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO 
BRANCO – 2007) A estratégia de competição 
deve ser utilizada quando a necessidade de se 
construir um relacionamento é mais importan-
te do que a obtenção de ganhos financeiros 
imediatos.

( ) Certo   ( ) Errado

29. (CESPE – PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO 
BRANCO – 2007) Na negociação pela estraté-
gia da cooperação, o negociador deve buscar 
a maximização de seu lucro, sem se importar 
com a manutenção de um canal de negociação 
posterior.

( ) Certo   ( ) Errado

30. (CESPE – INCA – 2010) Um aspecto crítico da 
ARH é a solução de conflitos internos, sendo 
que, em geral, os conflitos pessoais são pro-
vocados por conflitos organizacionais.

( ) Certo   ( ) Errado

31. (CESPE – INCA – 2010) Quando um grupo en-
tra em conflito com outro, um dos efeitos é o 
aumento da coesão grupal, o que leva à dimi-
nuição da liberdade individual e à perda de 
eficácia quanto ao desempenho do grupo.

( ) Certo   ( ) Errado
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32. (CESPE – MPS – 2009) Organizações e con-
flitos estão intimamente ligados devido à 
existência de múltiplos interesses de pes-
soas e da própria organização. Algumas das 
etapas da gestão de conflitos são: prepara-
ção e planejamento, definição das regras 
básicas, esclarecimentos e justificativas, 
barganha e solução de problemas, conclu-
são e implementação.

( ) Certo   ( ) Errado

(CESPE – PGE-PA – 2006) Em uma equipe de 
trabalho, dois membros, Marina e Antenor, 
não se entendem. Falam mal um do outro 
para os demais componentes da equipe, te-
cendo comentários de maneira a se desqua-
lificarem profissionalmente.

Considerando a situação hipotética acima 
descrita, julgue os itens seguintes:

33. A habilidade de negociação do líder da equi-
pe poderia facilitar o alcance de um consen-
so entre Marina e Antenor.

( ) Certo   ( ) Errado

34. Na situação apresentada, a harmonia da 
equipe não fica prejudicada, já que o confli-
to se restringe a dois membros.

( ) Certo   ( ) Errado

35. (CESPE – STF – 2008) O estilo de gestão de 
conflitos denominado evitação se caracte-
riza por uma postura assertiva, que é indi-
cada para conflitos referentes a assuntos 
complexos, nos quais existem grandes pos-
sibilidades de ganhos e, portanto, a demora 
para obter maior número de informações 
torna-se necessária e desejável.

( ) Certo   ( ) Errado

36. (CESPE – MCT) Os conflitos intergrupais po-
dem ocorrer em virtude de disputas pelo 
poder ou em virtude de malentendidos nas 

relações interpessoais. Nesse sentido, a es-
cassez de recursos não é um fator provoca-
dor de conflitos intergrupais.

( ) Certo   ( ) Errado

37. (CESPE – MCT) Na administração eficaz 
dos conflitos na organização, é importante 
a busca da concordância ao se enfrentar o 
conflito e de alternativas de soluções que 
satisfaçam os grupos em questão.

( ) Certo   ( ) Errado

38. (CESPE – MCT) Um modo eficiente de se ad-
ministrar conflitos é a concessão. Quando 
cada uma das partes cede em alguns pon-
tos, acontece o compartilhamento, o que 
pode levar a um resultado bom para ambas 
as partes.

( ) Certo   ( ) Errado

39. (CESPE – ANVISA) Conflito é um evento mo-
mentâneo que reflete apenas divergências 
individuais sobre uma relação em que não 
se nota o uso do poder.

( ) Certo   ( ) Errado

(CESPE – BB CERTIFICAÇÃO 2009 – Adapta-
do) Nem sempre as relações estabelecidas 
por membros de uma equipe de trabalho 
são harmônicas, podendo ocorrer conflitos. 
Acerca desse tema, julgue os itens que se 
seguem.

40. Para preservar a harmonia da equipe, os lí-
deres devem ignorar os conflitos, deixando 
que eles se resolvam naturalmente no de-
senvolvimento das relações de trabalho, de 
forma a não desviar a atenção das ativida-
des a serem realizadas pela equipe.

( ) Certo   ( ) Errado
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41. Um mesmo conflito pode causar diferentes 
impactos nos membros de uma equipe de 
trabalho, dependendo da forma como cada 
membro da equipe percebe esse conflito.

( ) Certo   ( ) Errado

42. Alguns tipos de conflito são construtivos, 
pois possibilitam o desenvolvimento de 
uma relação saudável entre os membros da 
equipe na persecução de suas metas.

( ) Certo   ( ) Errado

43. Quanto maior for a ambiguidade na defini-
ção de papéis em uma equipe de trabalho, 
menor será a possibilidade de ocorrência de 
conflitos.

( ) Certo   ( ) Errado

44. (DETRAN-PA – 2006) Em situações de con-
flito, o uso de mensagens ameaçadoras de-
nota o poder das partes e proporciona um 
processo de negociação mais ágil, sendo, 
portanto, mais adequado que a promoção 
de reuniões coletivas para decisão demo-
crática acerca da situação.

( ) Certo   ( ) Errado

45. (CESPE – ANVISA) A negociação é um pro-
cesso fundamental e legítimo na gestão de 
conflitos.

( ) Certo   ( ) Errado

46. (CESPE – FUNDAC – 2008) Uma das formas 
de se resolver os conflitos é por meio de 
negociações, que reduzem os riscos de con-
frontações agressivas.

( ) Certo   ( ) Errado

47. (CESPE – ANVISA) A gestão eficiente e po-
sitiva de conflitos pode servir de fonte de 
motivação para a busca de mudança adap-
tativa.

( ) Certo   ( ) Errado

Gabarito: 1.	 Errado 2.	 E 3.	 Errado 4.	 Certo 5.	 Certo 6.	 Certo 7.	 Errado 8.	 Errado 9.	 Certo 10.	 Certo  
11.	 Errado 	 12.	 Errado 13.	 Errado 14.	 Errado 15.	 Certo 16.	 Errado 17.	 Errado 18.	 Certo 19.	 Errado 20.	 Certo  
21.	 Certo 22.	 Certo 23.	 Errado 24.	 Certo 25.	 Errado 26.	 Certo 27.	 Errado 28.	 Errado 29.	 Errado 30.	 Errado  
31.	 Certo 32.	 Certo 33.	 Certo 34.	 Errado 35.	 Errado 36.	 Errado 37.	 Certo 38.	 Certo 39.	 Errado 40.	 Errado  
41.	Certo 42.	Certo 43.	Errado 44. Errado 45.	Certo 46. Certo 47. Certo 
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AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

É um conjunto de atividades relacionadas à identificação, à mensuração e à gestão do desem-
penho das pessoas na organização.

Características:

 • Deve ser comunicada;

 • É mais eficaz se realizada informalmente;

 • Possui foco no comportamento.

Quem deve avaliar o desempenho: a avaliação do desempenho é um processo de redução da 
incerteza e, ao mesmo tempo, de busca de consonância. A avaliação reduz a incerteza do fun-
cionário ao proporcionar retroação a respeito do seu desempenho. Na realidade, a avaliação 
do desempenho deve mostrar ao funcionário o que as pessoas pensam a respeito do seu traba-
lho e da sua contribuição à organização e ao cliente.

Auto-avaliação do desempenho: nas organizações mais abertas e democráticas, é o próprio 
indivíduo o responsável pelo seu desempenho e sua monitoração, com a ajuda do seu superior. 
O superior fornece os parâmetros.

O gerente: na maior parte das organizações, cabe ao gerente a responsabilidade de linha pelo 
desempenho dos seus subordinados e pela sua constante avaliação e comunicação dos resulta-
dos. O órgão de RH entra com a função de staff de montar, acompanhar e controlar o sistema, 
enquanto cada gerente mantém sua autoridade de linha avaliando o trabalho dos subordina-
dos por meio do sistema.

A equipe de trabalho: nesta modalidade, é a própria equipe de trabalho que avalia o desempenho de 
cada um de seus membros e programa com cada um as providências necessárias para sua melhoria.

A avaliação do desempenho pode ter os seguintes objetivos:

 • adequação do indivíduo ao cargo;

 • treinamento;

 • promoção;

 • incentivo salarial ao bom desempenho;

 • melhoria das relações humanas;

 • estímulo à maior produtividade, etc.

Vamos ver agora um resumo das principais técnicas e métodos de avaliação de desempenho 
tradicionais, com suas vantagens e desvantagens:

a) Relatórios: constituem os procedimento mais simples de avaliação de desempenho e têm 
lugar quando os chefes são solicitados a dar seu parecer sobre a eficiência de cada empre-
gado sob sua responsabilidade.

 • Vantagens: rapidez, favorecem a livre expressão e deixam documentada a opinião emitida.

 • Desvantagens: são incompletos, favorecem o subjetivismo, podem deixar dúvida quanto 
ao significado dos termos empregados e dificultam a tabulação dos dados obtidos.
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b) Escalas gráficas: é um formulário de dupla entrada, no qual as linhas representam os fato-
res que estão sendo avaliados e as colunas o grau de avaliação. Os fatores correspondem às 
características que se deseja avaliar em cada funcionário e devem ser definidos de maneira 
clara, sintética e objetiva. Os graus de variação indicam quão satisfatório é o desempenho 
do empregado em relação a cada um dos fatores.

 • Vantagens: método simples, não exige treinamento intenso dos avaliadores, fácil tabula-
ção, apresenta mais objetividade que os relatórios.

 • Desvantagens: apenas classifica os funcionários em bons, médios ou fracos, sem oferecer 
maiores esclarecimentos acerca das necessidades de treinamento e potencial de desenvol-
vimento.

c) Escolha forçada: consiste em avaliar o desempenho dos indivíduos mediante a escolha de 
frases que descrevem seu desempenho individual. O avaliador recebe formulários organi-
zados em blocos de duas ou quatro frases. Em cada bloco, ele deverá forçosamente esco-
lher uma ou duas que melhor se aplicam ao desempenho do funcionário.

 • Vantagens: é reconhecida como um método que proporciona resultados bastante confiá-
veis, pois minimiza a influência da subjetividade do avaliador.

 • Desvantagens: sua elaboração é muito complexa e não proporciona  maiores informações 
sobre os pontos fortes do avaliado.

d) Distribuição forçada: consiste em colocar os funcionários em determinada categoria e avaliá-
-los segundo certo padrão. Esse método é muito limitado, pois é baseado na comparação 
e tem como premissa que em um grupo sempre haverá funcionários bons, ruins e médios. 
Como aplicar um método desse tipo em uma ótima equipe sem cometer injustiças?

e) Pesquisa de campo: é desenvolvida com base em entrevistas feitas por especialistas em 
gestão de pessoas aos supervisores. A partir delas, avalia-se o desempenho dos subordina-
dos e procura-se identificar as causas do desempenho deficiente, bem como propor ações 
corretivas.

 • Vantagens: é um método bastante abrangente, pois conduz a avaliação a um entrosamen-
to com treinamento, planos de carreira e outros processos de gestão de pessoas.

 • Desvantagem: custo elevado para manutenção dos especialistas que realizam as entrevis-
tas e lentidão do procedimento.

f) Comparação binária: método em que cada indivíduo do grupo é comparado com cada um 
dos outros elementos do grupo em relação a diversos fatores de desempenho.

 • Vantagem: aplicação simples.

 • Desvantagens: muito baseado em comparação, esclarece pouco a respeito dos comporta-
mentos que caracterizam as diferenças individuais no trabalho.

g) Frases descritivas: apresenta semelhança com o método da escolha forçada. Nele, o avalia-
dor, de posse de um formulário contendo certo número de frases, indica as que não corres-
pondem ao desempenho de seus subordinados. É tido como um método pouco preciso.
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h) Autoavaliação: é o método pelo qual o empregado avalia seu próprio desempenho. Pode 
assumir a forma de relatórios, escalas gráficas e até frases descritivas. Só apresenta valida-
de quando aplicado a grupos com notório grau de maturidade profissional.

i) Incidentes críticos: consiste no destaque de características ou comportamentos extremos 
(incidentes críticos), que são desempenhos altamente positivos ou negativos. O método 
não leva em conta o desempenho normal, preocupa-se apenas com os excepcionais, sejam 
eles bons ou ruins. Assim, os pontos fortes e fracos de cada funcionários são levantados a 
partir de seus incidentes críticos.

j) Avaliação 360º: Nos métodos de avaliação tradicionais o funcionário é avaliado apenas 
pelo seu chefe imediato. Quando muito, ocorre também uma autoavaliação. Já a avaliação 
360 graus inclui, além da autoavaliação, a avaliação dos pares, subordinados e superiores. 
O funcionário costuma ser avaliado também por pessoas externas à organização, como os 
clientes, fornecedores e parceiros.

l) Avaliação participativa por objetivos (APPO): Esse método de avaliação participa ativa-
mente o funcionário e o seu gerente. Esses métodos seguem seis etapas:

 • Formulação de objetivos consensuais: o desempenho deverá estar focalizado no alcance 
desses objetivos e sua avaliação dependerá diretamente disso.

 • Comprometimento pessoal quanto ao alcance dos objetivos conjuntamente formulados: 
aceitação plena dos objetivos – se celebra uma espécie de contrato formal ou psicológico – 
situação sine qua non. 

 • Negociação com o gerente sobre a alocação dos recursos e meios necessários para o al-
cance dos objetivos: é uma forma de custo para alcançar os objetivos.

 • Desempenho: o desempenho constitui a estratégia pessoal escolhida pelo indivíduo para 
alcançar os objetivos pretendidos.

 • Constante monitoração dos resultados e comparação com os objetivos formulados: sem-
pre que possível, o próprio avaliado deverá fazer sua auto-avaliação, isto é, saber monito-
rar os resultados e compará-los com os objetivos traçados.

 • Retroação intensiva e contínua avaliação conjunta: muita informação de retroação e, so-
bretudo, suporte de comunicação para reduzir a dissonância e incrementar a consistência.

Erros da avaliação de pessoas

A avaliação de desempenho sempre será um processo subjetivo para o avaliador. Não é fácil se 
desprover de todas as simpatias ou antipatias para avaliar corretamente uma pessoa. Porém, 
tomar consciência dos problemas mais comuns pode reduzir os erros e tornar o processo mais 
justo e transparente.

1. Efeito de Halo/Horn

É a tendência em estender uma avaliação positiva (efeito de Halo) ou negativa (efeito de Horn) 
de uma pessoa para todos os itens da avaliação, sem fazer uma análise adequada de cada um 
dos fatores separadamente. Se ele é bom em algo, automaticamente torna-se bom em tudo. Ou 
o contrário. É permitir que a avaliação seja influenciada pela antipatia ou simpatia por alguém.
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2. Tendência Central

Por medo ou insegurança, o avaliador deixa de atribuir notas muito baixas para não prejudicar 
o avaliado; ou muito altas, para não ter que justificá-las no futuro.

3. Efeito de recenticidade

Costuma-se destacar na memória do avaliador apenas os fatos mais recentes. Dificilmente con-
segue-se lembrar de tudo que aconteceu num período de um ou dois anos. Nesse caso, seria 
importante adotar a prática de realizar anotações frequentes.

4. Erro constante (Complacência / Rigor excessivo)

Por vezes, cada avaliador adota o seu próprio padrão de desempenho. Isso faz com que alguns 
pareçam muitos complacentes, enquanto outros seriam rigorosos demais. Definir conjunta-
mente um padrão de desempenho é essencial para reduzir essas características pessoais.

5. Erro de "primeira impressão"

Sabe aquela estória de que "a primeira impressão é a que fica"? Isso também acontece na ava-
liação de desempenho. Nesse caso, o avaliador tem que tentar se concentrar no período atual, 
e não em avaliações passadas. As pessoas mudam e merecem obter o crédito por seu desenvol-
vimento profissional.

6. Erro de semelhança (autoidentificação)

O avaliador costuma ser mais favorável àqueles que se parecem consigo mesmo, seja pelas ca-
racterísticas profissionais, pelos interesses pessoais, pela formação na mesma faculdade ou por 
pertencer ao mesmo grupo social.

7. Erro de fadiga / rotina

Depois de preencher o 152º questionário, ninguém consegue mais distinguir as diferenças 
entre as pessoas. Não se deve preencher uma avaliação atrás da outra.

8. Incompreensão do significado dos fatores de avaliação

Se os fatores de avaliação não estiverem claramente definidos, poderá ocorrer erros de inter-
pretação e ocasionar distorções nos resultados. Para alguns, ser pontual é estar no posto de 
trabalho exatamente no horário determinado. Para outros, cinco minutos de atraso não seria 
motivo de uma avaliação negativa. Distinguir o que é "atraso", por exemplo, seria um processo 
essencial para tornar tal item bem definido para todos.

Processo de Recompensar Pessoas

A administração de salários é o conjunto de normas e procedimentos que visam a estabelecer 
e/ou manter uma estrutura de salários equitativa e justa na organização. Se estabelece o salá-
rio em função do cargo, buscando regularizar e reduzir a subjetividade das chefias na adminis-
tração salarial.
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A empresa efetuará sua política salarial buscando manter o equilíbrio:

 • Interno: em relação aos demais cargos dentro da própria organização. É alcançado por 
meio da avaliação e da classificação de cargos (assentadas sobre um prévio programa de 
descrição e análise de cargos);

 • Externo: em relação aos mesmos cargos em outras empresas do mercado. É alcançado por 
meio da pesquisa salarial.

Trabalho e salário

 • O salário representa para as pessoas uma transação das mais complicadas, pois quando 
uma pessoa aceita um cargo ela está se comprometendo a uma rotina diária, a um padrão 
de atividades e a uma ampla faixa de relações interpessoais dentro de uma organização, 
para tanto, recebendo salário.

O salário é a fonte de renda que define o padrão de vida de cada pessoa, em função do seu 
poder aquisitivo.

Convém lembrar que, para o empregado, o trabalho é, muitas vezes, considerado um meio para 
atingir um objetivo intermediário, que é o salário. Com o salário, muitos objetivos finais podem 
ser alcançados pelo indivíduo.

 • Para as organizações, o salário representa a um só tempo, um custo e um investimento. 
Custo porque o salário se reflete no custo do produto ou do serviço final. Investimento, 
porque representa aplicações de dinheiro em um fator de produção – o trabalho – como 
uma tentativa de conseguir um retorno maior a curto ou a médio prazo.

Além disso, há que se ressaltar que, em uma organização, cada função ou cada cargo tem o seu 
valor.

 • Salário: é o valor efetivamente pago ao funcionário pelo seu trabalho desenvolvido dentro 
da organização;

 • Remuneração: é quanto o cargo vale de acordo com o seu processo de avaliação;

 • Salário Direto: é a quantia em dinheiro recebida pelo funcionário ao final de cada mês;

 • Salário Indireto: são benefícios concedidos aos funcionários pela empresa, que acrescen-
tam valores ao salário tais como: plano de saúde, pagamento integral ou parcial de curso 
superior, pagamento de cursos de idiomas, fornecimento de tickets restaurantes, tickets 
alimentação, pagamento integral ou parcial de escola para os filhos dos funcionários, etc.;

 • Salário Nominal: é o salário bruto sem os devidos descontos:

 • Representa o volume de dinheiro fixado em contrato individual pelo cargo ocupado;

 • Quando se tem uma economia inflacionaria, este salário, quando não é atualizado pe-
riodicamente, sofre erosão.

 • Salário Real: é o valor recebido pelo funcionário, após os devidos descontos.
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Política salarial

É o conjunto (dinâmico) de princípios e diretrizes da empresa em relação à remuneração dos 
empregados, levando em conta benefícios sociais, estímulos e incentivos ao desempenho, 
oportunidades de crescimento, garantia de emprego, etc,.

E tem como objetivo principal regularizar e reduzir a subjetividade das chefias na administra-
ção salarial. Além de:

1. Remunerar cada empregado com o valor do cargo que ocupa;

2.  Recompensá-lo adequadamente pelo seu desempenho e dedicação;

3. Atrair e reter os melhores candidatos para os cargos;

4. Ampliar a flexibilidade da organização, dando-lhe mobilidade de pessoal e racionalizando o 
desenvolvimento e o plano de carreira;

5. Obter dos seus empregados a aceitação dos sistemas de remuneração adotados;

6. Manter equilíbrio entre os interesses financeiros da organização e a sua política de relações 
com os empregados;

7. Facilitar o processamento da folha de pagamento.

Elaboração de plano de cargos e salários

O processo de descrição de cargos é uma oportunidade para que todos na empresa, diretores, 
gerentes e todas as pessoas envolvidas nessa tarefa possam repensar a organização e redefinir 
as responsabilidades de cada cargo, com o objetivo de facilitar e melhorar o desempenho da 
pessoa que está no cargo ou que venha a ocupá-lo.

Todas as empresas desejam uma estrutura de cargos enxuta. O segredo de uma estrutura 
enxuta está em uma combinação da definição das atribuições dos cargos de cada área com a 
alocação da pessoa certa para cada cargo.

A avaliação de cargos é uma técnica de "medição" da importância relativa de cada cargo. O resultado 
dessa medição será utilizado para definir o salário ou a faixa salarial para cada cargo na empresa.

Durante o processo de avaliação de cargos, os tomadores de decisão da empresa têm a oportunidade 
de discutir e rever as responsabilidades de cada cargo. É comum diretores de determinada área 
terem uma ideia diferente das atividades que um gerente de outra área deveria fazer.

No processo de avaliação de cargos, são analisadas oportunidades para melhorar o desenho 
dos cargos e uniformizar o entendimento de diretores, gerentes e supervisores em relação à 
estrutura de cargos de todas as áreas da empresa.

Outro benefício importante desse processo é que todos têm uma visão clara da natureza das 
tarefas de cada cargo. Essa percepção será valiosa quando se for definir o perfil do cargo para 
propósitos como recrutamento e seleção, promoção, treinamento, etc.

O sistema de avaliação de cargos não decide sobre os salários das pessoas da sua empresa. 
Quem decide é você ou as pessoas que têm a responsabilidade por gestão na empresa. O 
sistema não toma decisões, apenas facilita, orienta e fundamenta a tomada de decisões.
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O sistema de avaliação de cargos não revoga a lei da oferta e da procura no mercado de salários. 
Exatamente ao contrário, a avaliação de cargos existe para que se possa conhecer que salário 
o mercado paga para determinado cargo, considerando o nível de competência e desempenho 
da pessoa que está no cargo na empresa.

As faixas salariais resultantes do processo de avaliação de cargos não são uma camisa de força. 
São apenas um "guia" para movimentar os salários das pessoas, com muita flexibilidade. Não é 
bom ter limites? Mesmo dentro de limites pode-se ser flexível e criativo.

Para orientar as decisões das pessoas que têm a atribuição de definir ou alterar salários dentro 
da empresa, é recomendável a definição de algumas regras básicas sobre o funcionamento do 
Plano de Cargos e Salários.

As normas e os procedimentos do plano de cargos e salários devem ser objetivos e definir cla-
ramente os critérios e passos para:

 • salários de admissão;

 • alterações de salários:

 • promoções;

 • transferências;

 • reajustes de mercado.

Na conclusão do processo de desenvolvimento do plano de cargos e salários, a empresa terá:

 • estrutura de cargos bem definida, permitindo melhorar o organograma e a funcionalidade 
de todas as áreas da empresa.

 • faixa salarial para cada cargo, permitindo administrar o salário de cada funcionário confor-
me o seu desenvolvimento técnico e desempenho no cargo.

 • regras claras sobre o funcionamento do plano de cargos e salários, facilitando a aceitação, 
por parte dos funcionários, das políticas da empresa nessa área.

Planos de carreira

Possuir identidade com uma organização é, além de se comprometer com sua visão, gostar de 
sua missão, de seus objetivos e considerá-la importante.

O plano de carreira está relacionado com os objetivos profissionais do indivíduo e suas 
aspirações pessoais de carreira.

Um plano de carreira orienta, estabiliza e integra as experiências profissionais de uma pessoa. 
O planejamento de carreira é um processo contínuo de interação entre o empregado e a 
organização visando atender aos objetivos e interesses de ambas as partes.

As finalidades de um plano de carreira são:

 • facilitar a tomada de decisões dos gestores e das pessoas e proporcionar a visualização das 
oportunidades de crescimento existentes na organização;
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 • auxiliar o desenvolvimento pessoal e profissional das pessoas e da organização de forma 
global;

 • funcionar como alicerce para as demais atividades pertinentes à gestão de pessoas, como 
recrutamento e seleção e treinamento e desenvolvimento; e

 • assegurar o dinamismo e a transparência para quem está seguindo as exigências de um dado pla-
no de carreira. Saber os requisitos de forma transparente funciona como um forte estimulante.

As vantagens de utilização de um plano de carreira são:

 • Retenção de talentos: as pessoas se sentem motivadas a prosseguir na própria organização, 
gerando uma diminuição da rotatividade (turn-over) de pessoal.

 • Movimentação de pessoal eficaz e eficiente: dificilmente pessoas incapacitadas serão 
remanejadas, promovidas para exercer tal função.

 • Identificação do perfil necessário: não só voltado para as necessidades atuais da organiza-
ção, mas também para as futuras necessidades.

Existem algumas limitações na utilização de um plano de carreira. Pré-requisitos muito rigorosos 
podem vetar pessoas capacitadas que não se enquadrem em algumas das exigências. Além disso, 
as pessoas deverão procurar se enquadrar a essa nova realidade ou procurar outra organização 
que melhor se adapte à sua competência. A necessidade de permanente atualização do processo 
garante que a posição da empresa esteja condizente com a realidade mutante da organização.

Pré-requisitos para a implementação:

 • Possuir políticas e normas direcionadas para o planejamento de carreira: o plano de car-
reira pode ser reelaborado, o que sugere a revisão de políticas e normas.

 • Ter um sistema de administração de carreiras: uma estrutura de carreira responsável pela 
solidez

 • Ter meios e modos de gerir orientados para o crescimento mútuo: criar e utilizar instru-
mentos de avaliação de potencial e desempenho das pessoas, para se alcançar o objetivo 
de promover pessoas certas para os lugares certos. É função do gestor de pessoas atuar 
energicamente, demonstrando que o plano de carreiras deve ser entendido pela organiza-
ção como uma proposta também de crescimento profissional, com a qual todos ganharão 
não somente aumentos salariais.

SISTEMA DE INFORMAÇÃO GERENCIAL (SIG)

O SIG abrange a empresa:

 • Estratégico;

 • Tático;

 • Operacional.
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Conceitos básicos:

 • DADO: Qualquer elemento identificado em sua forma bruta que, por si só, não conduz a 
compensação de determinado fato.

 • Deve-se distinguir DADO de informação.

 • O que diferencia um dado de uma informação é o conhecimento que ela propicia ao toma-
dor de decisões.

DADO TRANSFORMADO → GERA CONHECIMENTO

Exemplo de dados numa empresa:

 • Quantidade de produção;
 • Custo de matéria prima;
 • Número de empregados.

TRANSFORMAÇÃO → RESULTADO DA ANÁLISE DOS DADOS

O resultado da análise desses dados é a informação. Ou seja.

 • Capacidade de produção;

 • Custo de venda do produto;

 • Produtividade do funcionário.

Partimos então para a definição do SIG

É o processo de transformação de dados em informações. E, quando esse processo está voltado 
para a geração de informações que são necessárias e utilizadas no processo decisório da em-
presa, diz-se que esse é um sistema de informações gerenciais.

Essas informações é que serão usadas pelos executivos.
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 • Há uma grande interligação do sistema de informações gerenciais com o processo decisório.

 • É necessário um sistema de informações eficiente para um processo adequado de decisões.

 • A forma de apresentação da informação pode afetar sua utilização.

 • A informática é uma inovação tecnológica que permite o armazenamento e tratamento da 
informação.

 • As empresas têm tratado a informação como um recurso vital. Ela afeta e influencia a pro-
dutividade, a lucratividade e as decisões estratégicas das empresas.

 • Para o processamento da informação, são necessários recursos tecnológicos e humanos, 
novas formas de coordenação e controle.

Importância dos Sistemas de Informações para as Empresas

Os sistemas de informações gerenciais podem trazer os seguintes benefícios para as empresas:

1. Redução de custos nas operações;

2. Melhoria no acesso às informações, propiciando relatórios mais precisos e rápidos, com 
menor esforço;

3. Melhoria na produtividade;

4. Melhorias nos serviços realizados e oferecidos;

5. Melhoria na tomada de decisões, por meio do fornecimento de informações mais rápidas e 
precisas;

6. Estímulo de maior interação entre os tomadores de decisão;

7. Fornecimento de melhores projeções dos efeitos das decisões;

8. Melhoria na estrutura organizacional, para facilitar o fluxo de informações;

9. Melhoria na estrutura de poder, proporcionando maior poder para aqueles que entendem 
e controlam o sistema;

10. Redução do grau de centralização de decisões na empresa;

11. Melhoria na adaptação da empresa para enfrentar os acontecimentos não previstos.

Alguns aspectos que podem fortalecer o sistema de informações gerenciais nas 
empresas

Vantagens básicas do sistema de informações gerenciais.

a) Envolvimento com o SIG. É um instrumento básico de apoio à otimização dos resultados.

b) Demanda competência intrínseca às pessoas que irão utilizá-lo.

c) O uso de um plano mestre.

d) A atenção específica ao fator humano da empresa.
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e) A habilidade para identificar a necessidade de informações.

f) A habilidade para tomarem decisões com informações.

g) O apoio global dos vários planejamentos da empresa.

h) O apoio organizacional de adequada estrutura organizacional e das normas e dos procedi-
mentos inerentes aos sistemas.

i) O apoio catalisador de um sistema de controladoria.

j) O conhecimento e a confiança no sistema de informações gerenciais.

k) A existência de dados e informações relevantes e atualizados.

l) A adequada relação custo versus benefício.

Alguns Aspectos das Decisões

As fases do processo decisório:

 • Identificação do problema;

 • Análise do problema;

 • Estabelecimento de soluções alternativas;

 • Análise e comparação das soluções alternativas;

 • Seleção de alternativas mais adequadas;

 • Implantação da alternativa selecionada;

 • Avaliação da alternativa selecionada.

Classificação das decisões

São classificadas em:

 • Decisões programadas: Caracterizam-se pela rotina e repetitividade, podendo ser possível 
estabelecer um procedimento padrão.

 • Decisões não programadas: Caracterizam-se pela novidade. Estão inseridas num contexto 
do ambiente dinâmico, que se modifica rapidamente com o decorrer do tempo.

Elementos do processo decisório

a) A incerteza;

b) Os recursos do tomador de decisões.

Fatores de influência no processo de tomada de decisões:

 • Complexidade evolutiva do mundo moderno;
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 • Redução de tempo disponível para a tomada de decisão;

 • Velocidade das comunicações;

 • Melhoramento nos processos de informações e com expectativa de resultado a curto prazo.

Condições de tomada de decisões

Busca de alternativas.

As situações em que as decisões são tomadas podem ser:

 • Tomada de decisão sob condição de certeza;

 • Tomada de decisão em condições de risco;

 • Tomada de decisão em condições de incerteza.

Esquema básico do sistema de informações gerenciais

O sistema de informações é representado pelo conjunto de subsistemas.

Permite caracterizar as informações básicas que serão necessárias à contribuição dos cadastros 
de cada subsistema. A empresa deve ser enfocada do ponto de vista de suas funções e ativida-
des, independentemente da estrutura organizacional vigente.

Áreas funcionais do SIG

 • Marketing;

 • Produção;

 • Administração financeira;

 • Administração de materiais;

 • Administração de recursos humanos;

 • Administração de serviços;

 • Gestão empresarial.

 • Subdividem-se em funções necessárias ao funcionamento de uma empresa.
 • É por meio da execução das funções e atividades que se alcançam produtos bem definidos.
 • Do intercâmbio entre as funções, formalizam-se as informações, gerando um fluxo for-

mal e racional de informações da empresa.

Gestão de Pessoas com Foco em Resultados

A partir do momento em que uma organização passa a tratar as pessoas não como recursos, mas 
como parceiros, aumenta-se a capacidade de gerar resultados a partir da gestão das pessoas e 
dos processos inerentes ao negócio. O modelo centrado nas competências possui como vértices a 
tríplice: conhecimentos, habilidades e atitudes:
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 • Conhecimento: é o "saber" adquirido – conhecimento técnico, conceitos e teorias.

 • Habilidade: é o "saber fazer", ou seja, é o saber colocado em prática.

 • Atitude: é o "saber ser", ou seja, as posturas adotadas pelo profissional junto aos pares, 
superiores e subordinados. Estão ligados a valores, princípios e personalidade.

A gestão de pessoas com foco em resultados visa atingir os seguintes objetivos:

 • alinhar competências humanas às estratégias do negócio;

 • aumentar a importância da capacitação contínua dos gestores;

 • alinhar a gestão de pessoas às estratégias do negócio e objetivos organizacionais;

 • alinhar-se aos processos de mudança organizacional; e

 • entender o conceito de competências como um fator articulador da gestão de pessoas.

Educação corporativa

O princípio básico da educação corporativa consiste em formar e desenvolver os talentos hu-
manos na gestão dos negócios, promovendo a gestão do conhecimento organizacional por 
meio de um processo de aprendizagem ativa e contínua. Para que isso possa ocorrer com efi-
cácia e sucesso, é fundamental a utilização de tecnologia de ponta acoplada a uma nova me-
todologia de trabalho, de forma a permitir a todos os membros da empresa não só utilizarem 
as informações disponíveis, mas também atuarem como fornecedores de novas informações, 
alimentando todo o sistema.

O conceito de educação corporativa é um dos pressupostos para atender às seguintes imple-
mentações:

 • desenvolver as competências críticas em vez de habilidade;

 • privilegiar o aprendizado organizacional, fortalecendo a cultura corporativa, e não apenas 
o conhecimento individual;

 • concentrar-se nas necessidades dos negócios, tomando o escopo estratégico, e não focado 
exclusivamente nas necessidades individuais;

 • público interno e externo (clientes, fornecedores e comunidade), e não somente funcionários;

 • migrar do modelo "sala de aula" para múltiplas formas de aprendizagem;

 • criar sistemas efetivos de avaliação dos investimentos e resultados obtidos.

Benefícios e serviços

Toda organização busca criar políticas de remuneração que estejam alinhadas com seus 
objetivos e estratégias, sempre norteados pelas melhores práticas do mercado. Na maioria das 
organizações, a remuneração é um dos custos fixos mais significativos e, ao mesmo tempo, 
é uma das formas mais fortes de comunicar valores da organização, pois quanto maior a 
quantidade de funcionários, maior poder de pagamento de remuneração.
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Normalmente, a remuneração é um pacote, que não inclui apenas o salário, mas também be-
nefícios atrativos e competitivos.

Entre alguns benefícios, podemos citar:

 • plano de saúde;
 • seguro de vida;
 • vale-transporte;

 • tickets refeição ou alimentação;

 • benefícios de final de ano (cesta de natal + brinquedos para os filhos dos funcionários).

Planejamento e sistema de informação de RH

O principal objetivo de um sistema de informação gerencial (SIG) é auxiliar na tomada de deci-
sões do administrador. Para isso, a informação deve ser colhida, processada e armazenada.

Segundo Chiavenato (1997, p. 108), dados são apenas índices, uma manifestação objetiva, pas-
sível de análise subjetiva. Informações são dados classificados, armazenados e relacionados en-
tre si que permitem gerar a própria informação, sendo ambas necessitadas de processamento.

De acordo com Chiavenato (1997, p. 109), existem três tipos de processamento:

 • Manual: por meio de fichas, talões, etc., sem auxílio de máquinas.

 • Semiautomático: ainda há características dos sistemas manuais, porém já existe uma má-
quina para auxiliar as operações.

 • Automático: o processo é totalmente automatizado, geralmente auxiliado por máquinas, 
sem a necessidade da intervenção humana.

Para a área de recursos humanos, é importante que o Sistema de Informações de Recursos Hu-
manos (SIRH) utilizado forneça informações (que podem ser sobre cargos, cadastros, remune-
ração ou outras) para os demais órgãos sobre as pessoas que nela trabalham. Para Chiavenato 
(1997, p. 111), "um sistema de informações recebe entradas (inputs) que são processadas e 
transformadas em saídas (outputs)".

Um fator importante a ser levado em consideração na hora de elaborar o SIG é o conceito de 
ciclo operacional (CHIAVENATO, 1997, p. 111), em que são localizadas cadeias de eventos que 
se iniciam fora da organização, passam por dentro dela e terminam mais uma vez fora. A impor-
tância se deve ao fato de que, se esse ciclo for seguido, nenhuma parte do fluxo de informações 
fique de fora. Um sistema de informações é composto por sistemas operacionais.

Para Chiavenato (1997, p. 117), um sistema de informações utiliza como fonte de dados ele-
mentos fornecidos por:

a) banco de dados de recursos humanos;

b) recrutamento e seleção de pessoal;

c) treinamento e desenvolvimento de pessoal;

d) avaliação de desempenho;
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e) administração de salários;

f) higiene e segurança;

g) estatísticas de pessoal;

h) registros e controles de pessoal, a respeito de faltas, atrasos, disciplina, etc.

Alguns estudiosos da Teoria das Relações Humanas verificam, com a Experiência de Hawthor-
ne, desenvolvida por Elton Mayo, que o comportamento dos indivíduos no trabalho não pode-
ria ser perfeitamente compreendido sem que as organizações informais fossem consideradas.

O comportamento e os tipos de relações que os funcionários mantêm dentro de uma empresa, infeliz-
mente, não aparecem no organograma, como amizades ou inimizades, grupos que se identificam ou 
não, e é justamente essa variedade de comportamento que é denominada de organização informal. 

Agora surge a pergunta:

Qual a função dessa organização em uma empresa? A resposta é simples, todo indivíduo ne-
cessita de um mínimo de interação com outros indivíduos nesse sistema informal de relacio-
namentos. Caso não existissem os grupos informais, certamente algumas pessoas se sentiriam 
desmotivadas a ir trabalhar.

É importante observar que a organização informal possui alguns componentes que se entrela-
çam. Observe o quadro a seguir:

Grupos 
Informais

Grupos criados por iniciativa de seus próprios membros, para defender seus 
interesses ou atender às necessidades de convivência social.

Normas de 
Conduta

Regras implícitas ou explícitas, criadas por grupos, que determinam o compor-
tamento dos indivíduos.

Cultura 
Organizacional

Crenças, valores, preconceitos, cerimônias, rituais e símbolos adotados ou valo-
rizados pela organização.

Clima 
Organizacional

Sentimentos positivos, negativos ou de indiferença, produzidos pela organiza-
ção sobre seus integrantes.

Fonte: Maximiano (2000, p. 253).

Normas de conduta

As normas de conduta regularmente conflitam com o regulamento interno da organização, po-
dendo acarretar problemas.

Essas normas surgem de opiniões e entendimentos implícitos ou explícitos entre os funcio-
nários da organização. Imaginemos a seguinte situação: o expediente tem início às 8h, só que 
você começa a trabalhar sempre às 8h30min, pois esses 30 minutos são dedicados àquela boa 
conversa informal com seus colegas de trabalho. Ao se comportar dessa maneira, uma norma 
de conduta foi estabelecida no departamento ou sala na qual trabalha e, por meios implícitos, 
os colegas que mantêm essa conversa com você terão a mesma conduta.
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À medida que as normas de conduta ganham força nos grupos organizacionais, as regras buro-
cráticas perdem sua credibilidade entre esses funcionários.

Cultura Organizacional

Pode-se dizer que as normas de conduta estão entre os elementos mais significativos da cultura 
organizacional.

Cultura organizacional significa um modo de vida, um sistema de crenças, expectativas e valo-
res, uma forma de interação e relacionamento típicos de determinada organização. Cada or-
ganização é um sistema complexo e humano, com características próprias, com a sua própria 
cultura e com um sistema de valores (CHIAVENATO, 2000, p. 531).

Além das normas de conduta, a cultura organizacional abrange outros elementos que veremos em 
breve. Abaixo constam alguns indicadores que identificam e analisam a cultura das organizações.

Indicador Significado

Identidade Grau de identificação das pessoas com a organização como um 
todo, mais do que um grupo imediato ou colegas de profissão.

Tolerância ao risco e à inovação
Medida da capacidade de organização de adaptar-se a situações 
novas, em contraposição a seu interesse em permanecer mantendo 
as tradições e as estruturas vigentes.

Individualismo Crença em que o indivíduo deve cuidar de si próprio e de sua família; crença em 
que o indivíduo é dono de seu próprio destino

Coletivismo Crença em que os membros do grupo (parentes, organização,sociedade) 
preocupam-se com o bem-estar comum.

Participação Nível de participação das pessoas no processo de administrar a organização. 

Adaptação Nível de preocupação da administração com os clientes, acionistas e empregados, 
em contraposição à preocupação consigo mesma.

Fonte: Maximiano (2000, p. 256).

Como as normas de conduta já mencionadas, os outros componentes da cultura organizacional 
serão citados conforme dito. São eles:

 • crenças, valores e preconceitos;

 • cerimônias e rituais;

 • símbolos.

Não precisamos de muitos artifícios para a compreensão desses componentes. Vejamos alguns 
exemplos de crenças, valores e preconceitos que ocorrem no nosso dia a dia.

 • funcionário ocupado é sinônimo de pessoa produtiva.

 • a empresa é uma grande família, com direito a desavenças e o chefe representa o pai.

 • a distinção dos funcionários de uma organização por meio dos elevadores (elevador social 
para funcionários administrativos e o elevador de serviço para os funcionários da manuten-
ção e limpeza).
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Crenças, valores e preconceitos estão na base das normas de conduta, influenciando a manei-
ra como os chefes tratam seus funcionários e, de forma geral, como as pessoas se relacionam 
(MAXIMIANO, 2000, p. 258).

Por fim, os símbolos. Esse elemento é formado por palavras, objetos, ações ou eventos que 
significam algo para as pessoas e grupos da organização. Exemplos de símbolos: uniformes, lo-
gotipos, decoração das instalações, etc. Naturalmente, os símbolos são facilmente modificados 
em uma cultura organizacional.

Complemente o seu conhecimento

Numa análise antropológica, tal como refere Neves (2000), o termo “cultura” começou a ser 
definido como um componente do sistema social, o qual se manifesta pelo modo de vida e 
pelos artefatos, onde se incluem o saber, a crença, a arte, a moral, a lei, os costumes, hábitos, 
assumidos pelo homem como membro da sociedade.

De acordo com Robbins (1999), a cultura organizacional não seria mais do que um sistema de 
significados partilhados, conjunto de características-chave que uma organização valoriza, na 
qual se incluem características básicas, que refletem a sua essência.

Segundo Chiavenato (2005), o primeiro passo para se conhecer uma organização é conhecer 
sua cultura. Fazer parte de uma organização é assimilar a sua cultura, viver em uma organiza-
ção, trabalhar nela, atuar nela, atuar em suas atividades, desenvolver carreira nela significa 
participar intimamente de sua cultura organizacional. A maneira pela qual as pessoas intera-
gem em uma organização, a missão, a filosofia reinante, os valores sociais, os modos predomi-
nantes de comportamento, as pressuposições subjacentes, as aspirações e os assuntos relevan-
tes nas interações entre os membros fazem parte da cultura da organização. Cada organização 
tem as suas características próprias, sua personalidade, seu modo de ser e de acontecer e as 
suas peculiaridades. Em resumo, cada organização tem a sua cultura.

A cultura é um importante conceito para se compreender as sociedades humanas e os grupos 
sociais. A cultura pode ser entendida no sentido antropológico e histórico porque ela reside no 
íntimo de cada sociedade ou organização. É ela que distingue a maneira pela qual as pessoas 
interagem umas com as outras e, sobretudo, pela qual se comportam, sentem, pensam, agem e 
trabalham (CHIAVENATO, 2005).

A cultura organizacional representa as normas informais e não escritas que orientam o com-
portamento dos membros de uma organização no dia a dia e que direciona suas ações para o 
alcance dos objetivos, No fundo, é a cultura que define a missão e provoca o nascimento e o 
estabelecimento dos objetivos da organização. A cultura precisa ser alinhada juntamente com 
outros aspectos das decisões e ações da organização, como planejamento, organização, direção 
e controle (CHIAVENATO, 2005).

Assim, a cultura organizacional é um conjunto de hábitos e crenças, estabelecidos por meio de 
normas, valores, atitudes e expectativas compartilhadas por todos os membros da organização. 
A cultura espelha a mentalidade que predomina em uma organização (CHIAVENATO, 2005).

Segundo Schein (apud CHIAVENATO, 2005) existem três níveis diferentes de apresentação do 
Conceito de Cultura Organizacional, a saber:
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Artefatos

Constituem o primeiro nível da cultura, o mais superficial, visível e perceptível. São as coisas 
que cada um vê, ouve e sente quando se depara com uma organização cuja cultura não é fami-
liar. Artefatos são todas aquelas coisas que, no seu conjunto, definem uma cultura e revelam 
como a cultura dá atenção a elas. Incluem produtos, serviços e os padrões de comportamento 
dos membros de uma organização. Quando se percorrem os escritórios de uma organização, 
pode-se notar como as pessoas se vestem, como falam, sobre o que conversam, como se com-
portam, quais as coisas que são importantes e relevantes para elas. Os artefatos são todas as 
coisas ou eventos que podem nos indicar visual ou auditivamente como é a cultura da organiza-
ção. Os símbolos, as histórias, os heróis, os lemas, as cerimônias anuais são também exemplos 
de artefatos (CHIAVENATO, 2005).

Valores Compartilhados

Constituem o segundo nível da cultura. São os valores relevantes que se tornam importantes 
para as pessoas e que definem as razões pelas quais elas fazem o que fazem. Funcionam como 
justificativas aceitas por todos os membros. Em muitas culturas organizacionais, os valores são 
criados originalmente pelos fundadores da organização (CHIAVENATO, 2005).

Pressuposições básicas

Constituem o terceiro nível da cultura organizacional, o mais íntimo, profundo e oculto. São as 
crenças inconscientes, as percepções, os sentimentos e os pressuposições dominantes em que 
os membros da organização acreditam. A cultura prescreve “a maneira certa de fazer as coisas” 
adotada na organização, muitas vezes, por meio de pressuposições não escritas e nem sequer 
faladas (CHIAVENATO, 2005).

A cultura é difícil de mudar, principalmente em um nível mais profundo, como os valores e 
pressuposições básicas. Todavia, a natureza da força de trabalho vem mudando em grandes 
proporções, trazendo um fenômeno novo, que é o multiculturalismo: um misto de pessoas 
provenientes de diferentes culturas, várias etnias e diferentes estilos de vida. Para que a 
organização consiga adaptar-se a essa realidade multivariada, ela precisa compreender o 
multiculturalismo e seu impacto (CHIAVENATO: 2005).

Clima Organizacional

O clima organizacional, o último componente a ser analisado da organização informal, possui 
um importante papel dentro de uma empresa.

Como os níveis de satisfação ou insatisfação são apreciados no seu trabalho? Por meio de ques-
tionários, reuniões ou não se fala no assunto?

É necessário que os sentimentos em relação à realidade objetiva da organização formal sejam 
mensurados.
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Questionários devem ser aplicados dentro da empresa com perguntas objetivas, para que os 
funcionários assinalem apenas uma alternativa, facilitando a mensuração da qualidade perce-
bida por cada funcionário.

Todos os elementos que compõem a organização formal afetam os sentimentos dos funcioná-
rios, desde a localização física até os objetivos organizacionais, incluindo os salários, a limpeza 
e a integração com os colegas.

Cada funcionário terá uma realidade percebida, o que produzirá sentimentos individuais, por isso há 
a necessidade de aplicar questionários dentro da empresa com todos. Contudo, os funcionários que 
assim desejarem não precisam se identificar. Porém, é importante que participem, pois, por meio 
dos resultados obtidos, algumas mudanças podem ser trabalhadas de maneira direcionada ao foco.

Características da Organização Informal

a) Relação de coesão ou de antagonismo: são as relações criadas entre pessoas de diferentes 
níveis, podendo ser relações pessoais de simpatia ou de antipatia. A intensidade e duração 
desses relacionamentos são extremamente variáveis.

b) Status: os indivíduos se sentem mais prestigiados pela sua importância em uma organização 
informal do que propriamente pela sua posição na organização formal. Quando um indivíduo 
é solicitado em uma reunião de trabalho, ele sabe que o desejado no momento é simples-
mente seus serviços e conhecimentos. Porém, quando é chamado para comparecer a uma 
reunião informal em um bar, certamente esse funcionário se sentirá querido pelo grupo.

c) Colaboração espontânea: em uma organização informal o nível de colaboração espontâ-
nea é infinitamente superior ao da organização formal. O porquê disso? O prazer e a satis-
fação existentes na organização informal.

d) A possibilidade da oposição à organização formal: quando a organização informal é ma-
nipulada de forma inadequada pode ocorrer uma oposição à organização formal, o que 
resulta desarmonia com os objetivos da empresa.

e) Padrões de relações e atitudes: existem pessoas que desenvolvem espontaneamente pa-
drões de relações e de atitudes e que são aceitos e assimilados pelos seus componentes, 
pois exprimem os interesses do grupo.

f) Mudanças de níveis e alterações dos grupos informais: os grupos informais tendem a se 
modificar com as alterações realizadas na organização formal. Por exemplo, um funcionário 
sofreu um remanejamento e foi lotado em outro departamento, consequentemente, ele 
fará parte de outro grupo informal.

g) A organização informal transcende a organização formal: a organização formal está presa 
a horários e normas. Já a organização informal escapa a essas limitações, estando "presa" 
apenas às vontades que cada indivíduo tem.

h) Padrões de desempenho nos grupos informais: nem sempre esses padrões correspondem 
aos estabelecidos pela administração. Podem ser maiores ou menores, bem como podem 
estar em harmonia ou não com a organização. A responsável pelos padrões de desempe-
nho é a motivação individual com relação aos objetivos da empresa.
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A organização informal tem sua origem na necessidade que cada pessoa possui em conviver 
com os demais seres humanos. Certamente, quando você começou a trabalhar na empresa/
instituição na qual está, um dos seus desejos era estabelecer relações satisfatórias informais 
com seus companheiros, pois, quando uma relação agradável não é estabelecida, pode ser afe-
tado o ambiente formal da empresa, acarretando insatisfação pessoal. Ou seja, a existência de 
uma organização informal dentro de uma empresa é imprescindível.

ABSEINTEÍSMO

Absenteísmo é a soma dos períodos em que os funcionários de uma organização ou empresa 
ausentam-se, seja por falta, atraso, faltas justificadas, férias, doenças e licenças de toda espécie 
ou a algum motivo interveniente. O índice de absenteísmo pode ser calculado através da fórmula:

Absenteísmo =   Horas perdidas          x100
Horas planejadas

Rotatividade

Também denominado turnover, pode ser conceituado com a troca de pessoal entre a organiza-
ção e seu ambiente (entrada e saída)

O índice de rotavidade pode ser calculado pela fórmula:

Rotatividade =  A  +  D
                                          2      .

Efetivo médio

A = Admissões

D = Demissões / desligamentos

Efetivo médio = Efetivo inicial + Efetivo final

COMPETÊNCIA INTERPESSOAL

Na busca constante da conquista da competência, o primeiro momento é a competência técni-
ca, mas, no convívio em grupo, desperta-se a necessidade de desenvolver outra competência, 
que envolve interação, em situações de trabalho ou de atividades, exigindo de todos indivíduos 
envolvidos nesse processo de interação. 

"O processo de interação humana é complexo e ocorre permanentemente entre pessoas, sob 
forma de comportamentos manifestos e não manifestos, verbais e não verbais, pensamentos, 
sentimentos, reações mentais e/ou físico-corporais" (FELA, 2002).

A comunicação como forma comum na interação humana, seja verbal ou não verbal, é impor-
tante no processo de interação, na busca do entendimento, de entender e ser entendido re-
quer esforços, conhecimentos, convivência com o outro, mas a percepção, o autoconhecimen-
to e a autopercepção auxiliam no conhecimento, no convívio com o outro e na compreensão 
do outro com suas diferenças individuais.
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O relacionamento interpessoal é e sempre será muito complexo, pois somos indivíduos com 
sentimentos, emoções, necessidades e, por isso, quando nos relacionamos com as pessoas, 
que podemos simpatizar, sentir atrações, antipatizar, competir e nos afeiçoar. Essas reações 
constituem o processo de interação pessoal.

"Competência interpessoal é a habilidade de lidar eficazmente com relações interpessoais, de 
lidar com outras pessoas de forma adequada às necessidades de cada uma e à exigência da 
situação" (FELA, 2002).

A competência técnica para desenvolver-se  precisa de cursos, especializações, experiência e 
conhecimento literário específico, mas o desenvolvimento da competência interpessoal está na 
meta primordial no treinamento de laboratório.

Os componentes da competência interpessoal: são a percepção e a habilidade. A percepção 
precisa ser treinada e é o que nos faz realizar trocas através de técnicas, vivências e jogos, com 
uso de exercícios, de receber e dar feedback, proporcionando o crescimento pessoal por meio 
da autopercepção,  da auto-aceitação, do autoconhecimento, instrumento esse que possibilita 
a percepção real dos outros e da relação interpessoal vivenciada por nós. A habilidade englo-
ba a flexibilidade perceptiva e comportamental, que permite ver a situação de vários ângulos 
e atuar de forma criativa, inovadora e não rotineira, o que leva o indivíduo a desenvolver sua 
capacidade criativa e menos convencional, além da habilidade de dar e receber feedback com a 
finalidade de se construir um relacionamento interpessoal autêntico. 

O relacionamento também é considerado como um dos componentes e implica compreender 
a questão humana dos indivíduos, envolvidos e integrantes no grupo, a dimensão emocional-
-afetiva. Não podendo destacar o conteúdo cognitivo e a relação afetiva no relacionamento 
interpessoal, o equilíbrio desses componentes fará com os indivíduos tenham de lidar com as 
diferenças individuais, o que cria um clima entre as pessoas, podendo o relacionamento inter-
pessoal tornar-se autêntico, duradouro e harmonioso.

Na competência interpessoal, as seguintes atitudes favorece mos integrantes de um grupo e o 
relacionamento interpessoal satisfatório:

 • respeito às diferenças individuais (aceitação do eu e o outro);

 • comunicação efetiva;

 • feedback (produtivo, dar e receber);

 • controle emocional (equilíbrio);

 • autoconhecimento (autopercepção, autoaceitação, autocrítica);

Quem não sabe dialogar prejudica o desenvolvimento dos outros e de si mesmo e tende a reter infor-
mações, subestimar os participantes do grupo e incentivar o individualismo. A questão fundamental é 
que o relacionamento com outras pessoas passe pelo relacionamento consigo mesmo. A competência 
interpessoal requer uma capacidade de percepção, de autopercepção e de autocrítica. Quem segue 
num grupo sem olhar para si tende a abandonar-se e abandonar os outros e o grupo.
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GESTÃO POR COMPETÊNCIAS

No mundo moderno, as organizações precisam se equipar com talentos e competências para 
poder acompanhar a forte mudança e evolução. Saber alcançar a competitividade não depen-
de apenas de conquistar, reter, aplicar, desenvolver, motivar e recompensar talentos, mas prin-
cipalmente de gerir competências e alcançar resultados significativos por meio delas.

Competência é a capacidade de utilizar o conhecimento para agregar valor e fazê-lo acontecer 
na organização por meio da mudança e da inovação, mesmo em situações desfavoráveis.

Competência significa a qualidade que uma pessoa possui e que é percebida pelos outros. Não 
adianta possuir competências, é necessário que as outras pessoas reconheçam sua existência. 
Elas são dinâmicas, mudam, evoluem, são adquiridas ou perdidas.

A gestão por competências é um programa sistematizado e desenvolvido no sentido de definir 
perfis profissionais que proporcionem maior produtividade e adequação ao negócio, identifi-
cando os pontos de excelência e os pontos de carência, suprindo lacunas e agregando conheci-
mento, tendo por base certos critérios objetivamente mensuráveis.

A correlação competências-resultados é altamente influenciada por variáveis ambientais inter-
venientes.

Dica: A gestão por competências procura substituir o tradicional levantamento de necessidades 
e carências de treinamento por uma visão das necessidades futuras do negócio e de como as 
pessoas poderão agregar valor à empresa.

Para Covey, as novas competências pessoais exigidas pelas empresas nos novos ambientes de 
negócios são as seguintes: 

1. Aprender a aprender: devem ter flexibilidade, apreensão e inovação.

2. Comunicação e colaboração: trabalho solitário e individual cede lugar ao trabalho solidário 
e grupal.

3. Raciocínio criativo e resolução de problemas: espera-se que os funcionários descubram por 
si mesmos como agilizar e melhorar seu próprio trabalho.

4. Conhecimento tecnológico: o conhecimento está a serviço da equipe e não do indivíduo 
isolado.

5. Conhecimento de negócios globais: a globalização está ampliando as fronteiras do conheci-
mento das pessoas.

6. Desenvolvimento de liderança: capacitação das pessoas em termos de espírito empreen-
dedor e de liderança.

7. Autogerenciamento da carreira: as pessoas precisam assumir o compromisso de assegurar 
que possuem as qualificações, o conhecimento e as competências exigidas, tanto na ativi-
dade atual, como nas futuras. 

Além disso, Stephen Covey garante: quem não der mais poder a seus funcionários e não os pre-
parará-los melhor vai ter grandes dificuldades para enfrentar a competição global. O novo para-
digma deixa de ser o comando e o controle autoritário e passa a ser o empowerment das pessoas 
e das equipes. Isso significa alta confiança nas pessoas para que elas alcancem níveis elevados de 
criatividade, inovação, qualidade, flexibilidade e velocidade. Confiabilidade é fundamental.
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Covey propõe que as pessoas adotem os se-guintes sete hábitos que as ajudarão a ser cada vez 
mais eficazes:

1. Ser proativo: antecipar-se aos problemas, ter responsabilidade e iniciativa. Esse é um prin-
cípio de visão pessoal. 

2. Ter em mente o objetivo final: começar com o objetivo na mente e focar metas e resulta-
dos. Este é um princípio de liderança pessoal.

3. Primeiro o primeiro: em primeiro lugar,  focar no mais importante: estabelecer prioridades 
e saber executá-las. Este é um princípio de administração pessoal.

4. Pensamento do tipo ganhar-ganhar com respeito mútuo e benefícios mútuos: pensar sem-
pre em vencer-vencer. Este é um princípio de liderança interpessoal.

5. Procurar primeiro compreender para depois ser compreendido: compreensão recíproca. 
Esse é um princípio de comunicação enfática.

6. Sinergia: saber ultrapassar conflitos e criar cooperação. Sinergizar é um princípio de coope-
ração criativa.

7. Promover a renovação constante: isso significa mudar, e mudar sempre para melhorar con-
tinuamente, ou seja, afinar constantemente o instrumento. Esse é um princípio de autorre-
novação equilibrada. É necessário recomeçar novamente de dentro para fora.

Cada empresa precisa identificar, reunir e fortalecer suas competências para poder competir 
com o sucesso. A identificação das competências organizacionais é necessária para orientar as 
decisões quanto às atividades que são cruciais para o sucesso da organização.

Categorias de competências

1. Competências essenciais: são as competências básicas e fundamentais para o sucesso da 
organização em relação aos clientes, à sociedade e aos concorrentes. Correspondem àquilo 
que cada organização sabe fazer melhor do que ninguém. Cada organização precisa identi-
ficar e localizar as competências essenciais capazes de levá-las ao sucesso.

2. Competências de gestão: são as relacionadas com a gestão de recursos – financeiros, co-
merciais, produtivos, etc. Refere-se a como os recursos organizacionais são utilizados e os 
processos mobilizados para obter os melhores resultados. As competências e a gestão são 
fundamentais para sua eficiência interna.

3. Competências organizacionais: são as relacionadas com a vida íntima da organização. Re-
ferem-se ao aparato interno por meio do qual a organização se articula e se integra para 
poder funcionar.

4. Competências pessoais: são as que cada indivíduo aprende e desenvolve em suas ativida-
des pessoais na organização. As organizações avaliam e definem quais são suas competên-
cias essenciais – atuais ou exigidas – e daí, partem para suas competências de gestão, com-
petências organizacionais até chegar às competências individuais por meio de um processo 
estratégico de desenvolvimento de competências.
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QUESTÕES DE CONCURSOS

1. Marque a alternativa em que o conceito de 
Avaliação de Desempenho Humano está 
correto:

a) Apreciação assistemática do desempe-
nho do funcionário.

b) Apreciação sistemática do desempenho 
e potencial do funcionário.

c) Avaliação realizada para a seleção do 
candidato.

d) Conjunto de testes para a decisão de re-
novação do vínculo empregatício.

2. Sobre a responsabilidade da avaliação é 
correto afirmar:

a) Que em todas as organizações a avalia-
ção de desempenho é atribuída a uma 
comissão de Avaliação.

b) Que o supervisor direto, somente em 
casos excepcionais, pode avaliar o em-
pregado.

c) A auto-avaliação e a responsabilidade 
por seu desempenho acontece pelo 
próprio empregado nas organizações 
mais democráticas.

d) É norma da Administração de Recursos 
Humanos a avaliação ser realizada cole-
tivamente pela equipe do setor.

3. É correto afirmar que são Métodos de Ava-
liação:

I – Relatório 

II – Método das escalas gráficas

III – Método da Escolha forçada

IV – Método dos Incidentes críticos
V – Teste psicométrico

a) I, II, III, IV e V
b) I, II e IV
c) II, III, IV e V
d) I, II, III e IV

4. É incorreto afirmar que:

a) A rotatividade de pessoal considera a 
relação percentual entre a Admissão e 
desligamento de pessoas do quadro da 
organização e o número médio do qua-
dro de pessoal.

b) A rotatividade de recursos humanos ou 
turnover é um dos aspectos mais im-
portantes da dinâmica organizacional.

c) A rotatividade alta não reflete no rela-
cionamento interpessoal.

d) Um dos prejuízos de custos da rotativida-
de de pessoal se deve ao período neces-
sário à adaptação do empregado à em-
presa e ao trabalho a ser nela exercido.

5. Uma empresa teve 65 pessoas desligadas 
no mês de junho. Sabendo-se que o quadro 
de pessoal no inicio do mês de junho era de 
2.650 funcionários e no final do mês foi de 
2.550 funcionários, o correto índice percen-
tual da rotatividade mensal é

a) 2,300 
b) 2,407 
c) 2,500
d) 2,600 
e) 5,192

6. Considere os seguintes dados:

Ocorrências no mês de julho:

Número de horas:

 • perdidas com faltas justificadas: 600
 • perdidas com faltas injustificadas: 450
 • perdidas com atrasos e saídas antecipa-

das: 150
 • planejadas: 12 000

Nesse mês, o índice de absenteísmo foi de

a) 1,25% 
b) 3,75% 
c) 5,00%
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d) 8,75% 
e) 10,00 %

7. Os fatores que interferem no planejamento 
de RH incluem o absenteísmo, a rotativida-
de causada por desligamento de iniciativa 
do empregado e a demissão.

( ) Certo   ( ) Errado

8. Absenteísmo, também denominado turno-
ver, pode ser conceituado como a troca de 
pessoal entre a organização e seu ambiente 
(entrada e saída). Tende a crescer em mer-
cados de trabalho competitivos.

( ) Certo   ( ) Errado

9. Rotatividade é a soma dos períodos em que 
os funcionários de uma organização ou em-
presa ausentam-se da empresa por razões 
outras que não desemprego, doença pro-
longada ou licenças legalmente permitidas.

( ) Certo   ( ) Errado

10. Considere os dados abaixo:

Número de funcionários = 1.200

Dias trabalhados no mês = 20

Número de faltas = 480

O absenteísmo é

a) 0,2% 
b) 0,4% 
c) 1,0%
d) 2,0% 
e) 40,0%

11. Considere os dados abaixo:

Número médio de funcionários durante o 
ano = 1.200

Número de saídas totais durante o ano = 48

Número de saídas não controladas = 20

A rotatividade de pessoal é:

a) 0,04% 
b) 1,67% 
c) 4,0%
d) 4,17% 
e) 5,67%

12. Considere os dados da Agência de Negócios 
“Vida”:

−	Número	de	efetivos	em	1º	de	 janeiro	de	
2006 = 700;

−	Número	de	efetivos	em	31	de	dezembro	
de 2006 = 1.300;

−	Número	de	desligados	no	período	=	130.

O índice de rotatividade da Agência é de

a) 6,5%
b) 10%
c) 13%
d) 18%
e) 21%

13. O objetivo principal da aplicação de um sis-
tema de Avaliação de Desempenho é:

a) punir as pessoas pelos erros.
b) desenvolver os profissionais.
c) fornecer apenas recompensas financeiras.
d) conhecer o passado profissional do 

empregado.
e) estimular os confrontos.

14.  Avaliação de Desempenho de modo circular 
feita por todos os elementos que mantém 
alguma interação com o avaliado: chefes, 
colegas, pares, clientes, fornecedores, de-
nomina-se:

a) de 180º
b) avaliação para cima.
c) avaliação burocrática.
d) de 360º
e) avaliação participativa.

15. A Avaliação de Desempenho é importante 
quando traz benefícios para:

a) corpo gerencial.
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b) a organização e para o funcionário.
c) a organização e o gerente.
d) avaliador.
e) a área de recursos humanos.

16. A avaliação de desempenho é um poderoso 
instrumento para avaliar problemas de de-
sempenho e da baixa qualidade do trabalho 
executado. Entretanto, não se deve esperar 
que avaliação de desempenho levante pro-
blemas a respeito de possíveis carências de 
treinamento ou de adequação da pessoa ao 
cargo que ocupa.

( ) Certo   ( ) Errado

17. O empregado avaliado, o superior hierár-
quico, o subordinado e a equipe de trabalho 
são exemplos de participantes do processo 
de avaliação de desempenho.

( ) Certo   ( ) Errado

18. Escalas gráficas, escolha forçada, pesquisa 
de campo e feedback são métodos de ava-
liação de desempenho.

( ) Certo   ( ) Errado

19. No que diz respeito à avaliação de desempe-
nho, o método de avaliação de 360 graus é 
inadequado para as empresas em geral, visto 
que o empregado é avaliado pelas diferentes 
pessoas com as quais mantém contato mais 
direto, com exceção de seu chefe imediato.

( ) Certo   ( ) Errado

20. A avaliação de desempenho de 360 graus, 
muito utilizada nas empresas atuais, restrin-
ge a avaliação de desempenho do emprega-
do a seus chefes e colegas na empresa.

( ) Certo   ( ) Errado

21. Na avaliação de desempenho, uma das prin-
cipais vantagens do método da escolha for-
çada é o de ele ser de simples aplicação.

( ) Certo   ( ) Errado

22. As características de determinado indivíduo 
estão diretamente relacionadas ao desem-
penho que ele tem em sua função na orga-
nização, devendo então ser mais enfatiza-
das em uma avaliação de desempenho que 
o seu comportamento.

( ) Certo   ( ) Errado

23. O método de escalas gráficas consiste em ava-
liar o desempenho ou a atuação dos indiví-
duos por meio de frases descritivas de deter-
minado tipo de desempenho do empregado 
quanto às tarefas que lhe foram atribuídas.

( ) Certo   ( ) Errado

24. Paulo vem executando com extrema 
rapidez as tarefas relacionadas ao seu cargo 
que lhe são confiadas, e vem apresentando 
produtividade acima da média da equipe. 
Nessa situação, para adequar o cargo às 
características de Paulo, é correto utilizar o 
enriquecimento horizontal do cargo.

( ) Certo   ( ) Errado

25. Avaliação de desempenho pode ser entidade 
como o conjunto de atividades relacionadas 
à identificação, mensuração e gestão do de-
sempenho das pessoas na organização. Na 
sua condução, é importante que a área de 
RH informe aos empregados com desempe-
nho aquém do esperado as diferenças entre 
o que vêm realizando e o que se espera de-
les.

( ) Certo   ( ) Errado



 

www.acasadoconcurseiro.com.br1146

26. Um método moderno de avaliação de de-
sempenho deve considerar o estabelecimen-
to consensual de objetivos entre gerente e 
subordinados, o compromisso dos emprega-
dos para o alcance dos objetivos, a alocação 
adequada de recursos e meios necessários 
para a realização das tarefas e a monitora-
ção constante dos resultados alcançados em 
comparação com os resultados esperados.

( ) Certo   ( ) Errado

27. Na avaliação de desempenho, deve-se evi-
tar avaliar o comportamento do individuo 
no ambiente de trabalho, por ser uma ques-
tão tratada no âmbito disciplinar.

( ) Certo   ( ) Errado

28. No processo de avaliação de desempenho, o 
fornecimento de feedback a um empregado 
com desempenho abaixo do esperado deve ser 
evitado, para que ele não fique constrangido.

( ) Certo   ( ) Errado

29. A avaliação de desempenho, uma atribuição 
exclusiva da administração de RH, fornece in-
formações para planejamento de treinamen-
to, planejamento de carreira e promoções.

( ) Certo   ( ) Errado

30. João, que é um empregado dedicado e com-
petente de uma firma de computadores, tem 
obtido alto índice nas avaliações de desem-
penho aplicadas pela empresa. No entanto, 
no último ano, o resultado da sua avaliação 
sofreu forte queda, o que foi justificado pelo 
seu superior da seguinte forma: “seu avalia-
dor soube da sua participação em uma bri-
ga no estádio de futebol e da acalorada dis-
cussão ocorrida no trânsito entre você e um 
condutor de ônibus”. Nessa situação, é cor-
reto afirmar que a avaliação de desempenho 
de João foi adequada pois seu avaliador le-
vou em conta os acontecimentos mais recen-
tes acerca do comportamento de João.

( ) Certo   ( ) Errado

31. O enriquecimento vertical de cargos está 
embasado na adição de mais tarefas de 
mesmo nível de complexidade.

( ) Certo   ( ) Errado

32. O método dos incidentes críticos para ava-
liação do desempenho é muito utilizado por 
avaliar os aspectos normais e excepcionais 
do desempenho.

( ) Certo   ( ) Errado

33. A implantação de um sistema de remunera-
ção tem como objetivo principal,

a) regularizar e reduzir a subjetividade das 
chefias na administração salarial.

b) criar condições para contratar empre-
gados mais competentes.

c) aumentar a qualidade e a produtivida-
de da empresa.

d) melhorar o clima organizacional e as re-
lações entre os empregados.

e) reduzir o custo com a mão-de-obra.

34. O processo de gestão por remuneração deve 
comparar os requisitos que um cargo exige 
de seu ocupante com o perfil que um candi-
dato deve apresentar para aquele cargo.

( ) Certo   ( ) Errado

35. A remuneração depende de inúmeros fato-
res e provoca forte impacto nas pessoas e 
nas organizações. Na composição dos salá-
rios, deve-se considerar fatores internos e 
externos. Um exemplo de fator interno é o 
grau de competitividade da organização.

( ) Certo   ( ) Errado

36. Nas empresas atuais, especialmente as de 
grande porte, não cabe à área de recursos hu-
manos estabelecer as políticas de remuneração 
da empresa, responsabilidade essa que cabe 
aos gerentes de cada área da empresa, sem in-
terferência do setor de recursos humanos.

( ) Certo   ( ) Errado
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37. Um dos desafios da Gestão de Pessoas es-
tratégica diz respeito ao gerenciamento do 
binômio qualidade de vida versus quantida-
de de vida.

A quantidade de vida é o grau em que preva-
lecem valores como afirmação, aquisição de 
dinheiro e bens materiais e concorrência.

A qualidade de vida é o grau em que as pes-
soas valorizam os relacionamentos e mos-
tram sensibilidade e preocupação com o 
bem-estar dos outros.

A respeito da qualidade de vida no trabalho, 
analise as afirmações a seguir.

I – Em geral, os esforços para melhorar a 
qualidade de vida no trabalho procuram 
tornar os cargos mais produtivos e satisfa-
tórios.

II – Embora sejam usadas muitas técnicas 
diferentes sob o título qualidade de vida no 
trabalho, a maioria delas acarreta a refor-
mulação dos cargos.

III – Cargos altamente especializados, nos 
quais não há uma necessidade de identifica-
ção com as tarefas, proporcionam níveis mais 
elevados de qualidade de vida no trabalho.

IV – Quando as tarefas são agrupadas, de 
modo que os empregados sintam que estão 
fazendo uma contribuição identificável, a 
qualidade de vida no trabalho pode aumen-
tar de modo significativo.

V – Os projetos de cargo que logram êxito 
consideram os elementos comportamentais 
para que os trabalhadores tenham uma alta 
qualidade de vida no trabalho.

São corretas APENAS as afirmações

a) I e II. 
b) I, III e V.
c) I, II, IV e V. 
d) II, III e V.
e) III e IV.

38. (BACEN – 2010) Apesar da necessidade de 
imparcialidade e objetividade no processo 
de avaliação de desempenho organizacio-
nal, percebe-se que a cultura paternalista 
faz com que avaliadores, às vezes, favore-
çam pessoas

I – de que gostam, independente da sua com-
petência profissional e de seus resultados;

II – que vinham apresentando maus desem-
penhos, mas que, perto do período da ava-
liação, “mostraram serviço”.

Esse erro de propensão, causado em geral 
porque os avaliadores não conseguem ficar 
emocionalmente desligados, pode ser qua-
lificado, nos exemplos acima, respectiva-
mente, como

a) preconceito pessoal e propensão a ri-
gor.

b) propensão de complacência e erro de 
tendência central.

c) propensão de complacência e efeito re-
centicidade.

d) efeito halo e erro de tendência central.
e) efeito halo e efeito recenticidade.

39. Para escolher como será feita a avaliação 
de desempenho de uma organização, foram 
propostos cinco possíveis métodos, abaixo 
relacionados.

Qual o método proposto que está INCORRE-
TAMENTE explicado?

a) Escalas gráficas – é simples, permite 
uma visão integrada e resumida dos 
fatores de avaliação, mas não permite 
flexibilidade ao avaliador, que deve se 
ajustar ao instrumento, e não este às 
características do avaliado.

b) Escolha forçada – consiste em avaliar o 
desempenho dos indivíduos por inter-
médio de frases descritivas de alternati-
vas de tipos de desempenho individual, 
proporcionando resultados confiáveis e 
isentos de influências subjetivas e pes-
soais, mas de aplicação complexa, pois 
exige preparo prévio dos avaliadores.
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c) Pesquisa de campo – baseia-se em en-
trevistas de um especialista em avalia-
ção com o superior imediato, e permite, 
além de um diagnóstico do desempe-
nho do empregado, a possibilidade de 
planejar com este superior seu desen-
volvimento no cargo e na organização, 
mas tem um custo operacional elevado.

d) Incidentes críticos – não se preocupa 
com características do comportamento 
humano situadas dentro do campo da 
normalidade, registrando os fatos ex-
cepcionalmente positivos que devem 
ser realçados e mais utilizados no de-
sempenho dos indivíduos, e os excep-
cionalmente negativos que devem ser 
corrigidos e eliminados.

e) Comparação aos pares – é um processo 
simples e pouco eficiente, que compara 
dois a dois empregados de cada vez, per-
mitindo o registro daquele que é consi-
derado melhor quanto ao desempenho.

40. Entre as múltiplas aplicações tradicionais do 
sistema de informação de RH está a disciplina, 
condição por que as pessoas se conduzem de 
acordo com as regras e procedimentos de um 
comportamento aceitável pela organização.

No que diz respeito ao processo disciplinar, 
qual das ações a seguir é INCORRETA?

a) A ação disciplinar deve ser imediata, 
consistente, pessoal e informativa.

b) A ação disciplinar deve ser progressiva.
c) A ação corretiva deve ser preferida à 

ação punitiva.
d) A punição deve ser a ação final e última 

de qualquer ação disciplinar.
e) Toda ação disciplinar deve variar de 

acordo com a situação.

41. Analise as proposições a seguir, referentes a 
clima organizacional.

I – O clima organizacional reflete o espírito 
das pessoas da organização, como elas se re-
lacionam entre si e com a organização, como 
administram seus conflitos, como lidam com 
seus temores e percepções nos diversos mo-
mentos por que passa a organização.

II – Os respondentes de uma pesquisa de cli-
ma organizacional realizam uma sequência de 
operações bastante complexa – perceber-inter-
pretar-descrever o que veem na empresa – de 
forma inteiramente consciente, mesmo que se 
saiba que grande parte da realidade é de fato 
percebida de forma não consciente e que, mes-
mo assim, influencia nosso comportamento.

III – O clima organizacional não é gerado 
apenas pelo que as pessoas sentem e pen-
sam, mas também confirmado pelo que as 
pessoas correspondentemente fazem e, 
desse modo, é algo que vai das predisposi-
ções internas e profundas do indivíduo (va-
lores) às suas manifestações pessoais ob-
serváveis (atitudes e comportamentos).

IV – O clima é uma característica estanque 
de uma organização, determinado pela in-
fluência de elementos internos como mu-
danças no corpo diretivo, programas de 
demissão, benefícios oferecidos, relações 
chefe subordinado, e externos, como globa-
lização da economia, pacotes econômicos 
governamentais, desemprego.

São corretas APENAS as proposições

a) I e II.
b) I, II e III.
c) I, II e IV. 
d) I, III e IV.
e) III e IV.

Julgue os itens a seguir, acerca da cultura 
organizacional.

42. A cultura organizacional existente no Mi-
nistério das Comunicações é a mesma dos 
demais órgãos públicos brasileiros, em suas 
três esferas: federal, estadual e municipal.

( ) Certo   ( ) Errado

43. A análise da cultura organizacional é vislum-
brada efetivamente nas normas formais e 
escritas existentes na organização.

( ) Certo   ( ) Errado



www.acasadoconcurseiro.com.br 1149

MTE - Auditor Fiscal do Trabalho – Administração Geral e Pública – Profª Giovanna Carranza

44. Um servidor que marcou a história do Mi-
nistério, sendo citado como exemplo e mo-
delo a ser seguido pelos novos ingressantes, 
deve ser entendido como exemplo de arte-
fato da cultura organizacional.

( ) Certo   ( ) Errado

45. As culturas organizacionais caracterizam-se 
mais conservadoras ou mais flexíveis, depen-
dendo da receptividade à mudança de seus 
valores e de suas pressuposições básicas.

( ) Certo   ( ) Errado

46. O discurso adotado pelos chefes reflete fa-
cilmente a cultura organizacional vigente.

( ) Certo   ( ) Errado

47. A sobrevivência e o crescimento da organiza-
ção dependem da manutenção intocada de 
sua cultura organizacional, de modo a fazer 
frente às mudanças do ambiente externo.

( ) Certo   ( ) Errado

48. A cultura organizacional é um dos fatores 
determinantes do clima organizacional.

( ) Certo   ( ) Errado

49. Várias formas de aprendizagem, por exem-
plo: rituais, cerimônias, histórias e mesmo 
a linguagem utilizada na organização, são 
utilizadas para que a cultura organizacional 
seja assimilada pelos novos servidores.

( ) Certo   ( ) Errado

50. A respeito de motivação, liderança e de-
sempenho, assinale a opção incorreta.

a) A liderança orientada para a tarefa, na 
qual o poder decisório se concentra no 
líder, de perfil autocrático, é considera-
do o estilo de liderança mais adequado 
de forma geral.

b) Necessidades não atendidas resul-
tam em frustração. Apatia, depressão, 
agressão, procura de outro local para 
trabalhar são comportamentos resul-
tantes do estado de frustração.

c) A motivação para o trabalho depende de 
estímulos do ambiente e das necessida-
des, interesses e valores das pessoas.

d) A liderança situacional depende do com-
portamento do líder, das características 
dos funcionários, da natureza das tarefas 
e das pressões presentes na organização.

e) Desenvolver a competência da comuni-
cação deve ser um objetivo básico dos 
administradores de organizações e das 
pessoas de forma geral.

51. O poder e a cultura são variáveis-chave em 
qualquer organização. Diversos estudos mos-
tram que as estruturas de mando e de valores 
se reproduzem cotidianamente sobre os co-
mandados e sem que estes percebam através:

a) da hierarquia dos cargos;
b) das regras;
c) dos grupos informais;
d) da imposição do consenso pela chefia;                                                          
e) das modernas tecnologlas de informação.

(Cespe – Inmetro – 2007) Acerca dos siste-
mas de informações gerenciais, julgue os 
itens a seguir.

52. Informação é o produto da análise dos dados 
existentes na empresa, devidamente registra-
dos, classificados, organizados, relacionados e 
interpretados em um determinado contexto, 
para transmitir conhecimento e permitir a to-
mada de decisão de forma otimizada.

( ) Certo   ( ) Errado

53. Um executivo não precisa saber como fun-
ciona um sistema de informações geren-
ciais, mas apenas, como usá-lo.

( ) Certo   ( ) Errado
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54. (CESPE – PMRB) O alto índice de rotatividade 
na força de trabalho de uma organização é um 
indicativo de que as técnicas utilizadas para o 
recrutamento de pessoal estão adequadas.

( ) Certo   ( ) Errado

55. (CESPE – HFA) Um método moderno de 
avaliação de desempenho deve considerar 
o estabelecimento consensual de objetivos 
entre gerentes e subordinados, o compro-
misso dos empregados para o alcance dos 
objetivos, a alocação adequada de recursos 
e meios necessários para a realização das 
tarefas e a monitoração constante dos re-
sultados alcançados em comparação com 
os resultados esperados.

( ) Certo   ( ) Errado

56. (CESPE – INMETRO) No setor público, a 
avaliação do desempenho tem por objetivo 
precípuo a identificação de servidores com 
rendimento abaixo do esperado, caso em 
que deverá ser instaurado processo de de-
missão.

( ) Certo   ( ) Errado

57. (CESPE – ANVISA) O relacionamento indi-
víduo organização é marcado por trocas 
e reciprocidades. Percepções individuais 
favoráveis acerca da reciprocidade do re-
lacionamento indivíduo-organização estão 
associadas positivamente a satisfação e 
comprometimento afetivo no trabalho.

( ) Certo   ( ) Errado

(CESPE – FUNDAC) A força de trabalho de 
uma organização é constituída pela exis-
tência de uma variedade de pessoas com 
diferentes características, o que pode levar 
a conflitos nas relações de trabalho. A res-
peito desse assunto, julgue as afirmativas 
abaixo.

58. Uma interferência deliberada sobre a tenta-
tiva de uma outra pessoa alcançar os seus 
objetivos é fator determinante nas situa-
ções de conflito interpessoal.

( ) Certo   ( ) Errado

59. Uma grande interdependência entre os gru-
pos de trabalho pode possibilitar que um 
prejudique o trabalho do outro, o que seria 
um fator gerador de conflito.

( ) Certo   ( ) Errado

60. Conflitos profissionais não geram qualquer 
ganho positivo para a organização.

( ) Certo   ( ) Errado

61. (CESPE – TJRR) Treinamento e desenvolvi-
mento são preocupações constantes dos ges-
tores de pessoas. Treinamento é o conjunto 
de atividades voltado à educação e orienta-
ção para a carreira futura do funcionário.

( ) Certo   ( ) Errado

62. (CESPE – HCGV) A etapa de avaliação de 
treinamento permite que todo o sistema 
seja retroalimentado e, eventualmente, os 
problemas sejam corrigidos.

( ) Certo   ( ) Errado

63. (CESPE – ANVISA) Em uma organização, co-
existem múltiplas culturas. Quando os valo-
res de determinadas unidades organizacio-
nais são distintos dos valores dominantes 
na organização, ocorre uma dinâmica orga-
nizacional denominada contracultura.

( ) Certo   ( ) Errado

64. (CESPE – ANVISA) Os comportamentos dos 
fundadores ou pioneiros são essenciais na 
formação e consolidação da cultura organi-
zacional. Eles tentam desenvolver uma visão 
compartilhada pelos membros a respeito da 
organização e uma estratégia para o empreen-
dimento.

( ) Certo   ( ) Errado
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65. (CESPE – ANA) Clima organizacional está li-
gado, diretamente, à maneira como o cola-
borador percebe a organização, com a sua 
cultura, suas normas, seus usos e costumes, 
como ele interpreta todos esses pontos e 
como reage, positiva ou negativamente, a 
essa interpretação.

( ) Certo   ( ) Errado

66. (CESPE – ANA) São benefícios da pesquisa 
de clima organizacional a potencialização de 
propulsores, o balizamento de programas de 
treinamento, a obtenção de sinergia dos co-
laboradores e de sinergia das lideranças.

( ) Certo   ( ) Errado

67. (CESPE – ANA) São três as dimensões bási-
cas para investigações sobre clima organi-
zacional: dimensão psicológica, dimensão 
organizacional e dimensão formal.

( ) Certo   ( ) Errado

68. (CESPE – TCU) O clima organizacional ade-
quado é em grande parte responsabilidade 
do estilo de liderança do gestor, embora di-
mensões extra-organizacionais, ocupacio-
nais e individuais também sejam relevantes.

( ) Certo   ( ) Errado

(CESPE – INCA) Apesar da necessidade de 
mudança na cultura de vários órgãos, a le-
gislação em vigor já permite a incorporação 
de alguns parâmetros da gestão por com-
petências em instituições públicas. A partir 
dessa afirmação, julgue os próximos itens.

69. As técnicas de implantação da gestão por 
competências no setor privado não podem 
ser transportadas diretamente para o setor 
público, pois necessitam adequar-se às par-
ticularidades da gestão pública.

( ) Certo   ( ) Errado

70. A gestão por competências pressupõe 
maior autonomia para o indivíduo, o que di-
ficulta a sua aplicação no setor público, ten-

do em vista a rigidez organizacional própria 
desse setor.

( ) Certo   ( ) Errado

71. Os resultados esperados da gestão por com-
petências são diferentes para o setor pú-
blico e o privado, pois o setor privado visa 
à aprendizagem e ao desenvolvimento de 
competências organizacionais; e o setor pú-
blico visa à aprendizagem e ao desenvolvi-
mento de competências individuais.

( ) Certo   ( ) Errado

72. Na gestão por competências os indivíduos 
que ocupam o mesmo cargo devem possuir 
remunerações iguais, independentemente de 
suas características e habilidades individuais.

( ) Certo   ( ) Errado

73. (CESPE – INMETRO) Na gestão por compe-
tências, pode ocorrer a captação pela sele-
ção externa de competências e sua integra-
ção ao ambiente organizacional, podendo 
ocorrer tanto pelo recrutamento e pela se-
leção, no nível individual, e no meio organi-
zacional, por meio de alianças estratégicas.

( ) Certo   ( ) Errado

(CESPE – ANA) Em relação à gestão por 
competências, julgue os próximos itens.

74. Competência corresponde a adquirir, usar, 
mobilizar, integrar, desenvolver e transferir 
conhecimentos, recursos, habilidades e ex-
periências que agreguem valor à organiza-
ção e valor social ao indivíduo.

( ) Certo   ( ) Errado

75. A gestão por competências, por ser conside-
rada ultrapassada pelas modernas técnicas 
de gestão, caiu em desuso nas organizações 
do conhecimento, tendo sido substituída 
pela gestão por objetivos e processos.

( ) Certo   ( ) Errado
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76. É consensual entre os diversos autores a no-
ção de que as competências individuais não 
formam a base das competências organiza-
cionais e que a aprendizagem não é capaz de 
promover o desenvolvimento das mesmas.

( ) Certo   ( ) Errado

77. Gestão por competências, muito mais do que 
uma forma de administrar, é uma filosofia de 
desenvolvimento de talentos nas empresas. 
Por meio dela é possível orientar as ações das 
pessoas no intuito de se construir uma orga-
nização eficaz, ou seja, aquela que atinge as 
suas metas e os seus objetivos traçados.

( ) Certo   ( ) Errado

78. (CESPE – MPS) O modelo de gestão por 
competências é considerado um fator moti-
vacional, já que incentiva o desenvolvimen-
to profissional dos colaboradores.

( ) Certo   ( ) Errado

79. (CESPE – MPS) Uma das vantagens da gestão 
por competências é a possibilidade de se tra-
balhar com os recursos humanos estratégicos.

( ) Certo   ( ) Errado

(CESPE – INSS – 2008) Acerca de gestão de 
competências, julgue os itens seguintes.

80. As competências humanas ou profissionais 
podem ser entendidas como combinações 
sinérgicas de conhecimentos, habilidades e 
atitudes, expressas pelo desempenho pro-
fissional dentro de determinado contexto 
organizacional.

( ) Certo   ( ) Errado

81. A identificação das competências já existen-
tes na organização é um processo sofistica-
do, não se valendo para isso de instrumen-
tos como a avaliação de desempenho.

( ) Certo   ( ) Errado

82. O desenvolvimento de competências ser-
ve de pilar para a busca da manutenção de 
desempenhos e perpetuação, nos mesmos 
moldes, do modelo organizacional.

( ) Certo   ( ) Errado

83. A transferência e a consolidação de compe-
tências ocorrem independentemente do re-
lacionamento com outras pessoas.

( ) Certo   ( ) Errado

84. As core competences, ou competências es-
senciais da organização, são responsáveis 
pela atuação da empresa no mercado, es-
timulando a construção de um diferencial 
competitivo baseado nas especialidades e 
especificidades de cada organização.

( ) Certo   ( ) Errado

85. A definição das competências essenciais da 
organização garante que a empresa se tor-
ne mais competitiva.

( ) Certo   ( ) Errado

86. (CESPE – INMETRO) O mapeamento de com-
petências possibilita a identificação das com-
petências institucionais e individuais instaladas 
na empresa, bem como a definição das compe-
tências pessoais necessárias para se concretiza-
rem as estratégias e metas corporativas.

( ) Certo   ( ) Errado

87. (CESPE – INMETRO) Instrumento ampla-
mente utilizado no setor privado, a gestão 
por competências não se inclui entre as téc-
nicas de gerenciamento de recursos huma-
nos praticadas no setor público.

( ) Certo   ( ) Errado

88. (CESPE – ANVISA) A gestão de competên-
cias nas organizações pressupõe o ade-
quado mapeamento de conhecimentos, 
habilidades e atitudes, individuais e organi-
zacionais.

( ) Certo   ( ) Errado
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89. (CESPE – ANVISA) Autores modernos do tema 
gestão de competências, como Prahalad e 
Hamel, partem da premissa de que a compe-
tência ou o desempenho individual exercem 
influência na competência ou desempenho 
da organização, não sendo influenciados pelo 
desempenho organizacional.

( ) Certo   ( ) Errado

90. (CESPE – ANA) As competências podem ser 
definidas a partir de conhecimentos, habi-
lidades e atitudes dos funcionários e, tam-
bém, como produto de três fatores: saber 
fazer, querer fazer e poder fazer.

( ) Certo   ( ) Errado

91. (CESPE – STF) O desempenho competente 
no trabalho depende de complexas relações 
entre características do indivíduo: conheci-
mentos, habilidades e atitudes — saber fa-
zer e saber ser —, motivação — querer fa-
zer — e de condições ambientais externas 
de suporte organizacional — poder fazer.

( ) Certo   ( ) Errado

92. (CESPE – TJ-AP) O desenvolvimento de com-
petências e habilidades individuais pode 
melhorar o desempenho organizacional.

( ) Certo   ( ) Errado

(CESPE – ANVISA) Na década passada come-
çou a tomar forma um modelo estruturado 
de gestão de pessoas que tem como pecu-
liaridade considerar a participação dos fun-
cionários como sendo essencial para que a 
empresa implemente sua estratégia e crie 
vantagem competitiva (Lawler III, 1998: 12). 
Esse é o chamado Modelo de Gestão por 
Competências, que é uma tendência apon-
tada na gestão de pessoas para os próximos 
dez anos e à qual 33 % das empresas partici-
pantes da Pesquisa RH2010 já se adaptaram.

Caderno de Pesquisas em Administração. São Paulo, v. 8, 
n.º 4, out./dez./2001, p.16 (com adaptações).

Considerando o tema abordado no texto 
acima, julgue os itens subsequentes.

93. Na acepção atual vinculada à gestão por 
competências, o significado de competên-
cia está associado a características indivi-
duais observáveis capazes de predizer ou 
causar desempenho superior ou efetivo no 
trabalho ou em outra situação de vida.

( ) Certo   ( ) Errado

94. A implantação de um modelo de gestão por 
competências tem características botton-
-up, pois é pela emersão das competências 
individuais que se formam as competências 
organizacionais e, conseqüentemente, o 
mapa estratégico da organização.

( ) Certo   ( ) Errado

95. No que se refere às competências humanas, 
o conceito deriva da tríade denominada 
CHA (controle, hábitos e antecedentes).

( ) Certo   ( ) Errado

96. No modelo de gestão por competências, 
percebe-se uma tendência de redução da 
oferta de treinamento pelo processo for-
mal e pontual, do tipo cardápio, em favor 
da prática de se incentivar o despertar cons-
tante das necessidades de autodesenvolvi-
mento e da aplicação de técnicas de apren-
dizado no local de trabalho (on the job).

( ) Certo   ( ) Errado

(Cespe – TCU) Considerando que as organi-
zações têm focado importante atenção no 
gerenciamento das competências dos fun-
cionários, julgue os próximos itens.

97. Um indivíduo competente é aquele que 
sabe agir de forma responsável, que mobili-
za, integra, transfere conhecimentos, recur-
sos e habilidades, para agregar valor econô-
mico à organização.

( ) Certo   ( ) Errado
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98. (CESPE – TCU) Buscando-se gerar resultados, 
por intermédio de pessoas, discute-se muito 
o conceito de competência, que, atualmen-
te, é adotado na gestão por competências e 
contempla dimensões que foram bastante 
enfatizadas na abordagem humanista em seu 
estudo da organização informal, como, por 
exemplo: os padrões de relações e atitudes.

( ) Certo   ( ) Errado

(CESPE – TCU) Considerando que o mapea-
mento de competências tem sido uma ini-
ciativa presente nas organizações públicas, 
julgue os itens subseqüentes.

99. Um dos objetivos do mapeamento de compe-
tências é identificar o gap, ou lacuna, de com-
petências, ou seja, identificar a discrepância 
entre as competências necessárias para con-
cretizar a estratégia corporativa e as compe-
tências internas existentes na organização.

( ) Certo   ( ) Errado

100.  Entre as estratégias que podem ser uti-
lizadas para identificar as competências 
organizacionais e humanas, incluem-se 
a pesquisa documental, a coleta de da-
dos com pessoas-chave da organização, 
as entrevistas, a observação, os grupos 
focais e o questionário estruturado.

	 ( ) Certo   ( ) Errado

101.  (CESPE – IPEA) A remuneração por com-
petência objetiva relacionar a remune-
ração às exigências do cargo.

	 ( ) Certo   ( ) Errado

102.  (CESPE – TST) Alguns teóricos da área 
em questão definem competência como 
a capacidade do funcionário de combi-
nar, misturar e integrar recursos em pro-
dutos e serviços.

	 ( ) Certo   ( ) Errado

103.  (CESPE – TST) A gestão por competên-
cias é um instrumento de gestão de pes-
soas que orienta o desenvolvimento das 
competências necessárias para os pro-
fissionais de uma empresa. Sua elabo-
ração é norteada pelo direcionamento 
operacional dado pelo corpo de funcio-
nários da organização.

	 ( ) Certo   ( ) Errado

104.    (CESPE – INSS) As empresas que têm 
sistemas de gestão de pessoas por com-
petências definem níveis de complexi-
dade para cada uma das competências 
requeridas.

	 ( ) Certo   ( ) Errado

105.  (CESPE – INSS) As competências tradu-
zem a forma de contribuição das pesso-
as para as organizações interagirem com 
seu ambiente.

	 ( ) Certo   ( ) Errado

106.  (CESPE – INMETRO) A gestão por com-
petências consiste em atividades siste-
matizadas que permitem definir e de-
senvolver competências profissionais 
desejáveis à organização.

	 ( ) Certo   ( ) Errado

107.  (CESPE – ANA) O alinhamento da área 
de gestão de pessoas com as metas e os 
objetivos estratégicos da organização é 
preceito fundamental para a gestão por 
competências.

	 ( ) Certo   ( ) Errado

108.  (CESPE – ANS) Para uma das correntes teó-
ricas da administração, a gestão por compe-
tências, no nível macro, é um conjunto de 
conhecimentos, habilidades, tecnologias, 
sistemas físicos e gerenciais difíceis de se-
rem imitados pela concorrência, gerando 
valor distintivo e vantagem competitiva 
para a organização.

	 ( ) Certo   ( ) Errado
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109.  (CESPE – SERPRO) Discrepâncias de de-
sempenho ou lacunas nas competências 
individuais são devidas a variáveis que 
incluem, entre outras, falta de conheci-
mentos, habilidades e(ou) atitudes, des-
motivação do empregado e(ou) falta de 
condições ou suporte da organização ao 
desempenho no trabalho.

	 ( ) Certo   ( ) Errado

110.  (CESPE – SEBRAE) Segundo os conceitos 
modernos de gestão por competências, 
formação superior em administração, 
domínio da língua inglesa e conhecimen-
to avançado em informática caracteri-
zam completamente as competências 
individuais de um empregado.

(CESPE – SESPA ) Um programa de ca-
pacitação profissional, para que possa 
ser elaborado de forma eficaz, pressu-
põe a realização de um mapeamento 
fundamental de competências, orga-
nizacionais e individuais, no intuito de 
que os projetos de treinamento e de-
senvolvimento, de fato, sejam pertinen-
tes e contribuam para que objetivos or-
ganizacionais sejam alcançados. No que 
concerne ao mapeamento de compe-
tências e ao planejamento do programa 
de capacitação, julgue os itens a seguir.

111.  O mapeamento de competências é inicia-
do com a identificação das reais causas 
dos problemas de desempenho, as quais 
necessariamente decorrem de lacunas de 
conhecimentos, habilidades ou atitudes.

	 ( ) Certo   ( ) Errado

112.  Se o mapeamento de competências in-
dicar que a motivação baixa dos indiví-
duos ou a existência de barreiras orga-
nizacionais são os fatores responsáveis 
pelo mau desempenho, o programa de 
capacitação deverá ser desenvolvido e 
implementado o mais rápido possível.

	 ( ) Certo   ( ) Errado

113.  O mapeamento de competências orga-
nizacionais é de suma importância para 
que os programas de capacitação sejam 
posteriormente alinhados à estratégia e 
ao negócio organizacional.

	 ( ) Certo   ( ) Errado

114.  A inter-relação crescente dos papéis 
organizacionais, em decorrência da 
complexidade das tarefas, impossibilita 
qualquer tentativa de se executar eficaz-
mente um mapeamento de competên-
cias individuais.

	 ( ) Certo   ( ) Errado

115.  (CESPE – ANS) A ênfase da gestão de 
competência está em transformar os em-
pregados em profissionais altamente ca-
pacitados por meio do desenvolvimento 
de suas habilidades conceituais sobre o 
cargo que ocupa.

	 ( ) Certo   ( ) Errado

116.  As competências básicas são aquelas en-
tendidas como as essenciais para o de-
sempenho de uma atividade. Portanto, 
a busca pela agregação de novas compe-
tências via captação de empregados ou 
treinamento dos já efetivos, por exemplo, 
inviabiliza a gestão de competências pois 
leva a organização a gastar recursos sem 
a contrapartida da obtenção de satisfação 
das necessidades reais desta.

	 ( ) Certo   ( ) Errado

117.  A gestão por competência é um progra-
ma sistematizado e desenvolvido para 
definir perfis profissionais que propor-
cionem maior produtividade e adequa-
ção ao negócio, tendo como base certos 
critérios mensuráveis objetivamente.

	 ( ) Certo   ( ) Errado



 

www.acasadoconcurseiro.com.br1156

118.  A gestão de competência basicamente é a 
adequação das contribuições e valores de 
cada integrante para o sucesso organiza-
cional.

	 ( ) Certo   ( ) Errado

119.  (CESPE – BANESE) Nas estruturas organi-
zacionais embasadas nas competências e 
habilidades, o empregado é avaliado pela 
importância hierárquica da função que 
ocupa.

	 ( ) Certo   ( ) Errado

120.  A utilização de escalas gráficas é indica-
da para o órgão público que pretenda 
evitar a ocorrência do efeito halo duran-
te o processo de avaliação.

	 ( ) Certo   ( ) Errado

121.  A técnica de avaliação de desempenho 
por escolha forçada tem como vantagem 
não requerer treinamento dos avaliado-
res para sua aplicação.

	 ( ) Certo   ( ) Errado

122.  A avaliação de desempenho por pesqui-
sa de campo possui custo operacional 
elevado e tem processo lento com pou-
ca participação do avaliado.

	 ( ) Certo   ( ) Errado

123.  O método de avaliação de desempenho 
de uma carreira que obriga o avaliador a 
só conceder avaliação máxima a um per-
centual limitado de servidores é deno-
minado método de distribuição forçada.

	 ( ) Certo   ( ) Errado

124.  Além da avaliação de desempenho, a 
gestão de desempenho compreende 
o planejamento dos objetivos a serem 
perseguidos pelo grupo de servidores, e, 

posteriormente, a entrevista de avalia-
ção em que se dá o feedback de todo o 
processo.

	 ( ) Certo   ( ) Errado

125.  (CESPE – ABIN) O entendimento das di-
ferenças culturais, ao contrário das dife-
renças individuais, não auxilia na com-
preensão da maneira como os indivíduos 
agem, em determinadas situações, na 
busca dos seus objetivos, assunto funda-
mental no que se refere à motivação nas 
organizações.

	 ( ) Certo   ( ) Errado

126.  (CESPE – DESO) As relações humanas efi-
cazes ensejam a habilidade de reconheci-
mento das diferenças individuais, e quan-
do estas forem consideradas negativas no 
contato inicial, devese evitar o relaciona-
mento para coibir futuros conflitos.

	 ( ) Certo   ( ) Errado

127.  (Cespe – Prefsaúde ) A avaliação de de-
sempenho deve incluir a auto-avaliação 
e a avaliação do chefe imediato, mas, 
para apontar os pontos fracos do em-
pregado, apenas as avaliações dos seus 
superiores devem ser consideradas.

	 ( ) Certo   ( ) Errado

128.  (CESPE – TJDFT) A avaliação de desem-
penho em 360º é aquela realizada de 
modo circular pelos colegas do mesmo 
nível hierárquico do avaliado.

	 ( ) Certo   ( ) Errado

129.  (CESPE – INMETRO) A avaliação de de-
sempenho 360º é uma forma de mensu-
ração circular, que deve incluir o maior 
número possível de pessoas que intera-
gem de alguma forma com o avaliado.

	 ( ) Certo   ( ) Errado
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130.  (CESPE – MDS) Quando os avaliadores 
classificam os avaliados fornecendo espe-
cial consideração às qualidades que eles, 
avaliadores, percebem em si mesmos, es-
tão cometendo o erro de efeito de halo.

	 ( ) Certo   ( ) Errado

130.  (CESPE – TCU) O avaliador que, ao julgar 
o trabalho do seu subordinado, considera 
que seu desempenho é mediano em vá-
rios comportamentos, mesmo que este 
demonstre bons resultados em vários tra-
balhos realizados, comete o erro de ava-
liação denominado avaliação congelada.

	 ( ) Certo   ( ) Errado

131.  (CESPE – TJDFT) O processo de gestão do 
desempenho deve permitir ao funcioná-
rio conhecer os aspectos de comporta-
mento e desempenho valorizados pela 
organização, bem como quais são as ex-
pectativas e a opinião dos avaliadores a 
respeito de seus pontos fortes e fracos.

	 ( ) Certo   ( ) Errado

132.  (CESPE – ANTAQ) A avaliação de desem-
penho é vista com reservas por vários 
teóricos e profissionais em recursos hu-
manos, haja vista o baixo envolvimento 
das chefias na conclusão do processo.

	 ( ) Certo   ( ) Errado

133.  (CESPE – PRPREVI) O método de escolha 
forçada consiste em avaliar o desempenho 
dos indivíduos por meio de frases descri-
tivas de tipos de desempenho individual. 
Suas principais vantagens incluem o fato 
de sua elaboração ser simples e de apre-
sentar resultados específicos, enriquecen-
do a avaliação. Entre as principais desvan-
tagens, está o fato de ser pouco isenta de 
influências subjetivas e de ter uma aplica-
ção bastante complexa.

	 ( ) Certo   ( ) Errado

134.  (CESPE – BANESE) O método do inciden-
te crítico avalia o comportamento dos 
empregados em situações extraordiná-
rias, não se aplicando a situações roti-
neiras.

	 ( ) Certo   ( ) Errado

135.  (CESPE – MDS) O acompanhamento da 
gestão do desempenho deve ser siste-
maticamente realizado no seu primei-
ro ciclo de implementação; após esse 
período a manutenção e o controle da 
gestão do desempenho podem ser dis-
pensados, pois a prática já estará inter-
nalizada pelos avaliadores e avaliados.

	 ( ) Certo   ( ) Errado

136.  (CESPE – INMETRO) Um processo ade-
quado de gestão do desempenho permi-
te à organização identificar os servidores 
que necessitam de treinamento em de-
terminadas áreas, bem como selecionar 
aqueles em condições de receber pro-
moções ou novas responsabilidades.

	 ( ) Certo   ( ) Errado

137.  (CESPE – TCU) Deve-se utilizar indicado-
res de desempenho na busca de maior 
objetividade do processo de gestão de 
desempenho. Indicador é uma relação 
matemática que mede, numericamen-
te, atributos de um processo ou de seus 
resultados, com o objetivo de comparar 
essa medida com metas numéricas pre-
estabelecidas.

	 ( ) Certo   ( ) Errado

138.  (Cespe – Banese) Nas estruturas organi-
zacionais embasadas nas competências 
e habilidades, o empregado é avaliado 
pela importância hierárquica da função 
que ocupa.

	 ( ) Certo   ( ) Errado
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139.  (Cespe – Banese) O uso de instrumentos 
matemáticos permite evitar os erros no 
processo de avaliação de desempenho 
tais como a excessiva benevolência ou 
severidade.

	 ( ) Certo   ( ) Errado

140.  (Cespe – SGAPROC) O método de ava-
liação de desempenho denominado 360 
graus caracteriza-se pela avaliação de 
todos os atores que se relacionam com o 
empregado, tanto os externos quanto os 
atores internos à organização.

	 ( ) Certo   ( ) Errado

141.  (Cespe – TJPA) A avaliação 360º é uma 
autoavaliação na qual o empregado con-
sidera seu desempenho com relação 
a todas as pessoas que trabalham com 
ele, da chefia aos subordinados.

	 ( ) Certo   ( ) Errado

(Cespe – Inca) A avaliação de desempenho 
é importante ferramenta do subsistema e 
aplicação de pessoas, no âmbito da admi-
nistração de recursos humanos. Acerca des-
se tema, julgue os itens seguintes.

142.  O baixo comprometimento da liderança 
e a participação sistemática dos avalia-
dos são fatores que contribuem para o 
fracasso da implementação de métodos 
de avaliação de desempenho nas em-
presas.

	 ( ) Certo   ( ) Errado

143.  A avaliação 360 graus é caracterizada 
pelo compartilhamento de feedback das 
pessoas diretamente afetadas pelos re-
sultados com quem executou o trabalho.

	 ( ) Certo   ( ) Errado

144.  O método que se utiliza de análises com-
parativas entre um e outro empregado ou 
entre um empregado e o grupo em que ele 
atua é o método da comparação forçada.

	 ( ) Certo   ( ) Errado

145.  (CESPE – PRPREVI) A avaliação de desem-
penho de um empregado não depende 
muito do processo perceptivo, fator que 
praticamente não influencia a avaliação.

	 ( ) Certo   ( ) Errado

146.  (CESPE – PRPREVI) A avaliação de de-
sempenho permite identificar erros de 
projeto de cargo, deficiências no pre-
enchimento de vaga e necessidades de 
treinamento e desenvolvimento.

	 ( ) Certo   ( ) Errado

147.  (CESPE – PRPREVI) Os traços individuais 
estão diretamente relacionados a um 
bom desempenho, devendo ser mais en-
fatizados que o próprio comportamento 
do empregado.

	 ( ) Certo   ( ) Errado

148.  (CESPE – BANESE) Um programa de ava-
liação de desempenho objetiva, entre ou-
tros aspectos, mostrar aos empregados 
os resultados que dele são esperados.

	 ( ) Certo   ( ) Errado

(CESPE – TRE-BA) Com relação à ava-
liação de desempenho, julgue os itens 
subsequentes.

149.  Para ser considerada ferramenta de ges-
tão, a avaliação de desempenho deve 
restringir-se às dimensões intrínsecas 
do trabalho e às condições em que ele é 
executado.

	 ( ) Certo   ( ) Errado
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150.  A avaliação 360 graus é um método de 
avaliação de desempenho que utiliza a 
estratégia de múltiplos avaliadores, como 
superiores, subordinados, pares, fornece-
dores e clientes, sem, contudo, conside-
rar as autoavaliações, por constituírem 
fatores críticos de favorecimento pessoal.

	 ( ) Certo   ( ) Errado

151.  Avaliação de desempenho baseada em 
competências busca identificar as lacunas 
apresentadas pelo empregado em deter-
minado período, a partir da comparação 
entre as competências previstas para a 
função e aquelas demonstradas no exercí-
cio das atividades.

	 ( ) Certo   ( ) Errado

152.  Na fase de acompanhamento da avalia-
ção de desempenho, pode ser utilizada a 
entrevista de aconselhamento para apon-
tar potencialidades e indicar ações de ca-
pacitação.

	 ( ) Certo   ( ) Errado

(CESPE – SEBRAE) No que se refere à 
atuação da organização em gerenciar 
o desempenho de seus colaboradores, 
julgue os itens que seguem.

153.  Com o desenvolvimento da teoria admi-
nistrativa, a avaliação de desempenho 
evoluiu das metodologias de controle para 
processos que consideram o empregado e 
o seu trabalho como parte de um contexto 
organizacional e social mais amplo.

	 ( ) Certo   ( ) Errado

154.  O modelo de avaliação de desempenho 
evoluiu do foco unilateral, em que o che-
fe diagnostica os pontos fortes e fracos do 
subordinado, para outros modelos, em 
que chefe e subordinado discutem em 
conjunto o desempenho deste último.

	 ( ) Certo   ( ) Errado

155.  A avaliação 360º propõe a utilização de 
múltiplas fontes; nela, o empregado é 
avaliado por diversos atores envolvidos 
no trabalho, como clientes, pares, chefe 
e subordinados.

	 ( ) Certo   ( ) Errado

156.  O gerenciamento eficaz do desempenho 
envolve o acompanhamento do alcance 
dos resultados, em detrimento dos re-
cursos necessários a sua realização.

	 ( ) Certo   ( ) Errado

157.  Um papel da área de gestão de pessoas 
é atuar como um facilitador de cada eta-
pa envolvida nesse processo.

	 ( ) Certo   ( ) Errado

158.  Os resultados da etapa de avaliação do 
desempenho devem ser utilizados pelas 
diversos subsistemas de gestão de pes-
soas da organização, para preservar o 
sentido de gestão.

(CESPE – TCU) Com referência a alguns dos 
princípios que a organização deve observar 
na implantação de um sistema de gestão de 
desempenho, julgue os itens a seguir.

159.  A avaliação de desempenho deve fazer 
parte de um processo de gestão estra-
tégica que conecte os objetivos dos fun-
cionários aos objetivos organizacionais.

	 ( ) Certo   ( ) Errado

160.  Devem ser utilizados todos os atores 
envolvidos na atuação do funcionário 
como fontes de avaliação, independen-
temente do tipo de organização.

	 ( ) Certo   ( ) Errado
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(ANALISTA MPU-2010)

Julgue os próximos itens, a respeito de 
cultura e de clima organizacionais.

161.  Clima organizacional é um fenômeno 
relacionado às percepções e interpreta-
ções comuns das dimensões das ativi-
dades, do ambiente e das políticas que 
caracterizam a organização.

	 ( ) Certo   ( ) Errado

162.  A cultura organizacional não comporta 
gerenciamento, dado o descompasso, 
nas organizações, entre a situação real e 
a situação ideal.

	 ( ) Certo   ( ) Errado

163.  O clima organizacional resulta da per-
cepção compartilhada entre indivíduos, 
de ênfase afetiva e cognitiva, acerca de 
práticas, políticas e procedimentos for-
mais e informais de uma organização.

	 ( ) Certo   ( ) Errado

A avaliação de desempenho é a apreciação 
sistemática do desempenho da pessoa no 
cargo e do seu potencial de desenvolvimen-
to futuro. Acerca desse assunto, julgue os 
itens a seguir.

164.  Na ausência de métodos apurados para 
a avaliação de desempenho, a avaliação 
por comparação entre os pares é uma 
solução eficiente.

	 ( ) Certo   ( ) Errado

165.  As características individuais que favore-
cem o desempenho no trabalho são re-
sultantes da responsabilidade da pessoa 
no trabalho e independem da atuação 
da organização.

	 ( ) Certo   ( ) Errado

No que se refere à gestão por competências, 
julgue o item abaixo.

166.  Quanto à relevância no contexto organi-
zacional, as competências classificam-se 
em emergentes, estáveis, declinantes ou 
transitórias.

	 ( ) Certo   ( ) Errado

(TÉCNICO MPU – 2010)

O novo diretor de determinado órgão 
público, objetivando apagar da memória 
dos servidores a máxima “manda quem 
quer, obedece quem tem juízo”, instituí-
da na cultura da organização pelo antigo 
diretor, que permanecera no cargo du-
rante trinta anos, anunciou a realização 
de certame para a escolha de uma can-
ção comemorativa dos quarenta anos de 
existência do órgão, por meio da qual se-
riam enaltecidos valores e princípios po-
sitivos que norteiam o órgão. O anúncio 
foi feito durante a tradicional reunião de 
prestação de contas mensal, em que são 
comunicadas notícias internas, como pro-
moções, exonerações e apresentação de 
novos colaboradores.

Considerando essa situação hipotética, 
julgue os próximos itens, a respeito de 
clima e cultura organizacional.

167.  A canção escolhida para representar o 
órgão constitui um valor da cultura orga-
nizacional.

	 ( ) Certo   ( ) Errado

168.  O antigo diretor do órgão é exemplo de he-
rói na cultura organizacional desse órgão.

	 ( ) Certo   ( ) Errado

169.  A máxima instituída na organização pelo 
antigo diretor não constitui símbolo da 
cultura organizacional.

	 ( ) Certo   ( ) Errado
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170.  A referida reunião mensal corresponde a 
um rito da cultura organizacional.

	 ( ) Certo   ( ) Errado

171.  Infere-se da situação apresentada que o 
objetivo do novo diretor do órgão está 
voltado para a mudança da cultura or-
ganizacional, que, envolvendo aspectos 
mais superficiais, reflete o clima orga-
nizacional, relacionado a aspectos mais 
enraizados na organização.

	 ( ) Certo   ( ) Errado

Julgue os itens seguintes, relativos a avalia-
ção de desempenho.

172.  Considere que, em determinada organi-
zação, o coordenador de uma equipe de 
trabalho utilize a técnica de frases des-
critivas para avaliar o desempenho dos 
membros dessa equipe. Nessa situação, 
o referido coordenador está livre para 
escolher e avaliar, entre as frases disponi-
bilizadas, as que sejam mais representati-
vas do comportamento dos avaliados.

	 ( ) Certo   ( ) Errado

173.  A ocorrência de prejulgamento e subje-
tividade constitui uma das desvantagens 
da adoção do método da escala gráfica 
para a avaliação de desempenho dos 
profissionais em uma organização.

	 ( ) Certo   ( ) Errado

174.  A opção pelo método de escolha forçada 
para a avaliação do desempenho profis-
sional em uma organização possibilita 
alta probabilidade de ocorrência do efei-
to Halo.

	 ( ) Certo   ( ) Errado

175.  A avaliação de desempenho bem estru-
turada deve ter como objetivo a aprecia-
ção sistemática do desempenho dos co-
laboradores no exercício do cargo bem 
como a do seu potencial de desenvolvi-
mento.

	 ( ) Certo   ( ) Errado

176.  A técnica de incidentes críticos constitui 
método de avaliação pautado nos fatos 
excepcionalmente negativos e excepcio-
nalmente positivos relacionados ao de-
sempenho do avaliado.

( ) Certo   ( ) Errado
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Gabarito: 1.	B 2.	C 3.	D 4.	C 5.	C 6.	E 7.	Certo 8.	Errado 9.	Errado 10.	D 11.	C 12.	C 13.	B 14.	D 15.	B  
16.	 Errado 17.	 Certo 18.	 Errado 19.	 Errado 20.	 Errado 21.	 Certo 22.	 Errado 23.	 Errado 24.	 Certo 25.	 Certo  
26.	 Certo 27.	 Errado 28.	 Errado 29.	 Errado 30.	 Errado 31.	 Errado 32.	 Errado 33.	 A 34.	 Errado 35.	 Errado  
36. Errado 37.	 C 38. E 39.	 B 40. A 41.	 B 42.	 Errado 43.	 Errado 44. Certo 45.	 Certo 46.	 Errado 47.	 Errado  
48.	 Certo 49.	 Certo 50.	 A 51.	 C 52.	 Certo 53.	 Errado 54.	 Errado 55.	 Certo 56.	 Errado 57.	 Certo 58.	 Certo  
59.	Certo 60.	Errado 61.	Errado 62.	Certo 63.	Certo 64.	Certo 65.	Certo 66. Certo 67.	Errado 68.	Certo 69.	Certo  
70.	 Certo 71.	 Errado 72.	 Errado 73.	 Certo 74.	 Certo 75.	 Errado 76. Errado 77.	 Certo 78.	 Certo 79.	 Certo  
80.	 Certo 81.	 Errado 82.	 Errado 83.	 Errado 84.	 Certo 85.	 Errado 86.	 Certo 87.	 Errado 88.	 Certo 89.	 Errado  
90. Certo 91.	 Certo 92.	 Certo 93.	 Certo 94.	 Errado 95.	 Errado 96.	 Certo 97.	 Errado 98. Errado 99.	 Certo  
100.	 Certo 101.	 Errado 102.	 Certo 103.	 Errado 104.	 Certo 105.	 Certo 106.	 Certo 107.	 Certo 108.	 Certo  
109.	 Certo 110.	 Errado 111.	 Errado 112.	 Errado 113. Certo 114.	 Errado 115.	 Errado 116.	 Errado 117.	 Certo  
118.	 Certo 119.	 Errado 120.	 Errado 121.	 Certo 122.	 Certo 123.	 Certo 124.	 Certo 125.	 Errado 126.	 Errado  
127.	Errado 128.	Errado 129.	Certo 130.	Errado 131.	Certo 132. Certo 133.	Errado 134.	Certo 135. Errado 136. Certo  
137.	 Certo 138.	 Errado 139.	 Errado 140.	 Certo 141.	 Errado 142.	 Errado 143.	 Certo 144.	 Errado 145.	 Errado  
146.	Certo 147.	Errado 148. Certo 149.	Errado 150. Errado 151. Certo 152. Certo 153. Certo 154. Certo 155.	Certo  
156.	 Errado 157. Certo 158.	 Certo 159.	 Certo 160.	 Errado 161.	 Certo 162.	 Errado 163.	 Errado 164.	 Certo  
165.	 Errado 166.	 Certo 167.	 Errado 168.	 Certo 169.	 Errado 170.	 Certo 171.	 Errado 172.	 Certo 173.	 Certo  
174. Errado 175.	Certo 176. Certo
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COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL

Comportamento Organizacional: Motivação, Liderança e Desempenho.

Motivação

Em Psicologia, motivação é a força propulsora (desejo) por trás de todas as ações de um orga-
nismo.

Motivação é o processo responsável pela intensidade, direção e persistência dos esforços de 
uma pessoa para o alcance de determinada meta.

A motivação é baseada em emoções, buscando experiências emocionais positivas e evitando 
as negativas. Positivo e negativo são definidos pelo estado individual do cérebro, e não por 
normas sociais: uma pessoa pode ser direcionada até à automutilação ou à violência caso o seu 
cérebro esteja condicionado a criar uma reação positiva a essas ações.

As Necessidades Humanas Básicas

A compreensão da motivação do comportamento exige o conhecimento das necessidades hu-
manas, por se tratar de um dos motivos internos mais importantes que orientam o comporta-
mento e o desempenho do indivíduo.

Em pesquisas realizadas por diversos autores estudiosos da motivação humana, constatou-se que 
existem certas necessidades humanas fundamentais e algumas cujas causas escapam ao próprio 
entendimento do homem. Essas causas se chamam necessidades ou motivos e são forças conscien-
tes ou inconscientes que levam o indivíduo a apresentar determinado comportamento. Assim, a 
motivação refere-se ao comportamento, que é causado por necessidades internas do indivíduo e 
que é dirigido aos objetivos que podem satisfazer essas necessidades.

Ao longo de sua vida, o homem evolui por três níveis ou estágios de motivação à medida que 
vai crescendo e amadurecendo, vai ultrapassando os estágios mais baixos e desenvolvendo ne-
cessidades de níveis gradativamente mais elevados. As diferenças individuais influem na dura-
ção, na intensidade e na fixação em cada um desses estágios; assim como na predominância de 
uma necessidade sobre as demais.

Apesar dessas variâncias entre indivíduos ou grupos, temos uma forma de generalização das neces-
sidades humanas, estabelecidas por categorias ou hierarquias e propostas por estudiosos do assun-
to, como Maslow, por exemplo. A hierarquia das necessidades, segundo Maslow, abrange:

 • necessidades fisiológicas: ar, comida, repouso, etc.;

 • necessidades de segurança: proteção contra o perigo ou provação;

 • necessidades sociais: amizade, inclusão em grupos, etc.;

 • necessidades de estimas: reputação, reconhecimento, autorrespeito, amor, etc.;

 • necessidades de autorrealização: realização do potencial, utilização plena dos talentos in-
dividuais, etc.
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Segundo a teoria, as necessidades de nível mais baixo do indivíduo precisam estar satisfeitas antes 
que ele possa se interessar pelas de nível superior. Estudos feitos não sustentam claramente a ques-
tão da progressão nos níveis hierárquicos, porém, a sua grande contribuição é o reconhecimento e a 
identificação das necessidades individuais com o propósito de motivar o comportamento

Motivação e Comportamento

O comportamento das pessoas em uma organização é complexo, depende de fatores internos (de-
correntes de suas características de personalidade, como capacidade de aprendizagem, de moti-
vação, de percepção do ambiente externo e interno, de atitudes, de emoções, de valores, etc.) e 
externos (decorrentes do ambiente que envolve as características organizacionais, como sistemas 
de recompensas e punições, de fatores sociais, de políticas, de coesão grupal existente, etc.).

Chiavenato (1999), com a Teoria das Relações Humanas passou a estudar a influência da moti-
vação no comportamento das pessoas. Embora este seja apenas um dos fatores internos que 
influenciam o comportamento humano, a ele é dado tanta importância porque a motivação 
atua, em geral, sobre as necessidades dos indivíduos, a fim de as suprir para atingir os objeti-
vos, tanto pessoais como organizacionais. 

Essas necessidades humanas, tidas como forças ativas e impulsionadoras do comportamento, 
são muito vastas. Isso porque as pessoas são diferentes entre si, possuem necessidades dife-
rentes e estas, consequentemente, produzem padrões de comportamento que variam de indi-
víduo para indivíduo.

Apesar de todas essas diferenças enormes, em pesquisas realizadas acerca do comportamento 
humano, foi constatado que o processo que dinamiza o comportamento humano é mais ou 
menos semelhante para todas as pessoas.

Baseando-se nos pressupostos de Chiavenato (1998), podem ser definidas três suposições para 
explicar o comportamento humano, das quais a análise nos é válida, pois elas estão intimamen-
te relacionadas com o processo de motivação:

a) O comportamento humano é causado, ou seja, existe uma causalidade do comportamento. 
Tanto a hereditariedade como o meio ambiente influem decisivamente sobre o comporta-
mento das pessoas. O comportamento é causado por estímulos internos ou externos.

b) O comportamento é motivado, ou seja, há uma finalidade em todo comportamento huma-
no. O comportamento não é causal, nem aleatório, mas sempre orientado e dirigido para 
algum objetivo.

c) O comportamento humano é orientado para objetivos pessoais. Subjacente a todo com-
portamento existe sempre um impulso, um desejo, uma necessidade, uma tendência, ex-
pressões que servem para designar os motivos do comportamento.

Motivação e Desempenho

Sendo o comportamento humano fundamentalmente orientado por objetivos, sejam eles 
conhecidos ou inconscientes, fica evidente a importância de se associar atitudes motivacionais 
a esses objetivos.
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Esses fatores motivacionais vão influir diretamente no comportamento do indivíduo e, conse-
quentemente, no seu desempenho dentro da organização. 

Na verdade, tratam-se de três itens – motivação, comportamento e desempenho – que se apresen-
tam estreitamente ligados. O desempenho é uma manifestação do comportamento humano nas 
organizações, podendo assim também ser motivado pelo próprio indivíduo (motivos internos) ou 
pela situação ou ambiente em que ele se encontra (motivos externos) (MAXIMIANO, 1995).

Motivos internos

São as necessidades, as aptidões, os interesses e as habilidades do indivíduo, que o fazem ca-
paz de realizar certas tarefas e não outras; que o fazem sentir-se atraído por certas coisas e 
evitar outras; que o fazem valorizar certos comportamentos e menosprezar outros. Podem ser 
definidos ainda como os impulsos interiores, de natureza fisiológica e psicológica, afetados por 
fatores sociológicos: necessidades, frustração, aptidão, habilidades, atitudes e interesses.

Motivos externos
São os estímulos ou incentivos que o ambiente oferece ou os objetivos que a pessoa persegue 
porque satisfazem uma necessidade, que despertam um sentimento de interesse pois repre-
sentam a recompensa a ser alcançada.

→ Frederick Herzberg

Os motivos externos podem ser divididos em duas categorias principais – o trabalho e as con-
dições de trabalho –, classificação proposta por Frederick Herzberg, que exerceu grande in-
fluência nos estudos sobre a motivação (MAXIMIANO, 1995). Para Herzberg, a motivação das 
pessoas depende de dois fatores:

a) Fatores Higiênicos: referem-se às condições que rodeiam o empregado enquanto trabalha, 
englobando as condições físicas e ambientais do trabalho, o salário, os benefícios sociais, as po-
líticas da empresa, o tipo de supervisão recebido, os regulamentos internos, as oportunidades, 
etc.

b) Fatores Motivadores: referem-se ao conteúdo do cargo, às tarefas e aos deveres relaciona-
dos com o cargo em si.

→ Douglas McGregor

As Teorias X e Y são duas visões opostas da natureza humana que se repercutem no modo como devem 
ser geridos os colaboradores. Foram descritas por Douglas McGregor, no final da década de 1950.  

Características da Teoria X

 • Concepção tradicional de  direção e controle;

 • O ser humano tem uma aversão natural ao trabalho;

 • A maioria das pessoas precisa ser controlada, dirigida, coagida e punida, para que final-
mente trabalhe;
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 • O homem é um ser carente, que se esforça para satisfazer uma hierarquia de necessidades;

 • O ser humano não consegue assumir responsabilidades;

 • A participação dos funcionários é um instrumento de manipulação destes;

 • O líder adota um estilo autocrático.

Características da Teoria Y

 • Integração entre objetivos individuais e organizacionais – querer se esforçar física e men-
talmente no trabalho é uma atitude tão natural quanto descansar;

 • A maioria das pessoas busca naturalmente se autocorrigir para atingir os objetivos que pro-
puserem alcançar;

 • O compromisso com um objetivo depende das recompensas que se espera receber com a 
sua consecução;

 • O ser humano não só aprende a aceitar as responsabilidades, como passa a procurá-las;

 • A participação dos funcionários é uma forma de valorizar suas potencialidades intelectuais 
como: imaginação, criatividade e engenhosidade;

 • O líder adota um estilo participativo.

A teoria de Mc Clelland, estudioso dos fatores motivacionais, dividiu-os em três categorias:

 • Necessidade de realização: desenvolver tarefas e vencer desafios;

 • Necessidade de poder: influenciar pessoas e sistemas organizacionais;

 • Necessidade de afiliação: pertencer a um grupo e ser amado.

→ Teoria de campo de Lewin

A teoria de campo de Kurt Lewin (CHIAVENATO, 1998), que, desde de 1935, já se referia em 
suas pesquisas sobre o comportamento social ao importante papel da motivação, baseia-se em 
duas suposições fundamentais:

a) o comportamento humano é derivado da totalidade de fatos coexistentes.

b) esses fatos coexistentes têm o caráter de um campo dinâmico, no qual cada parte do campo 
depende de uma inter-relação com as demais outras partes.

Assim, o comportamento humano não depende só do passado, ou do futuro, mas também 
do campo dinâmico atual e presente. Esse campo dinâmico é o “espaço de vida que contém a 
pessoa com seu ambiente psicológico”. Foi Lewin que instituiu o termo ambiente psicológico 
(ou ambiente comportamental) como sendo o ambiente tal como é percebido e interpretado 
pela pessoa e relacionado com as atuais necessidades do indivíduo (CHIAVENATO, 1998).

→ Victor H. Vroom
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O modelo contingencial de motivação de Victor H. Vroom desenvolveu uma teoria da moti-
vação que reconhece a evidência de que diferentes pessoas reagem de diferentes maneiras, 
conforme a situação em que estejam colocadas, enfatizando, assim, as diferenças individuais.

Segundo ele, existem três fatores que determinam em cada indivíduo a motivação para produzir:

a) os objetivos individuais, ou seja, a força do desejo de atingir objetivos.

b) a relação que o indivíduo percebe entre a produtividade e o alcance dos seus objetivos in-
dividuais.

c) a capacidade de o indivíduo influenciar seu próprio nível de produtividade, à medida que 
acredita poder influenciá-lo.

→ Teoria da expectação – Lawler

Em seus trabalhos sobre motivação, Lawler encontrou fortes evidências de que o dinheiro pode 
motivar o desempenho e outros tipos de comportamento, como o companheirismo e a dedicação 
à organização. Porém, verificou-se que o dinheiro tem apresentado pouca potência motivacional 
em virtude da sua incorreta aplicação pela maior parte das organizações (CHIAVENATO, 1999).

Em síntese, ele concluiu que o dinheiro pode ser poderoso motivador se as pessoas acreditarem 
haver ligação direta ou indireta entre desempenho e consequente aumento de remuneração.

Segundo Lawler, se essa percepção for alcançada e confirmada, as pessoas certamente terão 
melhor desempenho, tendo em vista o resultado financeiro desejado.

→ Teoria de Skinner

Baseia-se na ideia de que o aprendizado ocorre em função de mudança no comportamento 
manifesto. As mudanças no comportamento são o resultado de uma resposta individual a even-
tos (estímulos) que ocorrem no meio. Uma resposta produz uma consequência: bater em uma 
bola, solucionar um problema matemático. Quando um padrão particular Estímulo-Resposta 
(S-R) é reforçado (recompensado), o indivíduo é condicionado a reagir. 

O reforço é o elemento-chave na teoria S-R de Skinner. Um reforço é qualquer coisa que for-
taleça a resposta desejada. Pode ser um elogio verbal, uma boa nota, um sentimento de reali-
zação ou satisfação crescente. A teoria também cobre reforços negativos, uma ação que evita 
uma consequência indesejada. 

→ Condicionamento operante

O conceito-chave do pensamento de Skinner é o de condicionamento operante, que ele acres-
centou à noção de reflexo condicionado, formulada pelo cientista russo Ivan Pavlov. Os dois 
conceitos estão essencialmente ligados à fisiologia do organismo, seja animal ou humano. 

O reflexo condicionado é uma reação a um estímulo casual. O condicionamento operante é um me-
canismo que premia determinada resposta de um indivíduo até ele ficar condicionado a associar a 
necessidade à ação. É o caso do rato faminto que, numa experiência, percebe que, se acionar uma 
alavanca, receberá comida. Ele tenderá a repetir o movimento cada vez que quiser saciar sua fome.
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A diferença entre o reflexo condicionado e o condicionamento operante é que o primeiro é uma 
resposta a um estímulo puramente externo; e o segundo, o hábito gerado por uma ação do in-
divíduo. No comportamento respondente (de Pavlov), a um estímulo segue-se uma resposta. 
No comportamento operante (de Skinner), o ambiente é modificado e produz consequências 
que agem de novo sobre ele, alterando a probabilidade de ocorrência futura semelhante.

O condicionamento operante é um mecanismo de aprendizagem de novo comportamento – um pro-
cesso que Skinner chamou de modelagem. O instrumento fundamental de modelagem é o reforço. 

Skinner era determinista. Em sua teoria, não havia nenhum espaço para o livre-arbítrio, pois 
afirmar que os seres humanos são capazes de livre escolha seria negar sua suposição básica de 
que o comportamento é controlado pelo ambiente e os genes.

Princípios:

1. Comportamento que é positivamente reforçado vai acontecer novamente. Reforço intermi-
tente é particularmente efetivo.

2. As informações devem ser apresentadas em pequenas quantidades, para que as respostas 
sejam reforçadas ("moldagem").

3. Reforços vão generalizar, lado a lado, estímulos similares (generalização de estímulo) pro-
duzindo condicionamento secundário.

Principais tipos de reforços:

1. Positivo: todo estímulo que, quando presente, aumenta a probabilidade de que se produza 
uma conduta. 

2. Negativo: todo estímulo aversivo que, ao ser retirado, aumenta a probabilidade de que se 
produza a conduta. 

3. Extinção: apresenta-se quando um estímulo que previamente reforçava a conduta deixa de 
atuar. 

4. Castigo: igual ao da extinção, funciona para reduzir a conduta. 

Contrariamente ao que se pensa, o reforço negativo não é punição, mas sim a remoção de um 
evento punitivo; enquanto o reforço aumenta um comportamento, a punição o diminui.

Nosusos que propôs para suas conclusões científicas — em especial na educação —, Skinner 
pregou a eficiência do reforço positivo, sendo, em princípio, contrário a punições e esquemas 
repressivos. Sugeria que o uso das recompensas e dos reforços positivos da conduta correta era 
mais atrativo do ponto de vista social e pedagogicamente eficaz.
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Liderança
Para o empregado de hoje, ter sucesso significa alcançar a realização pessoal, social e 
financeira, ser interdependente, contribuir para a solução de problemas, encontrar de-
safios e atingir metas. As pessoas querem sentir que seus esforços são valorizados e que 
seu trabalho é o diferencial que contribui para o sucesso da empresa em que trabalha.

O líder de hoje pode se perguntar: “Quais as habilidades essenciais que preciso ter 
para obter a lealdade e o comprometimento da minha equipe?

Como posso ser ainda mais útil com cada pessoa do meu time?”. 

Responderei a essas questões adiante, com a intenção de estimular seu pensamento e 
suas ações, desenvolvendo as habilidades necessárias para adotar comportamentos de li-
derança e ao mesmo tempo se dar bem na prova de Administração Geral, pois este tema é 
muito cobrado em concursos.

A de conquistar o comprometimento de uma equipe, é necessário que o líder inspire – e 
não exija – respeito e confiança. Cada pessoa se compromete quando é tratada como 
se fizesse parte da equipe – quando sabe que sua contribuição é importante. Quando 
a pessoa percebe que é considerada, compreendida e reconhecida, sua percepção de 
comprometimento cresce. Um líder que forma outros líderes ensina que são seis os pas-
sos que criam condições para o desenvolvimento da lealdade e do comprometimento:

1. Comunicação franca e aberta; 
2. Envolvimento e potencialização dos colaboradores;
3. Desenvolvimento profissional e pessoal dos colaboradores;
4. Demonstrar o reconhecimento; 
5. Liderar com ética e imparcialidade; 
6. Promover o bem-estar no ambiente de trabalho.

Quando Fayol anunciou as funções administrativas elas eram representadas pela sigla 
POCCC (planejamento, organização, comando, coordenação e controle). Com o passar do 
tempo, as funções de comando e coordenação foram unificadas na letra D de direção. Essa 
função engloba atividades como a tomada de decisão, a comunicação com os subordina-
dos, superiores e pares, a obtenção, a motivação e o desenvolvimento de pessoal. 

A liderança nas empresas pode se dar de duas maneiras:

a) liderança decorrente de uma função (cargo com autoridade de decisão);

b) liderança como uma qualidade pessoal (conjunto de atributos e atitudes que tor-
nam uma pessoa um líder.

Teorias sobre liderança

As teorias sobre liderança podem ser classificadas em três grandes grupos.
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1ª Teoria dos traços de personalidade

De acordo com essa teoria, já desacreditada, o líder possuiria características marcan-
tes de personalidade que o qualificariam para a função.  Essas características eram:

 • habilidade de interpretar objetivos e missões;
 • facilidade em solucionar problemas e conflitos;
 • habilidade de delegar responsabilidade aos outros;
 • facilidade em supervisionar e orientar pessoas;
 • habilidade de estabelecer prioridades;
 • habilidade de planejar e programar atividades em equipe.

Conforme os autores Hersey e Blanchard, somente eram líderes potenciais aqueles 
que possuíam essas qualidades. .

2ª Estilos de liderança

Essa teoria aponta três estilos de liderança: autocrática, democrática e liberal. Ela está 
concentrada mais especificamente no modo como os líderes tomam decisões, e o efeito 
que isso produz nos índices de produtividade e na satisfação geral dos subordinados..

AUTOCRÁTICA DEMOCRÁTICA LIBERAL

Apenas o líder fixa as diretrizes, 
sem qualquer participação do 
grupo.

As diretrizes são debatidas pelo 
grupo, estimulado e assistido 
pelo líder.

Há liberdade completa para as de-
cisões grupais ou individuais, com 
participação mínima do líder.

O líder determina as providên-
cias e as técnicas para a execu-
ção das tarefas, cada uma por 
vez, na medida em que se tor-
nam necessárias e de modo im-
previsível para o grupo.

O próprio grupo esboça as provi-
dências e as técnicas para atingir o 
alvo solicitando aconselhamento 
técnico ao líder quando necessá-
rio, passando este a sugerir duas 
ou mais alternativas para o grupo 
escolher. As tarefas ganham nova 
perspectivas com os debates.

A participação do líder no de-
bate é pouca, esclarecendo que 
poderia fornecer informações 
desde que as pedissem.

O líder determina qual a tarefa 
que cada um deve executar e 
qual o seu companheiro de tra-
balho.

A divisão das tarefas fica a critério 
do próprio grupo e cada membro 
tem liberdade de escolher seus 
companheiros de trabalho.

Tanto a divisão das tarefas, como a 
escolha dos companheiros, fica to-
talmente a cargo do grupo. Abso-
luta falta de participação do líder.

O líder é dominador e é "pesso-
al" nos elogios e nas críticas ao 
trabalho de cada membro.

O líder procura ser um mem-
bro normal do grupo, em espí-
rito, sem se encarregar muito 
de tarefas. O líder é "objetivo" 
e limita-se aos "fatos" em suas 
críticas e elogios.

O líder não faz nenhuma tentati-
va de avaliar ou de regular o cur-
so dos acontecimentos. O líder 
somente faz comentários irre-
gulares sobre as atividades dos 
membros quando perguntado.
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As experiências demonstram o seguinte  comportamento aos diferentes tipos de liderança a 
que foram submetidos: 

 • LIDERANÇA AUTOCRÁTICA. O comportamento dos grupos mostrou forte tensão, frustra-
ção e, sobretudo, agressividade, de um lado, e, de outro, nenhuma espontaneidade nem 
iniciativa, nem formação de grupos de amizade. Embora aparentemente gostassem das ta-
refas, não demonstraram satisfação com relação à situação. O trabalho somente se desen-
volvia com a presença física do líder. Quando este se ausentava, as atividades paravam e os 
grupos expandiam seus sentimentos reprimidos, chegando a explosões de indisciplina e de 
agressividade. 

 • LIDERANÇA LIBERAL. Embora a atividade dos grupos fosse intensa, a produção foi simples-
mente medíocre. As tarefas desenvolviam-se ao acaso, com muitas oscilações, perdendo-
-se muito tempo com discussões mais voltadas para motivos pessoais do que relacionadas 
com o trabalho em si. Notou-se forte individualismo e pouco respeito com relação ao líder. 

 • LIDERANÇA DEMOCRÁTICA. Houve formação de grupos de amizade e de relacionamentos 
cordiais entre os participantes. Líder e subordinados passaram a desenvolver comunica-
ções espontâneas, francas e cordiais. O trabalho mostrou um ritmo suave e seguro sem 
alterações mesmo quando o líder se ausentava. Houve um nítido sentido de responsabili-
dade e comprometimento pessoal. 

Grid Gerencial

Robert R. Blake e Jane S. Mouton (1989) procuraram representar os vários modos de usar au-
toridade ao exercer a liderança por meio do grid gerencial. Essa representação possui duas 
dimensões: preocupação com a produção e preocupação com as pessoas. 

A preocupação com a produção refere-se ao enfoque dado pelo líder aos resultados, ao de-
sempenho, à conquista dos objetivos. O líder com esse tipo de preocupação empenha-se na 
mensuração da quantidade e da qualidade do trabalho de seus subordinados. 

A preocupação com as pessoas diz respeito aos pressupostos e às atitudes do líder para com 
seus subordinados. Esse tipo de preocupação se revela de diversas formas, desde o esforço em 
assegurar a estima dos subordinados e em obter a sua confiança e respeito, até o empenho em 
garantir boas condições de trabalho, benefícios sociais e outras vantagens. 

O inter-relacionamento entre as duas dimensões do Grid Gerencial expressa o uso de autorida-
de por um líder. 

Exemplo:  Quando uma alta preocupação com as pessoas se associa a uma baixa preocupação 
com a produção, o líder deseja que as pessoas se relacionem bem e sejam “felizes”, o que é 
bem diferente de quando uma alta preocupação com as pessoas se associa a uma alta preocu-
pação com a produção. O líder, aqui, deseja que as pessoas mergulhem no trabalho e procurem 
colaborar com entusiasmo (Blake e Mouton, 1989). 

Cinco estilos básicos de uso de autoridade são definidos por Blake e Mouton. Eles criaram uma 
grade gerencial para mostrar que a preocupação com a produção e a preocupação com as pes-
soas são aspectos complementares e não mutuamente excludentes. Os líderes foram dispos-
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tos em dois eixos: o eixo horizontal refere-se à preocupação com a produção, enquanto o eixo 
vertical se refere à preocupação com as pessoas. Cada eixo está dividido em nove graduações. 
A graduação mínima é 1 e significa pouquíssima preocupação por parte do administrador. A 
graduação máxima é 9 e significa a máxima preocupação possível. O quadro a seguir ilustra a 
grade gerencial.

Os cinco estilos do grid gerencial e seus significados.

ESTILO SIGNIFICADO PARTICIPAÇÃO FRONTEIRAS 
INTERGRUPAIS

1.1 Mínima preocupação com a 
produção e com as pessoas.

Pouco envolvimento e com-
prometimento.

Isolamento. Falta de coor-
denação intergrupal.

1.9
Enfatiza as pessoas, com 
mínima preocupação com a 
produção.

Comportamento superficial 
e efêmero. Soluções do mí-
nimo denominador comum.

Coexistência pacífica. Gru-
pos evitam problemas  para 
manter harmonia.

9.1
Preocupação máxima com a 
produção e mínima com as 
pessoas.

Não há participação das 
pessoas.

Hostilidade intergrupal. 
Suspeita e desconfiança 
mútuas. Atitude de ganhar/
perder.

5.5
Estilo meio-termo. Atitude 
de conseguir alguns resulta-
dos sem muito esforço.

Meio caminho e acomoda-
ção que deixa todos descon-
tentes.

Trégua inquieta. Transigên-
cia, rateios e acomodação 
para manter a paz.

9.9 Estilo de excelência. Ênfase 
na produção e nas pessoas.

Elevada participação e en-
volvimento. Comprometi-
mento das pessoas.

Comunicações abertas e 
francas. Flexibilidade e ati-
tude para o tratamento 
construtivo dos problemas.

Veja essa mesma grade mais detalhada e como é a maneira que cada líder pensa e atua:

 • (1,1): a preocupação mínima com a produção e com as pessoas caracteriza o líder que de-
sempenha uma gerência empobrecida. Esse tipo de líder, em geral, adota uma postura passi-
va em relação ao trabalho, fazendo o mínimo para garantir sua permanência na organização.

"Faço o suficiente para ir levando. Aceito os fatos, as crenças e as posições que me são forneci-
dos. Guardo minhas opiniões para mim mesmo, mas respondo quando solicitado. Evito tomar 
partido, não revelando minhas opiniões, atitudes e idéias. Permaneço neutro ou tento manter-
-me fora do conflito. Deixo os outros tomarem suas decisões ou me conformo com o que quer 
que aconteça. Evito fazer críticas".

 • (1,9): a preocupação máxima com as pessoas e mínima com a produção caracteriza o líder que 
faz do ambiente do trabalho um clube campestre. Esse líder busca sempre a harmonia de re-
lacionamentos, mesmo que tenha que sacrificar a eficiência e a eficácia do trabalho realizado. 

"Tomo a iniciativa de ações que ajudem e apoiem os outros. Procuro fatos, crenças e posições 
que sugiram estar tudo bem. Em benefício da harmonia, não me inclino a contestar os outros. 
Acato as opiniões, atitudes e idéias dos outros, embora tenha restrições. Evito gerar conflitos, 
mas se ocorrerem, tento acalmar os ânimos, a fim de manter todos unidos. Busco tomar de-
cisões que preservem as boas relações e estimulo os outros a tomarem decisões sempre que 
possível. Encorajo e elogio quando ocorre algo positivo, mas evito dar um 'feedback' negativo". 
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 • (9,1): a preocupação máxima com a produção e mínima com as pessoas caracteriza o líder 
que se utiliza da autoridade para alcançar resultados. Esde líder, em geral, age de maneira 
centralizadora e controladora. 

"Exijo de mim e dos outros. Investigo os fatos, as crenças e as posições, a fim de manter qual-
quer situação sob controle e certificar-me de que os outros não estejam cometendo erros. Não 
abro mão de minhas opiniões, atitudes e idéias, mesmo que isto signifique rejeitar os pontos 
de vista alheios. Quando o conflito surge, procuro atalhá-lo ou fazer valer minha posição. Dou 
grande valor a tomar minhas próprias decisões e raramente me deixo influenciar pelos outros. 
Assinalo fraquezas ou o fracasso em corresponder às expectativas"  

 • (5,5): o meio-termo, ou seja, a preocupação média com a produção e com as pessoas caracteri-
za o líder que vê as pessoas no trabalho pelo pressuposto do homem organizacional. Esse tipo 
de líder busca o equilíbrio entre os resultados obtidos e a disposição e o ânimo no trabalho. 

"Tento manter um ritmo constante. Aceito os fatos mais ou menos pela aparência e investigo os 
fatos, as crenças e as posições quando surgem discrepâncias óbvias. Expresso minhas opiniões, 
atitudes e idéias como quem tateia o terreno e tenta chegar a uma concordância por meio de 
concessões mútuas. Quando surge um conflito, tento encontrar uma posição razoável, conside-
rada conveniente pelos outros. Procuro tomar decisões exequíveis que os outros aceitem. Dou 
'feedback' indireto ou informal sobre sugestões para aperfeiçoamento". 

 • (9,9): a máxima preocupação com a produção e com as pessoas caracteriza o líder que vê 
no trabalho em equipe a única forma de alcançar resultados, estimulando assim, a máxima 
participação e a interação entre seus subordinados na busca de objetivos comuns. 

"Exerço esforço vigoroso e os outros aderem entusiasticamente. Procuro e confirmo as informações. 
Solicito e dou atenção a opiniões, atitudes e idéias diferentes das minhas. Reavalio continuamente 
meus próprios dados, crenças e posições bem como os dos outros, a fim de estar seguro da sua valida-
de. Julgo importante expressar minhas preocupações e convicções. Reajo a ideias melhores do que as 
minhas, mudando meu modo de pensar. Quando o conflito surge, procuro saber seus motivos, a fim 
de solucionar as causas subjacentes. Dou grande valor à tomada de decisões certas. Procuro o entendi-
mento e o acordo. Encorajo o 'feedback' de mão-dupla a fim de fortalecer a operacionalidade". 

Blake e Mouton caracterizaram este último estilo como o mais apropriado para conseguir os 
objetivos das organizações. Os treinamentos realizados por eles em programas de desenvol-
vimento organizacional visavam fazer com que os líderes adotassem o estilo (9,9). Entretanto, 
pesquisas empíricas têm revelado que nem sempre esse estilo de liderança é o mais indicado 
para a eficiência e eficácia dos resultados. 

3ª Teorias situacionais de liderança

Nessa teoria, o líder pode assumir diferentes padrões de liderança de acordo com a 
situação e para cada um dos membros da sua equipe.
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A Teoria Situacional surgiu diante da necessidade de um modelo significativo na área de li-
derança, em que é definida a maturidade como a capacidade e a disposição das pessoas de 
assumir a responsabilidade de dirigir seu próprio comportamento. Portanto, entende-se como 
líder situacional o líder que se comporta de determinado modo ao tratar individualmente os 
membros do seu grupo e de outro quando se dirigirem a este como um todo, dependendo do 
nível de maturidade das pessoas que ele deseja influenciar.

A Liderança Situacional não só sugere o estilo de liderança de alta probabilidade para os vários 
níveis de maturidade, como indica a probabilidade de sucesso das outras configurações de esti-
lo, se o líder não for capaz de adotar o estilo desejável. Esses conceitos são válidos em qualquer 
situação em que alguém pretende influenciar o comportamento de outras pessoas. Num con-
texto geral, ela pode ser aplicada em qualquer tipo organizacional, seja ele empresarial, educa-
cional, governamental ou militar e até mesmo na vida familiar.  

As principais teorias situacionais são:

→	Escolha	dos	padrões	de	liderança;

→	Modelo	Contingencial;

→	Teoria	do	Caminho	–	Meta.

A escolha dos padrões de liderança

De acordo com essa teoria, para que o administrador escolha qual o padrão de liderança que 
desenvolverá em relação aos seus subordinados, ele deve considerar e avaliar três forças.

1. Forças no administrador, como:

a) seu sistema de valores e convicções pessoais; 

b) sua confiança nos subordinados; 

c) suas inclinações pessoais a respeito de como liderar;

d) seus sentimentos de segurança em situações incertas.

2. Forças nos subordinados, como:

a) sua necessidade de liberdade ou de orientação superior; 

b) sua disposição de assumir responsabilidade; 

c) sua segurança na incerteza; 

d) seu interesse pelo problema ou pelo trabalho;

e) sua compreensão e identificação do problema;

f) seus conhecimentos e experiência para resolver o problema;

g) sua expectativa de participação nas decisões.
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3. Forças na situação, como:

a) o tipo de empresa, seus valores e tradições, suas políticas e diretrizes; 

b) a eficiência do grupo de subordinados;

c) o problema a ser resolvido ou a complexidade do trabalho;

d) a premência de tempo.

Da abordagem situacional, podem-se inferir as seguintes proposições:

a) Quando as tarefas são rotineiras e respectivas, a liderança é geralmente limitada e sujeita 
a controles pelo chefe, que passa a se situar num padrão de liderança próximo ao extremo 
esquerdo do gráfico;

b) Um líder pode assumir diferentes padrões de liderança para cada um de seus subordina-
dos, de acordo com as forças acima;

c) Para um mesmo subordinado, o líder também pode assumir diferentes padrões de liderança, 
conforme a situação envolvida. Em situações em que o subordinado apresenta alto nível 
de eficiência, o líder pode dar-lhe maior liberdade nas decisões, mas, se o subordinado 
apresenta erros seguidos e imperdoáveis, o líder pode impor-lhe maior autoridade pessoal 
e menor liberdade de trabalho. 

→	Modelo Contingencial de Fiedler

O modelo contingencial de Fiedler enuncia que a liderança eficaz é função da correlação do 
estilo do líder e o grau de favorabilidade de uma situação. Segundo Hersey e Blanchard (1986), 
Fiedler enumerou, como variáveis determinantes deste último, as relações pessoais entre os 
atores organizacionais, o modo de estruturação dos processos de trabalho e, ainda, o poder 
inerente à posição hierárquica do líder. 

O autor modera orientações comportamentais com fatores situacionais de modo a prever a 
eficácia da liderança. A eficácia tanto pode ser conseguida com uma mais elevada orientação 
para a tarefa como com uma mais elevada orientação para o relacionamento – dependendo do 
contexto organizacional.

Existem alguns fatores que determinam a eficácia da liderança: relação líder-liderado, o grau de 
estruturação da tarefa e a quantidade de poder, por exemplo.

Quanto melhor for a relação líder-liderados, mais elevada for a estruturação das tarefas e mais 
elevado for o poder decorrente da posição ocupada pelo líder, maior será o controle ou a influ-
ência que este pode ter.

→ Teoria do Caminho – Meta

No cerne da Teoria do Caminho-Meta, encontra-se a noção de que o propósito primordial do lí-
der é motivar os seus seguidores, esclarecendo as metas e os melhores caminhos para alcançá-
-las. Essa abordagem está baseada na Teoria da Expectativa da Motivação.
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Segundo a Teoria do Caminho-Meta ou objetivos, os líderes devem aumentar o número e os 
tipos de recompensas aos subordinados. Além disso, devem proporcionar orientação e aconse-
lhamento para mostrar como essas recompensas podem ser obtidas. Isso significa que o líder 
deve ajudar os subordinados a terem expectativas realistas e a reduzir as barreiras que impe-
dem o alcance das metas. 

As pessoas estão satisfeitas com seu trabalho quando acreditam que ele levará a resultados de-
sejáveis e trabalharão mais se sentirem que esse trabalho dará frutos compensadores. A con-
seqüência desses pressupostos para a liderança é que os liderados serão motivados pelo com-
portamento ou pelo estilo do líder à medida que esse estilo ou comportamento influencia as 
expectativas (caminhos para a meta) e as valências (atratividade da meta) (CHIAVENATO, 1999).

Essa teoria propõe quatro estilos de comportamento, que podem permitir aos líderes manipu-
larem as três variáveis motivacionais: liderança diretiva, encorajadora, participativa e orientada 
para a realização. Veja o quadro a seguir.

Estilos de comportamento da Teoria do Caminho Meta (WAGNER III; HOLLENBECK, 1999, p. 
262)

Liderança Características

Diretiva
O líder é autoritário. Os subordinados sabem exatamente o que é 
esperado deles, e o líder fornece direções específicas. Os subordinados 
não participam na tomada de decisões.

Encorajadora O líder é amistoso e acessível e demonstra uma preocupação genuína 
com os subordinados.

Participativa O líder pede e usa sugestões dos subordinados, mas ainda toma as 
decisões.

Orientada para a realização O líder fixa metas desafiadoras para os subordinados e demonstra con-
fiança em que eles atingirão as metas.

Edward Hollander sugeriu que o processo de liderança é mais bem compreendido como a ocor-
rência de transações mutuamente gratificantes entre líderes e seguidores em determinado 
contexto situacional.

Seu modelo é conhecido como modelo transacional. 

Liderança é a  junção dos três vetores: 

Líderes – Seguidores – Situações

Pode-se entender a liderança apenas por meio de uma avaliação das características importan-
tes dessas três forças e dos modos pelos quais interagem. A liderança transacional está baseada 
em um processo de troca na qual o líder provê recompensas em troca do esforço de seguidores 
e desempenho (BASS; AVOLIO, 1993). Bass (1995) claramente identifica liderança transacional 
como sendo baseado em troca material ou econômica.
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→ Teoria da Liderança Transformacional

Em essência, a liderança transformacional é o processo de construção do comprometimento 
organizacional mediante o empowerment dos seguidores para acompanhar esses objetivos. 
Ocorre quando os líderes elevam os interesses de seus empregados, garantindo a aceitação dos 
propósitos e da missão do grupo e estimulam seus empregados a pensar além de seus interes-
ses em prol dos interesses da organização.

Considerando os líderes transacionais, segundo Bass (1997), esse tipo de liderança ocorre quando 
o líder utiliza autoridade burocrática, foco na realização da tarefa, e recompensas ou punições.

Os líderes transformacionais preocupam-se com o progresso e o desenvolvimento de seus segui-
dores. Eles se preocupam em transformar os valores dos seguidores para suportar a visão e os 
objetivos da organização. Isso cria um clima de confiança no qual a visão pode ser compartilhada.

Bass (1997) afirma que a liderança transformacional, assim como o carisma, tornou-se um tó-
pico popular na literatura recente sobre liderança nas organizações. Alguns autores usam os 
dois termos indistintamente, enquanto outros fazem distinção entre ambos. Bass (1997)  defi-
ne líderes transformacionais basicamente em termos do efeito dos líderes sobre os seguidores. 
Os seguidores sentem confiança, admiração, lealdade e respeito com relação ao líder, estando 
motivados a fazer por ele mais do que originalmente é esperado.

→ A Teoria de Ritter

A teoria do autor citado refere-se aos talentos do líder. De acordo com ele, o líder eficaz deve 
combinar quatro talentos: o cognitivo, o social e político, o intrapsíquico e o ético.

O talento cognitivo abrange a capacidade do líder de interpretar o mundo para entender os 
objetivos da empresa onde atua. O talento social e político envolve a capacidade de entender 
a empresa como um sistema social. O talento intrapsíquico está vinculado à capacidade de 
perceber sua importância como líder, seu poder e os perigos ocasionados pelas suas paixões 
e ambições. O talento ético, por sua vez, refere-se à capacidade de discernir o certo do errado 
visando ao sucesso da organização.

TRABALHO EM EQUIPE

A formação de uma boa equipe que conquiste excelentes resultados tem sido uma busca cada 
vez mais frequente em qualquer tipo de organização. A tradicional reunião de pessoas em bus-
ca de objetivos comuns, que, no passado, era chamada de equipe, hoje é entendida como sen-
do, na verdade, apenas agrupamentos, ou grupos. A verdadeira equipe é aquela que possui ob-
jetivos claros, sabe exatamente onde deve chegar, cresce enquanto equipe, mas que respeita 
e incentiva o crescimento de cada um dos seus componentes. Dessa forma, muito mais do que 
retratar o papel das equipes na organização, pretende-se descrever os tipos de personalidade, 
de forma que se consiga uma formação, por meio de uma melhor análise, de equipes de eleva-
do desempenho, com personalidades que venham sempre a somar.
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O que é uma equipe?

A equipe é um grupo primário, em que seus participantes se conhecem e se relacionam dire-
tamente, havendo ainda uma unidade de espírito e de ação. Quando se focalizam as equipes, 
verifica-se que os resultados que elas querem atingir são os objetivos da organização.

A equipe traz consigo a ação, a execução do trabalho, agrupando profissionais de categorias diferen-
tes, complementando-se, articulando-se e dependendo uns dos outros para objetivos comuns.

Objetivos do trabalho em equipe

As organizações que se baseiam no trabalho em equipe buscam evitar condições opressivas 
de trabalho e as substituem por processos e políticas que estimulam as pessoas a trabalharem 
efetivamente para objetivos comuns. Conforme Moscovici (1996) “[...] desenvolver uma equi-
pe é ajudar a aprender e a institucionalizar um processo constante de auto-exame e avaliação 
das condições que dificultam seu funcionamento efetivo, além de desenvolver habilidades para 
lidar eficazmente com esses problemas.”

É necessário que uma equipe possua objetivos para que consiga se manter e se desenvolver. 
Os objetivos são de suma importância para o trabalho em equipe, pois guiam as ações dos 
participantes do grupo, que coordenam e planejam seus esforços. Servem ainda para delimitar 
critérios para resolver conflitos interpessoais e para a melhoria do trabalho, que passa a ser 
constantemente avaliado, analisado e revisado. Os objetivos, quando imediatos, têm maior sig-
nificado para a equipe. Devem servir como passos intermediários para os objetivos principais.

Tipos de equipes

Parker (1995) divide as equipes em três tipos específicos, cada qual com as suas características.

A equipe funcional é formada por um chefe e seus subordinados diretos e tem sido a marca 
da empresa moderna. Questões como autoridade, relações, tomada de decisão, liderança e 
gerenciamento demarcado são simples e claras.

A equipe autogerenciável é um grupo íntegro de colaboradores responsáveis por todo um pro-
cesso ou segmento de trabalho, que oferece um produto ou serviço a um cliente interno ou ex-
terno. Em diferentes instâncias, os membros da equipe trabalham em conjunto para melhorar as 
suas operações, lidar com os problemas do dia a dia e planejar e controlar as suas atividades.

E a equipe interfuncional, às vezes chamada equipe multidisciplinar, faz parte da silenciosa 
revolução que atualmente vem assolando as organizações. Parker (1995) diz que “...as possibi-
lidades para esse tipo de equipe parecem ser ilimitadas. Encontro-as nos mais diversos ramos 
de atividade, desempenhando uma gama de funções igualmente amplas, até então praticadas 
isoladamente”. Ainda sob o enfoque de Parker (1995), “...equipes interfuncionais estão ajudan-
do a agilizar o processo de desenvolvimento de produtos, melhorar o enfoque dado ao cliente, 
aumentar a capacidade criativa da empresa, oferecer um fórum para o aprendizado organiza-
cional e servir de ponto único de contato para clientes, fornecedores e outros envolvidos”.
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Estágio de desempenho de equipes

De acordo com Katzenbach e Smith (apud MOSCOVICI, 1996), a curva de desempenho da equi-
pe permite classificá-la de acordo com o modo de funcionamento em uma das cinco posições:

Pseudo-equipe: nesse grupo, pode-se definir um trabalho, mas não há preocupação com o de-
sempenho coletivo apreciável. Prevalece a individualidade.

Grupos de trabalho: não existe estímulo para transformar-se em equipe. Os integrantes parti-
lham informações entre si, porém mantêm-se, de forma individual, as responsabilidades e os 
objetivos. Não se produz desempenho coletivo.

Equipe potencial: existe intenção de produzir desempenho coletivo. É necessário assumir com-
promisso quanto ao resultado de grupo e requer esclarecimentos sobre as finalidades, os obje-
tivos e a abordagem de tarefa.

Equipe real: é composta de pessoas que, além de possuírem habilidades que se complemen-
tam, comprometem-se umas com as outras, através de missão e objetivos comuns e da abor-
dagem de trabalho bem definida. Existe confiança entre os membros do grupo, assumindo res-
ponsabilidade plena sobre o desempenho.

Equipe de elevado desempenho: trata-se de uma equipe com membros profundamente com-
prometidos com o crescimento pessoal de cada indivíduo e com o sucesso deles mesmos e dos 
outros. Possuem resultados muito além das expectativas. Na análise de Manz e Sims (1996), 
coautores de empresas sem chefes, instalando equipes de elevado desempenho, tem-se:

a) aumento na produtividade;

b) melhora na qualidade;

c) melhora na qualidade de vida profissional dos funcionários;

d) redução no nível de rotatividade de pessoal e absenteísmo;

e) redução no nível de conflito;

f) aumento na inovação;

g) aumento na flexibilidade; e

h) obtenção de economia de custos da ordem de 30% a 70%.

É necessário aprender a trabalhar em equipe, sabendo-se que uma equipe não começa a fun-
cionar eficientemente no momento em que é criada. Conforme Kopittke (2000) “é necessário 
um tempo para que a equipe se alinhe”. Num importante estudo, feito nos anos 1970, o psicó-
logo Tuckman identificou quatro estágios de desenvolvimento de equipes que visam ao suces-
so, conforme relata Kopittke (2000). São eles:

a) formação: neste estágio, as pessoas ainda estão aprendendo a lidar umas com as outras; 
pouco trabalho é feito;

b) tormenta: tem-se uma época de difícil negociação das condições sob as quais a equipe vai 
trabalhar;
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c) aquiescência: é a época na qual os papéis são aceitos (posse do problema) e as informações 
circulam livremente;

d) realização: quando a execução do trabalho atinge níveis ótimos (não há mais problema).

Habilidades para o trabalho em equipe
As competências para um bom desempenho no trabalho em equipe diferem das competências 
necessárias ao trabalho individual. Abaixo, estão explicitadas essas competências:

a) cooperar: participar voluntariamente, apoiar as decisões da equipe, fazer a sua parte do 
trabalho;

b) compartilhar informações: manter as pessoas informadas e atualizadas sobre o processo 
do grupo;

c) expressar expectativas positivas: esperar o melhor das capacidades dos outros membros 
do grupo, falando dos membros da equipe para os outros com aprovação; apelar para a 
racionalidade em situações de conflito e não assumir posição polêmica nesses casos;

d) estar disposto a aprender com os companheiros: valorizar a experiência dos outros, solici-
tar dados e interagir pedindo e valorizando idéias;

e) encorajar os outros: dar crédito aos colegas que tiveram bom desempenho tanto dentro 
como fora da equipe;

f) construir um espírito de equipe: tomar atitudes especiais para promover um clima amigá-
vel, moral alta e cooperação entre os membros da equipe;

g) resolver conflitos: trazer à tona o conflito dentro da equipe e encorajar ou facilitar uma so-
lução construtiva para a equipe. Não esconder ou evitar o problema, mas tentar resolvê-lo 
da forma mais rápida possível.

As diferenças entre as mentalidades

Fatores Ênfase em "você" Ênfase em "nós"

Estrutura Trabalho individual centralizado nos de-
partamentos

Trabalho por processos realizado por ti-
mes semiautônomos

Hierarquia Rígida, com muitos níveis Poucos níveis para facilitar a comunica-
ção e agilizar a tomada de decisões

Carreira Baseada em cargos e em tempo de ser-
viço

O funcionário ganha projeção à medida 
que adquire mais habilidades

Execução de 
projetos

Uma área ou pessoa é eleita para levar 
adiante um projeto

As equipes multidisciplinares, formadas 
por pessoas de diversos setores, assu-
mem o projeto

Tomada de 
decisão

Todas as decisões operacionais são de 
responsabilidade do supervisor

As decisões sobre detalhes do dia-a-
-dia do funcionário são tomadas por ele 
mesmo. A autonomia acelera os pro-
cessos e aumenta a produtividade
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Remuneração 
fixa

Baseada em cargos, tempo de serviço e 
formação

Baseada nas habilidades que agregam 
valor aos produtos da empresa

Remuneração 
variável Não há participação nos resultados

Participação nos resultados proporcional 
às metas alcançadas variável pelo time ou 
ao cumprimento de projetos individuais

Comunicação

A comunicação é truncada, pois há di-
ficuldade de transmissão das informa-
ções entre os departamentos.
Crença de que a competição interna 
gera lucros para a empresa 

Estímulo à comunicação aberta entre 
todos os níveis. A internet tem sido o 
veículo mais utilizado e as reuniões vi-
raram hábito diário

Competição Crença de que a competição interna 
gera lucros para a empresa

Diminuição da competitividade. As pro-
moções são baseadas nas habilidades 
adquiridas e, muitas vezes, só aconte-
cem com o consentimento do grupo

COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL

Para que a comunicação seja bem-sucedida, com a emissão e recepção correta das mensagens 
e utilizando os princípios básicos das relações humanas.

De acordo com Kotler (1998), há nove elementos fundamentais para desenvolvimento de uma 
comunicação eficiente:

 • Emissor – quem emite a mensagem para a outra parte;

 • Codificação – o processo de transformar o pensamento em forma simbólica;

 • Mensagem – o conjunto de símbolos que o emissor transmite;

 • Mídia – os canais de comunicação através dos quais a mensagem passa do emissor ao re-
ceptor;

 • Decodificação – o processo pelo qual o receptor confere significado aos símbolos transmi-
tidos pelo emissor;

 • Receptor – a parte que recebe a mensagem emitida pela outra parte ;

 • Resposta – as reações do receptor após ter sido exposto à mensagem;

 • Feedback – a parte da resposta do receptor que retorna ao emissor; 

 • Ruído – distorção ou estática não planejada durante o processo de comunicação, que re-
sulta em uma mensagem chegando ao receptor diferentemente da forma como foi enviada 
pelo emissor.
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Quando um desses elementos não é respeitado, o processo de comunicação enfrenta proble-
mas difíceis de serem diagnosticados, que podem trazer sérios danos aos objetivos e aos resul-
tados da empresa.

A identificação do receptor ou público alvo é um dos passos fundamentais para uma comunica-
ção eficiente. Para quem estamos falando? Com quem estamos nos comunicando?

Na edição de 1999, o Guia apresentou uma relação das características de uma comunicação 
excelente:

 • é transparente;

 • é uma via de mão dupla, que funciona com a mesma eficiência de baixo para cima como de 
cima para baixo; 

 • possui mecanismos formais que facilitam a abertura da comunicação interna;

 • preocupa-se em informar o empregado sobre tudo que pode afetar sua vida;

 • informa aos empregados sobre fatos que podem mudar a empresa antes que os jornais o 
façam;

 • A comunicação interna também forma “embaixadores” da organização, que são verdadei-
ros multiplicadores dos valores, atividades e produtos da empresa.

Tipos de Comunicação:  

Comunicação Pessoal: realizada face a face ou por meio do correio ou do telefone, em que o 
receptor é citado diretamente ou tem a oportunidade de responder ao emissor. Tem sido assim 
nos encontros entre presidentes e diretores de empresa, diretores e gerentes, presidentes e 
operários e chefes de setor e subordinados.

Comunicação Impessoal: é a mensagem sem contato direto, realizada pela mídia impressa, 
televisiva, radiofônica e visual, como outdoor, cartaz e pôster.

Comunicação Descendente: ocupa-se, normalmente, da transmissão das políticas, normas e 
instruções de trabalho, entre outras informações julgadas relevantes para o bom desempenho 
dos funcionários. 

Comunicação Ascendente: tem como principal objetivo manter os dirigentes informados sobre 
o que se passa na chamada “linha de frente” do processo produtivo. Sua eficácia é fundamental 
para que as decisões emanadas da cúpula possuam coerência com as necessidades efetivas da 
organização e de seus clientes.

Comunicação Formal: é aquela que ocorre nas organizações em caráter oficial, respeitando-se os 
trâmites burocráticos pertinentes e utilizando-se dos canais instituídos pelas autoridades superiores.

Comunicação Informal: ocorre em paralelo à formal, envolvendo as conversas entre chefes e 
subordinados ou entre colegas em caráter não oficial, não sistemático. Muitas vezes, esse tipo 
de comunicação fica contaminado por boatos e fofocas. 
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Como Melhorar a Comunicação Interpessoal 

a) Habilidades de Transmissão 

1. Usar linguagem apropriada e direta (evitando o uso de jargão e termos eruditos quando 
palavras simples forem suficientes);

2. Fornecer informações tão claras e completas quanto for possível;

3. Usar canais múltiplos para estimular vários sentidos do receptor (audição, visão, etc.);- 

4. Usar comunicação face a face sempre que for possível. 

b) Habilidades Auditivas 

1. Escuta ativa. A chave para essa escuta ativa ou eficaz é a vontade e a capacidade de escu-
tar a mensagem inteira (verbal, simbólica e não verbal) e responder apropriadamente ao 
conteúdo e à intenção (sentimentos, emoções, etc.) da mensagem. Como administrador, é 
importante criar situações que ajudem as pessoas a falarem o que realmente querem dizer.  

2. Empatia. A escuta ativa exige uma certa sensibilidade em relação às pessoas com quem 
estamos tentando nos comunicar. Em sua essência, empatia significa colocar-se na posição 
ou situação da outra pessoa, num esforço para entendê-la. 

3. Reflexão. Uma das formas de se aplicar a escuta ativa é reformular sempre a mensagem 
que tenha recebido. A chave é refletir sobre o que foi dito sem incluir um julgamento, ape-
nas para testar o seu entendimento da mensagem. 

4. Feedback. Como a comunicação eficaz é um processo de troca bidirecional, o uso de feed-
back é mais uma maneira de reduzir falhas de comunicação e distorções. 

C) Habilidades de Feedback 

1. Assegurar-se de que quer ajudar (e  não se mostrar superior); 

2. No caso de feedback negativo, vá direto ao assunto; começar uma discussão com questões 
periféricas e rodeios geralmente cria ansiedades ao invés de minimizá-las;

3. Descreva a situação de modo claro, evitando juízos de valor.;

4. Concentre-se no problema (evite sobrecarregar o receptor com excesso de informações ou 
críticas); 

5. Esteja preparado para receber feedback, visto que o seu comportamento pode estar con-
tribuindo para o comportamento do receptor. 

6. Ao encerrar o feedback, faça um resumo e reflita sobre a sessão, para que tanto você como o 
receptor estejam deixando a reunião com o mesmo entendimento sobre o que foi decidido. 
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Complemente seu Conhecimento

Comunicação Interpessoal e Intergrupal

A Arte é Comunicação Interpessoal

Além das palavras, existe um mundo infinito de nuances e prismas diferentes que geram ener-
gias ou estímulos que são percebidos e recebidos pelo outro, através dos quais a comunicação 
se processa. Um olhar, um tom de voz um pouco diferente, um franzir de cenho, um levantar de 
sobrancelhas, podem comunicar muito mais do que está contido em uma mensagem manifes-
tada através das palavras. 

Problemas da Comunicação

Uma dessas constatações de pessoas que se dizem com grandes problemas de comunicação é que, de 
fato, os problemas são relativamente simples e de fácil solução. O que ocorre é que esse problema, por 
menor que seja, compromete todo o sistema de comunicação. Por exemplo, uma pessoa pode ter boa 
cultura, ser extrovertida e desinibida, saber usar bem as mãos, possuir um rico vocabulário e dominar 
uma boa fluência verbal. Pode possuir tudo isso, mas, se falar de forma linear, com voz monótona, irá 
provocar desinteresse e sonolência nos ouvintes e, consequentemente, a comunicação ficará limitada.

O somatório  desses pequenos problemas impede que uma pessoa se comunique com fluidez 
e naturalidade. É o mesmo princípio de que: "A união faz a força", ou seja, o conjunto dessas 
dificuldades neutraliza o efeito que a comunicação poderia provocar, impedindo-a de mostrar o 
seu potencial e a sua competência, gerando frustrações na vida pessoal e profissional:

a) Timidez: Há pessoas que possuem muito conhecimento e muito talento, mas, na hora de falar 
em público, em uma reunião ou quando convidadas para proferir uma palestra, ficam total-
mente apavoradas e preferem fugir do que enfrentar. Se observarmos bem, uma pessoa não 
é valorizada por aquilo que sabe ou conhece, mas por aquilo que faz com aquilo que sabe. 
Por isso, a timidez tem impedido muitas pessoas de conseguirem galgar melhores possibili-
dades de sucesso na vida. Basicamente, os problemas de timidez manifestam-se por medos, 
tais como o de não ser bem-sucedido, de errar, de ter o famoso "branco". Outra evidência 
é a baixa autoestima, ou a sensação de incapacidade para se expressar diante de situações 
desafiadoras. Além disso, há o excesso de manifestações no próprio corpo, como tremedeira, 
gagueira, sudorese, taquicardia, chegando, em alguns casos até desmaios.

b) Saber ouvir: Saber ouvir é muito mais do que escutar e darmos a nossa interpretação con-
forme desejarmos ou baseada nas nossas próprias limitações. Saber ouvir é cultivar a difícil 
arte da empatia, que é a habilidade de se colocar no lugar do outro e prestar muita atenção 
no significado das palavras, no que a pessoa está transmitindo, no seu estado emocional, 
em seus limites e conhecimentos. É olhar para seus olhos do outro, perguntar se houver 
dúvidas, evitar interpretar ou "alucinar" a partir do que foi dito.

Esse mesmo princípio de empatia ocorre para quem deseja se comunicar. Para conseguir 
um ótimo resultado, basta colocar-se no lugar do outro e gerar estímulos adequados con-
forme o jeito do outro funcionar, processar informações, entender as coisas conforme o 
seu nível cultural ou as suas limitações de vocabulário, conceitos e experiências pessoais. A 
pergunta ideal para termos a evidência se, de fato, o outro entendeu o que dissemos é "O 
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que você entendeu do que eu disse?". O mundo seria, certamente, bem melhor se as pes-
soas conseguissem relacionar-se melhor, fazendo e respondendo essa pergunta.

c) Voz: Outra grande dificuldade para muitos (e o problema é que, desses, poucos sabem) é 
a utilização adequada da voz. Há pessoas que falam muito devagar, outras que têm dicção 
ruim ou falam de forma linear ou ainda com volume muito baixo. A questão é simples: 
como esperar, de fato, que alguém me compreenda ou preste atenção no que digo se nem 
sequer consigo entender o que estou dizendo?

d) Corpo: Curiosamente, a expressão corporal assume até mais importância do que a voz e, em al-
guns casos, do que o próprio conteúdo. Medo de olhar nos olhos, expressão facial incongruente 
com o conteúdo, aparência mal cuidada, ausência de gestos ou excessiva gesticulação, bem como 
posturas inadequadas são suficientes para tirarem o brilho de um processo de comunicação.

e) Vícios: Quantas vezes ouvimos, ou melhor, tentamos ouvir pessoas, acompanhar seu racio-
cínio, mas fica difícil pois ouvimos alguns ruídos, tais como "aaaa...", "éééé....", "tá", "né", 
"certo", "percebe" repetidos inúmeras vezes. Deixamos de prestar atenção no conteúdo e 
ficamos incomodados com esses sons que dificultam a compreensão.

f) Prolixidade: Por acaso, você conhece pessoas que dão várias voltas, entram em paralelas ou 
transversais, fazem retornos, dão marcha ré, engatam novamente a primeira marcha... Esta-
mos falando de pessoas prolixas. Ninguém aguenta por muito tempo ouvir aquelas pessoas 
que falam demais e desnecessariamente, principalmente sobre assuntos sem interesse.

g) Controle emocional: Você já ficou magoado e ficou chateado um dia inteiro por um simples fato 
ocorrido no trânsito ou um tom de voz mais elevado em um momento de discussão ou um "bom 
dia" que não lhe disseram? Você já imaginou o poder que você mesmo dá, assim, de presente a 
uma pessoa que você nem conhece, talvez nunca mais a veja na vida, ou, mesmo que seja alguém 
conhecido, que é a capacidade de tirar o seu bom humor, o seu otimismo, ou a sua motivação? 
Esteja atento para essas armadilhas da comunicação e previna-se. Conheço uma frase de um filme 
de treinamento chamado "O Homem Milagre", que diz o seguinte: "SNIOP", ou seja: "Salve-se das 
Nefastas Influências de Outras Pessoas". De qualquer modo, é importante que você mesmo man-
tenha o devido controle emocional e saiba proteger-se dessas negatividades.

h) Foco de mudanças: Você não pode mudar as atitudes e os comportamentos de outras pes-
soas. Assuma! Você é o responsável apenas por aquilo que está ao seu alcance e pelas mu-
danças que pode proporcionar a você mesmo.

i) Motivação e auto-estima: Considero um dos aspectos mais importantes da comunicabilidade 
de uma pessoa a energia que flui sutilmente através da sua voz e do seu corpo, das palavras e da 
sua postura, dos gestos e do olhar. É a expressão do seu otimismo ou pessimismo, da agressivi-
dade ou suavidade, do nível da sua autoestima. É a comunicação invisível, mas presente, perce-
bida pelos sentidos. Quão agradável é a energia que flui de pessoas otimistas, bem humoradas, 
felizes, que, diante das adversidades da vida, encontram desafios que serão superados.

Para concluir, cabe ressaltar a sutileza da comunicação das pessoas que tem bondade no coração, a 
gentileza nos gestos, a beleza e a doçura nas palavras. "Sensualidade, alinhamento e graça permeiam 
seus movimentos. Uma nobreza natural flui silenciosa e discretamente em suas ações; há uma segu-
rança pessoal apoiada na humildade; uma reverência, um senso de humor mesclado com a consci-
ência do sagrado". Essas são as pessoas que fazem mais do que se comunicar, irradiam luz e brilho 
pessoal.
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O Que é Comunicação Intergrupal
“Uma comunicação bem estruturada e efetiva provoca impacto positivo no desempenho individual 
dos empregados”. Não obstante todo o progresso tecnológico, deve-se levar em conta uma verda-
de fundamental. O homem, para produzir e sobreviver, necessita da comunicação. Comunicar-se 
com seu semelhante está na base de qualquer relacionamento humano. E mais: quanto maior for 
o entendimento entre as pessoas, melhor será o bem-estar existente entre elas e mais produtivas 
elas serão. Diante dessa perspectiva é que as organizações modernas, de grande ou pequeno porte, 
devem orientar-se, lembrando-se de que sua maior força produtiva, de muito mais valia do que suas 
máquinas, são seus funcionários. A eles deve ser dada toda a atenção, para que convivam em har-
monia, conheçam os objetivos pelos quais trabalham e possam ser produtivos em sua atuação em 
equipe. E o que pode produzir essa ligação entre pessoas é a comunicação. 

Diversos sentimentos negativos podem surgir dentro da organização quando essa não se preo-
cupa em criar um eficiente processo permanente de comunicação com os empregados. Um sis-
tema ineficiente de comunicação pode causar nos funcionários frustração, por se sentirem, de 
certa forma, menosprezados, e ansiedade por se verem diante do desconhecido, o que acaba 
provocando medos e incertezas quanto à segurança no emprego. Em um ambiente fechado de 
trabalho, no qual centenas de pessoas dependem da confiança que depositam umas nas outras 
para o cumprimento de suas tarefas, a existência de um quadro psicológico negativo, inseguro, 
diminui a concentração no trabalho, a motivação e pode provocar irritação e muito estresse em 
quem deve atender a programas rígidos de produtividade.

Hoje, a importância estratégica da comunicação nos negócios tornou-se tão grande que é impos-
sível uma organização manter seus níveis de produtividade e lucratividade sem que institua inter-
namente excelente processo de informação, de diálogo com seus funcionários. A existência de boa 
comunicação na empresa motiva a boa execução das tarefas, elimina as incertezas, as ambiguidades 
e produz confiança e segurança. Para ser eficaz, o processo de comunicação não pode ser tratado 
como algo sazonal. Ao contrário, precisa ser permanente, acurado, adequado ao contexto em que 
vivem os empregados. Os empregados necessitam de uma comunicação just-in-time, isto é, necessi-
tam da informação certa, na medida certa e no tempo certo para executarem com êxito suas tarefas. 

A propósito, é bom lembrar o que dizem Levine e Wright Kozoles: “quando os empregados são 
mantidos informados, tendem a se sentir mais satisfeitos com seus trabalhos, apresentam um 
moral de nível mais alto e são motivados a serem empregados produtivos”. Continua sendo 
verdadeiro afirmar que a existência de um processo de comunicação bem planejado e executa-
do provoca impacto positivo no desempenho individual dos empregados. Como se vê, o impac-
to da comunicação sobre os empregados deve ser avaliado de maneira muito mais profunda e 
crítica para que as empresas atinjam suas metas em parceria com seus funcionários. 

Revirando as Equipes

1. Fazendo as equipes passarem por estágios rumo ao sucesso

Há quatro estágios no desenvolvimento de equipes que almejam ser bem sucedidas: Todas as 
equipes bem sucedidas passam por todos estes quatro estágios:
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a) Formação: É quando os membros do grupo estão ainda aprendendo a lidar uns com os 
outros. A formação é o estágio do desenvolvimento de equipe em que tudo está para ser 
iniciado, quando a equipe é ainda somente uma equipe no sentido mais livre da palavra. 
Um dos sinais de uma equipe no estágio de formação é a extrema delicadeza, um esforço 
enorme para não ofender e para não provocar animosidades. Isso é compreensível quando 
se considera que as boas maneiras são instituídas de uma forma global para evitar que as 
pessoas que não se conhecem não ameacem umas às outras. Essa ânsia de se apresentar 
como não ameaçador é realmente a chave para quão ameaçador o estágio de formação 
realmente é. As pessoas que se reúnem pela primeira vez têm consigo todos os tipos de 
pergunta acerca de quais membros têm poder e se eles compartilharão esse poder e com 
quem, dúvidas a respeito de suas próprias capacidades e da dos demais e preconceitos 
sobre os tipos de pessoas com que terão que se ombrear dentro na equipe. Em meio a tais 
sentimentos conflitantes, as pessoas se agarram ansiosamente em alguma coisa para for-
mar alianças temporárias.

Durante o estágio de formação, os potenciais colegas de equipe identificam similaridades e ex-
pectativas de resultados, concordam com o propósito da equipe e identificam recursos possíveis e 
conjuntos de habilidades. A formação é uma época de grande perigo. As primeiras impressões são 
formadas e fixadas. As personalidades agressivas movimentam-se para estabelecer o domínio.

b) Tormenta: Uma época de difícil negociação das condições sob as quais a equipe deverá 
trabalhar junta. Estima-se que três quintos da extensão de um projeto de equipe, do co-
meço ao fim, sejam constituídos com os dois primeiros estágios, formação e tormenta. To-
das as equipes são testadas na fase de tormenta, a qual sempre vem como uma surpresa, 
independentemente de como se tenha preparado para ela. É a hora de entrar, de explicar 
limites, de oferecer sugestões, de manter um controle sobre a anarquia inevitável. A tarefa 
de treinar é crítica, porque a tormenta é quando as mais importantes dimensões da equi-
pe são delineadas. Juntamente com suas metas, as quais a equipe começou a estabelecer 
durante a formação, é preciso esclarecer e implementar esses quatro elementos que com-
preendem a agenda inteira da equipe. O treinador está ali para ajudar, não para interferir. 
É tão delicado como andar na corda bamba, porque a moral pode cair a níveis baixos e 
as hostilidades emergirão e exigirão alguma espécie de reação. De qualquer modo, essas 
coisas acontecem na tormenta. A única reação errada em tal circunstância é tornar-se real-
mente defensivo. Não houve intenção de ofensa.

Os líderes devem compreender os sinais de tormenta. A tormenta é a esperança misturada 
com uma grande dose de temor. Durante a tormenta, todos os membros da equipe estão 
cogitando se são respeitados pelos demais. A tormenta é o estágio no qual algumas pesso-
as decidirão diminuir o ritmo. Elas aparecerão para trabalhar e ainda se comunicarão com 
membros de outras equipes, mas não muito bem. Mas, se olharmos mais de perto para o 
comportamento delas, ficará claro que a equipe considerada não é a equipe que elas que-
riam e, por isso, elas decidirão não ser membros entusiastas.

c) Aquiescência: Uma época na qual os papéis são aceitos. Com o passar da tormenta, chega-se a 
um novo alinhamento e aceitação dos papéis na equipe. O sucesso experimentado durante o es-
tágio de aquiescência é um sucesso marcado por contradições, de que o grupo se torna mais forte 
à medida que os indivíduos cedem em suas defesas-chave, reconhecem pontos fracos e pedem 
a ajuda das pessoas como formas de compensação. O estágio de aquiescência é definido pela 
aceitação dos mesmos papéis que a tormenta renegou. Os relacionamentos que começaram no 
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estágio da formação têm a oportunidade de se aprofundarem durante a aquiescência. Durante 
a aquiescência, as arestas não tratadas do conflito começam a ceder. O que aconteceu é que as 
agendas ocultas pelos membros durante a tormenta foram desmascaradas ou diminuíram de im-
portância. A necessidade das pessoas de avaliar seus domínios sobre o grupo, sejam eles ativos ou 
passivos, reduziu-se na medida em que aumentou a intimidade do grupo.

d) Realização: É quando níveis ótimos são finalmente alcançados. Realização não é ser viciado 
em trabalho. De certa forma, é o contrário, porque é admissão, por cada membro da equipe, 
de que ele não pode fazer o trabalho sozinho. Trata-se de um nível de compromisso genuíno 
com as metas e os objetivos da empresa, que pode ser novidade para os membros de equipe 
individualmente. Os realizadores sabem o valor real de todos com que trabalham. Os membros 
de equipe realizadores não demonstram cansaço se forem convocados no fim de semana para 
ajudarem a resolver um problema aparente. A realização é um período de grande crescimento 
pessoal entre os membros da equipe. Com o compartilhamento de experiências, sentimentos e 
ideias de outros membros da equipe advém um novo nível de consciência.

2. Equipes e tecnologia

Naturalmente, a tecnologia é o que tornou possível esta espécie global de trabalho em equipe. 
Com sorte, a tecnologia irá ajudar para que isso tudo funcione. É difícil elaborar uma frase tec-
nológica que signifique tanto e tenha tão pouca conotação como a palavra groupware, que é um 
software para uso em PC e voltado para grupos. Até agora, os produtos de groupware destina-
ram-se a dois problemas principais: controlar o fluxo de trabalho e regular o conteúdo do traba-
lho ou uma certa combinação dessas duas coisas. Decidir qual tecnologia é a mais indicada para 
tal equipe é uma pergunta de porte, envolvendo tudo o que existe no mercado hoje, desde de 
programas de software, plataformas de hardware e montagem de fone/fax, até lápis e borracha. 
As tecnologias de equipe são raramente solicitadas pelas equipes, elas são, em geral, impostas 
pela organização. Impor soluções às equipes subtrai a flexibilidade que queremos delas.

Muitas equipes têm uma subequipe encarregada de monitorar o desenvolvimento de novas 
tecnologias e recomendar compras. O trabalho dessas subequipes é difícil, pois elas têm que 
andar na ponta dos pés em um campo minado de paradoxos que podem ser fatais. A triste ver-
dade é que, embora as tecnologias de equipe existentes no momento sejam frequentemente 
fantásticas, as equipes estão ainda tropeçando em suas ferramentas, gastando seu precioso 
tempo aprendendo a lidar com sistemas que não fazem o que elas querem ou que são muito 
difíceis de serem dominados por cada um dos membros da equipe e tentando fazer com que 
essas ferramentas façam coisas que elas simplesmente ainda não conseguem fazer.

3. Saúde Da Equipe A Longo Prazo

Tendo-se se conseguido uma boa trilha para a equipe, é preciso achar formas de conservá-la e 
evitar que ela se desgaste, transformando-se em um beco sem saída. A equipe sobrevive ao su-
cesso lutando para manter o mesmo nível de atenção a seus próprios processos como mantinha 
quando começou a ter êxito. O ponto de referência é a melhoria contínua, a ideia de que o pro-
cesso pode ser melhorado indefinidamente. A clareza contínua significa que é necessário estar 
constantemente esclarecendo a clareza já alcançada durante a formação da equipe. Não basta 
que os membros de equipe se reúnam e discutam com detalhes suas metas e visões em determi-
nado dia. Eles têm que continuar mantendo aquele entendimento novo e claro no dia seguinte, 
um dia após o outro.
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A clareza contínua significa enumerar continuamente as coisas que levam a equipe ao sucesso 
e perguntar se elas estão funcionando ou se precisam ser trabalhadas de alguma forma. Implica 
adotar uma atitude de diagnóstico contínuo sobre si própria. Normalmente, há alguém na equipe 
que tem um jeito especial para o pensamento circunspecto, aquele que cobre todos os aspectos 
das coisas, o que é um requisito para o diagnóstico. Essa pessoa tem seus “fios” ligados de for-
ma diferente da maioria das outras pessoas. Algumas equipes não tem ninguém que atenda a 
essa descrição e, portanto, não podem designar ninguém para ser o controlador de clareza e têm 
uma brutal dificuldade de permanecer focalizadas. Outras equipes têm o problema oposto, um 
ou mais membro gostam da tarefa do diagnóstico. Essas pessoas são extremamente apaixonadas 
pela clareza. Seus ego e autoestima estão excessivamente voltados para detectar variações mí-
nimas. Elas visualizam como um bando de maníacos que se aplicam chicotadas implacáveis com 
fins de autocorreção.

A razão para se ter uma equipe hoje é explorar o conhecimento e a inteligência das pessoas. A ra-
zão para tê-la ao longo do tempo é fazer com que o conhecimento e a inteligência cresçam, disse-
minem-se e multipliquem-se. As pessoas, às vezes, confundem informações com conhecimento:

 • Informação: É o que se tem em abundância pelo mundo, a informação é boa e indispensá-
vel para o término de muitas tarefas;

 • Conhecimento: É um ponto de vista sobre a informação, uma teoria que lhe dá um con-
torno e um significado, acontece dentro de nós e somente dentro de nós, é esta transfor-
mação mágica que nos faz humanos, que nos permite mudar. Ao respirarmos, inspiramos 
informação e expiramos conhecimento.

O Que Impede as Equipes de Funcionarem

1. Fracasso Da Liderança

Quando uma equipe se vê com dificuldades, o problema normalmente está na liderança. Uma 
das melhores formas de se entender liderança é ver o que acontece quando ela não existe. As 
coisas não acontecem. Os gerentes recorrem à abordagem mecânica para que o trabalho saia. 
Os membros da equipe acabam por se antagonizar ou explodir de raiva ou implodir em deses-
pero, ou pior do isso, acabam por cair no marasmo. O compromisso e a energia se desvanecem. 
Lentamente, os indivíduos começam a se afastar da equipe.

Há muitos modelos de liderança de equipes, desde a tradicional condução com mão de ferro até os 
vários graus de autodireção. A liderança forte não serve para nada se as pessoas que seguem o líder 
são incompetentes ou desinteressadas na tarefa da equipe. Os líderes devem ser selecionados em 
consonância com a tarefa que a equipe tenha recebido e com a espécie de equipe com a qual ele 
vá trabalhar. O sucesso da equipe interessa à equipe, mas o sucesso da equipe, seja conduzido pelo 
líder ou não, é insignificante se a tarefa sair errada, se for duplicada em outra parte, se for um des-
perdício ou se não tiver uma finalidades. A configuração e a estrutura de cada uma das equipes das 
quais temos conhecimento são válidas, quando aplicadas à tarefa apropriada para a equipe. 

A liderança em um ambiente de equipe pode aparentar qualquer coisa. Pode aparentar ser 
uma equipe chefiada por um líder bom, mas ser antiquada, de estilo hierárquico e atuando 
de cima para baixo. O líder é o chefe e todos os demais devem fazer o que o chefe manda. Ou, 
no lado oposto do espectro, podem ocorrer as chamadas equipes sem líder, ultra-horizontais, 
viradas pelo avesso e moleculares (liderança compartilhada). Nenhum indivíduo está acima de 
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qualquer outro, mas todos atuam visando mantê-la focalizada e no caminho certo. Nenhum 
modelo único de liderança está absolutamente errado e nenhum está absolutamente certo. Em 
cada um dos extremos do espectro, encontramos líderes bons e ruins.

O líder deve seguir sabendo das necessidades das pessoas e ajudando-as a conseguir satisfazê-
-las. Uma força de trabalho frustrada não consegue competir. Líderes de equipe agregam valor 
alavancando os recursos e os resultados de uma organização além das expectativas. O resulta-
do da liderança que agrega valor é um desempenho melhorado em quatro dimensões distintas: 

1.1. Os líderes de equipe alavancam a si mesmos e aos outros: Para isso, os líderes de equipe:

 • Projetam a energia: Fornecem motivação, espírito e estímulo para a tarefa. Dependendo de 
suas personalidades, eles podem ser tão silenciosos e despretensiosos como uma marmota;

 • Estão envolvidos, envolvem e investem os demais de empowerment: Sem colocar obstáculos, 
eles se espalham pela organização orientando, ajudando e fazendo perguntas. Eles semeiam e 
colhem. O resultado de toda esta atividade é um sentido maior de envolvimento por toda parte;

 • Auxiliam na evolução e na mudança: Orientando, facilitando e ajudando os outros a esque-
matizar e a explorar os caminhos da oportunidade. Atualmente, essa capacidade de evoluir 
e mudar é absolutamente vital para a sobrevivência;

 • Usam persuasão e perseverança: Os bons líderes identificam obstáculos, e os removem, 
atuando como a defesa de um time de futebol, para criar espaço para a equipe correr. En-
tretanto, em vez de derrubarem as pessoas, eles abrem o caminho trazendo para seu lado 
aquelas que serviam de obstáculos.

1.2. Os líderes de equipe alavancam a conscientização e a escolha: Para isso, os líderes de 
equipe:

 • Conseguem enxergar além do óbvio: As organizações humanas não são formigueiros, onde 
o instinto é o maior baluarte contra a destruição. Precisamos raciocinar. Os líderes de equi-
pe valorizam a busca por informação e a melhor escolha viável entre as alternativas;

 • Mantêm a perspectiva: Os líderes mantêm seus olhos fixos na meta e propiciam uma “visão 
sistêmica” para orientar a análise e a ação. Os líderes de equipe colhem muitas informa-
ções iniciais e continuadas;

 • Aprendizado piramidal: Encontram-se líderes de equipe que são habituais professores. Eles 
acentuam a necessidade de compreender uma situação e as opções disponíveis e ajuda 
mos demais a explorar e a apreciar as possibilidades.

1.3. Os líderes de equipe alavancam o foco e a integração: O foco é a capacidade da equipe 
em fixar sua atenção em uma meta ou tarefa, e a integração é a capacidade dos mem-
bros de equipe individuais de “acertar o passo com o programa”. Em contraste agudo, 
os líderes de equipe maximizam o foco e a integração de sua equipe. Assim, eles:

 • Direcionam energia para as oportunidades de sucesso: Os líderes eficazes auxiliam os 
membros de equipe e também os demais a escolher os caminhos certos e estabelecer as 
prioridades certas. Juntos, eles focalizam seus esforços nas atividades altamente promisso-
ras e nos resultados esperados;
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 • Propiciam a ligação entre tarefas: Cria-se um laço comum com outras equipes e um sentido 
de destino e de oportunidade compartilhados. Os líderes de equipe passam grande parte 
do tempo trabalhando além-fronteiras;

 • Influenciam a ação cooperativa: Os líderes eficazes transformam cercas em pontes. Muitas 
são as vezes em que as organizações experimentam o fracasso em organizações porque os 
indivíduos ou as unidades simplesmente não conseguem cooperar.

1.4. Os líderes de equipes alavancam a inovação e o desempenho: Para isso eles:

 • Apoiam a criatividade: Eles apresentam aos membros de equipe o desafio para que invis-
tam tempo, talento e recursos na empreitada;

 • Tomam iniciativa: Os líderes de equipe em todos os níveis tomarão a iniciativa. Grandes líde-
res são ótimos executores, catalisadores que sabem pegar hipótese e transformá-la em ação;

 • Esquivam-se da negatividade: Eles acentuam o que é positivo. Os líderes de equipe conti-
nuamente desafiam a si mesmos e aos membros de suas equipes a manter um ambiente 
de trabalho do qual as pessoas estão contentes em participar;

 • Nunca se acomodam: O espírito de liderança de equipe é o de melhoria contínua. Um bom 
líder não pode jamais estar convencido de que as estruturas, os processos e os resultados 
existentes sejam tão bons como deveriam ser.

2. Visão Falha

A visão é aquilo que existe para ser feito e deve ser definida de forma ambiciosa. É tudo o que 
a liderança faz acontecer. Sem visão de equipe, a equipe não tem razão de ser. O problema de 
visão que mais afeta as equipes é aquele que está fundamentalmente fora de seu controle: a 
equipe tem uma visão, mas o empreendimento não tem. Ter uma visão claramente comunica-
da, por outro lado, permite aos funcionários e aos membros de equipe medirem seus valores e 
comportamentos em comparação com o padrão da empresa. É papel da liderança empresarial 
empolgar a alta gerência com a visão da empresa. É papel do líder, ou dos líderes, de equipe 
manter a visão acesa no nível de equipe. Os líderes podem facilmente fracassar nessa tarefa. 
Aqui estão algumas das armadilhas mais comuns:

 • Delegação: Os líderes procuram delegar a visão;

 • Falta de entusiasmo: Não é algo que os líderes possam acender e apagar. Tem que ser ge-
nuína;

 • Equívocos: Os líderes não podem ficar experimentando, explicando a ideia de uma forma a 
um subgrupo e de outra maneira a outro subgrupo;

 • Venda: Empolgado por um determinado consultor ou autor, o líder tenta reproduzir o pro-
cesso consigo mesmo desempenhando o papel do consultor, essencialmente vendendo a 
ideia a outra pessoa;

 • Falta de alinhamento: A maneira correta de espalhar uma visão é trabalhar com pessoas 
como indivíduos, para alinhar seus desejos e suas necessidades com a visão da equipe.
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3. Atmosfera Prejudicial à Formação de Equipes

As equipes se fazem com o tempo. Uma equipe não é uma equipe até que a se considere uma. 
Mesmo assim, nenhuma equipe pode vicejar em um ambiente hostil ao trabalho em equipe. 
Os principais poluentes da atmosfera de equipe são:

a) A competição: No sentido comumente empregado, é essencialmente uma proposição ga-
nhar/perder. A formação de equipes é um esforço de colaboração que presume que todos 
os lados possam ganhar, não em cada ponte de cada agenda, mas em pontos que são im-
portantes para os membros permanecerem unidos, como uma equipe que se reforça mu-
tuamente e visa lucros para TODOS.

b) A tirania: É a mão pesada da organização em geral, forçando todo o mundo a fazer tudo 
baseado em equipes. A tirania da formação de equipes soa irônica e pouco provável, mas 
acontece o tempo todo.

c) O comportamento de multidões: Na correria para outorgar as bênçãos do trabalho em 
equipe às nossas organizações, muitas coisas recebem o título de equipes quando, na re-
alidade, não o deveriam. Os grupos resultantes são grandes demais, embolados demais, 
incompatíveis e um tanto confusos. Chamamos esses agrupamentos de multidões.

Consultoria de equipes é um dos setores que mais cresceram nos anos 1990. Os consultores 
quase sempre são parte-membro do ímpeto inicial para adotar trabalho baseado em equipes. 
O desafio dos consultores é conseguir para os membros uma relação custo/benefício positiva. 
A seguir, relacionamos algumas medidas que as equipes poderão tomar para manter vivas as 
boas ideias:

 • Falar sobre a ideia: Líderes de equipe não devem se encontrar com o consultor “a frio”. É 
preciso dar conhecimento prévio à equipe de que o tópico é importante, que não será ar-
quivado como tantas boas ideias o são;

 • Resumir os pontos-chave e afixá-los conspicuamente: Quadro de avisos são uma boa ideia;

 • Planejar reuniões de acompanhamento para discutir a implementação; 

 • Ser paciente: Admitir passos em falso e confusão é importante;

 • Retornar à fonte: Não há regra que diga para não chamar o consultor de volta para uma 
explicação;

 • Prever resistência: Pessoas de mentalidade negativa ficam aliviadas quando as iniciativas 
se desintegram. Em contraposição, pessoas de mentalidade positiva devem desviar-se do 
negativismo alheio para conseguirem avançar;

 • Mudar a mentalidade: Líderes de equipe devem cultivar um ambiente de trabalho de men-
te aberta, em que as novas ideias não são rejeitadas automaticamente, em que umas pou-
cas personalidades negativas efetivamente censuram os eventos antes que tenham chance 
de ocorrer;

 • Manter o equilíbrio: Se melhorar o tempo do ciclo tornar-se uma obsessão, os membros de 
equipe irão se desligar do líder e do seu entusiasmo.
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4. Deficiência de Comunicação

Uma empresa insiste em querer um ótimo trabalho em equipe. Para todo lugar que se olha, é 
equipe disso, equipe daquilo. Os funcionários recebem a mensagem em alto e bom som, mas 
essa é a única mensagem que recebem. Equipes que, no passado, lutaram com objetivos am-
bíguos devem ter aprendido como identificar um objetivo pouco definido no presente e foram 
capazes de discutir entre si como fazer com que esses objetivos tivessem um foco mais bem 
definido. Se não estivermos aprendendo com a experiência passada, é provavelmente porque 
não estamos compartilhando o que aprendemos uns com os outros. Esse é o paradoxo da co-
municação: frequentemente todos nós sabemos a resposta certa a uma pergunta, mas, por 
uma série de razões, decidimos manter a boca fechada sobre o assunto.

Quando pensamos em nos comunicar, tendemos a nos visualizar usando a palavra. Se nós dis-
séssemos o que temos a dizer mais claramente, ou mais devagar, ou simplesmente mais alto, 
o mundo nos entenderia melhor e atingiríamos, com mais frequência, o que almejamos. Na-
turalmente, esse não é o ponto essencial da comunicação. A boa comunicação é uma série de 
verificações que fazemos, primeiro em nós mesmos e, em seguida, na outra pessoa. Ouvir é o 
grande segredo da alta qualidade da comunicação.

Um subconjunto de boa comunicação é o feedback. As pessoas, especialmente quando em 
equipes, precisam que lhes digam o que é o quê. Nós vivemos e trabalhamos em uma socieda-
de orientada para o uso da informação. Nós medimos tudo e visualizamos as medições-chave 
para ver como estamos indo e em que pé estamos. As equipes também precisam saber como 
elas estão se saindo. É uma espécie de fome, um apetite voraz para medir, de todas as formas 
possíveis, o que está sendo feito. O feedback deve ser contínuo, de tal modo que cada membro 
de equipe tenha um canal vivo de informação acerca de como está se saindo, o qual pode usar 
para moldar um estilo de trabalho que contribua para a eficácia máxima da equipe.

5. Recompensas e Reconhecimento

Os livros relatam inúmeros casos de equipes felizes, parecendo, às vezes, estarem sugerindo 
que é tão bom fazer parte de uma equipe que as pessoas o fazem de graça. A questão não é 
pagar ou deixar de pagar. A questão é como e a quem se paga. As equipes são uma ideia nova, 
mas exceto em alguns aspectos, não se tem aplicado muito o raciocínio de Newton a questões 
de remuneração, recompensas e reconhecimento, no que diz respeito a equipes. A respeito de 
certas histórias sobre recompensas a equipes, a maioria dos membros são remunerados, hoje, 
exatamente da mesma forma que nos dias antecedentes à existência das equipes. Isto é, em 
uma base estritamente individual. Nós estamos recompensando indivíduos quando devería-
mos estar recompensando equipes ou forças de trabalho como um todo.

O desafio para nós é o de achar mecanismos que possam ajudar a influenciar o desempenho da 
equipe e que sejam coerentes com a direção estratégica e com as prioridades da organização 
como um todo. Nós temos flexibilidade para alterar nosso sistema de recompensas e não nos 
damos conta disso. A remuneração em dinheiro é ainda muito importante para a maioria das 
pessoas. Três opções financeiras tem tido sucesso: 

 • Participação nos lucros; 

 • Participação nos ganhos; 

 • Participação acionária do funcionário. 
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A ideia subjacente a cada uma delas é a de recompensar as equipes quando elas têm um bom de-
sempenho. Cada método tem a virtude adicional de proporcionar aos membros de equipes um 
forte senso de propriedade em relação à organização e um sentido de verdadeira participação na 
estratégia global da empresa. Cada uma delas é também falha na meta estabelecida de motivar as 
pessoas a comprometer-se com os objetivos organizacionais. Os membros de equipe não deveriam 
estabelecer seus níveis de remuneração, por exemplo, mas eles podem trazer contribuições valiosas 
para definir as escolhas de benefícios e para o projeto dos programas de reconhecimento.

Trata-se de uma ideia bem simples: alinhar a recompensa e o desempenho de sua equipe com 
os objetivos do negócio. Tudo que é necessário é um pensamento claro, um pouco de estudo 
cuidadoso e honestidade para ver o que sua empresa está realmente dizendo às suas equipes.

6. Confiança Desgastada

Um único ato de traição e um líder bem intencionado é afastado como se fosse um cadáver 
em decomposição. Um fio tênue liga pessoas diferentes em uma equipe. Não é preciso muito 
para se cometer uma traição que corte esse fio. A confiança é alvo verdadeiramente racional. 
Pode ser descrita como a dinâmica psicológica do que chamamos de closure, ou seja, a 
complementação da informação com fatos negativos. Em uma situação de equipe, a perda de 
confiança significa ostracismo instantâneo para uma região para fora do círculo mais interno da 
equipe, onde ninguém presta atenção a você. E pior, quando o que nos dizem entra em conflito 
com o que vemos, nossa crença morre.

A  melhor de todas as formas de reestabelecer um vínculo de confiança que se rompeu é 
não deixar que ele seja rompido de início. Se isso não for mais uma opção, temos uma longa 
estrada à sua frente, para ganhar novamente a confiança das pessoas. Como pré-requisito para 
construir confiança, os líderes e os membros de equipes devem:

a) Ter metas claras e consistentes: Uma noção clara e consistente de aonde a equipe quer 
chegar é essencial não apenas para estabelecer um senso de direção claro, mas também 
como base para o estabelecimento da confiança;

b) Ser aberto, justo e estar disposto a escutar: Quanto mais abertos, justos e dispostos a ouvir 
forem os indivíduos, mais provavelmente receberão a confiança dos outros. Demonstre um 
interesse genuíno no que a outra pessoa está falando, por meio do aprendizado e da práti-
ca, das habilidades de escutar ativa e empaticamente;

c) Ser decisivo: Algumas vezes, a confiança dissolve-se não por causa de negligência nas deci-
sões, mas porque a equipe se opõe à forma pela qual foi tomada a decisão;

d) Apoiar todos os outros membros da equipe: Brigas acontecem, mas devem ser mantidas 
dentro da equipe. Deve-se proteger os membros da equipe, evitando que sejam vítimas de 
maus-tratos de não membros. Mesmo que haja a oportunidade de concordar com alguém 
de fora sobre os defeitos de um membro da equipe, deve-se, em vez disso, proteger esse 
membro;

e) Assumir responsabilidade pelas ações da equipe: Se algo der errado, não se deve aponta 
o dedo, mas assumir responsabilidade pessoal pelas ações da equipe como um todo. Isso 
vale seja um líder ou não.
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f) Dar crédito aos membros da equipe: No sentido de que, se o que se deseja é o reconheci-
mento, é preciso ser generoso em relação ao que foi realizado;

g) Ser receptivo às necessidades dos membros da equipe: Mostrar a companheiros de trabalho 
que se está verdadeiramente interessado em suas dificuldades permite a eles que se sintam 
tranquilos e aumenta as possibilidades de compreensão recíproca;

h) Respeitar as opiniões dos outros: Nem todos veem o mundo da mesma forma, cada opinião 
baseia-se em um ponto de vista individual. Isso não torna os outros malucos ou merecedores de 
desrespeito;

i) Investir os membros da equipe em empowerment para agir: Os membros da equipe não 
podem ser investidos de empowerment para agir, eles devem investir por si mesmos.

Diferenças de percepção entre membros de equipes são uma causa importante da quebra de 
confiança. Para reverter essa quebra, devemos inicialmente entender que nossas percepções do 
mundo diferem por bons motivos. Todos nós selecionamos, organizamos e interpretamos infor-
mações de formas diferentes. Nós selecionamos os estímulos que desejamos perceber, baseados 
em nossas expectativas, necessidades e desejos. Se nossa primeira impressão de alguém é negati-
va, tendemos a escolher as ações que deem suporte a essas primeiras impressões.

Uma vez selecionada a informação, nós a organizamos por dois métodos bem interessantes. 
Um deles é chamado de “figura e fundo”: um conjunto de informações torna-se a figura ou o 
foco de atenção de atenção e todo o resto torna-se o fundo ignorado. Figura e fundo aconte-
cem quando duas pessoas pensam que falam da mesma coisa, mas estão, na verdade, falando 
de duas coisas diferentes. Muitas vezes, vemos apenas uma parte do que está acontecendo, 
mas a organizamos quando completamos com o que está faltando. As partes que completamos 
são para nós tão reais quanto o que realmente observamos. É por isso que boatos são tão fá-
ceis de se começar, poderosos uma vez iniciados e difíceis de serem extintos.

O próximo passo, após termos selecionado e organizado as informações, é interpretá-las. Nos-
sas interpretações são afetadas pela ambiguidade da situação, pela nossa atitude, pela nossa 
orientação e pelo contexto psicológico da situação.

7. Questões de Mudança

Por visarem à flexibilidade, as equipes devem ser mais capazes de lidar com as dificuldades da 
mudança do que os grupos de trabalho convencionais. Ao passar por uma mudança:

a) As pessoas sentem-se desajeitadas, pouco à vontade e constrangidas: As pessoas que me-
lhor se adaptam à mudança são aquelas que cresceram em um ambiente em constante 
transformação;

b) As pessoas pensarão no que deverão abandonar: É um mecanismo de defesa; a situação de 
pior hipótese;

c) As pessoas irão se sentir sozinhas: A maioria das pessoas não compartilha seus sentimen-
tos de ansiedade quanto à mudança por medo de serem vistas como inseguras ou descom-
prometidas;
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d) As pessoas conseguem lidar com uma quantidade limitada de mudança: Organizações que 
tem mais sucesso com mudanças dão passos maiores em curtos períodos de tempo, com o 
resultado final cuidadosamente descrito no início. Com essa informação digerida, os mem-
bros da equipe toleram a dor a curto prazo para lucrar a longo prazo;

e) As pessoas tem diferentes níveis de preparo para a mudança: A qualquer instante que uma 
equipe é solicitada a mudar, alguns membros estarão entusiasmados e prontos, enquanto 
outros parecerão ter ancoras prendendo seu entusiasmo;

f) As pessoas irão se afligir por não terem mais recursos: Recursos não utilizados, disponíveis, 
compartilhados, emprestados, roubados ou até então desconhecidos são usualmente tudo 
o que uma equipe necessita para atravessar uma fase difícil de mudança;

g) Se você pressionar, as pessoas irão retornar a seus comportamentos antigos: A mudança 
é uma força temporária que puxa em uma nova direção, mas apenas se aplicada continua-
mente até que novos comportamentos se tornem a regra.

resistência a mudanças é um fato quase fundamental da natureza humana. Resistência ao ine-
vitável sugere que existe algo de estúpido em nós. A resistência, acreditamos, provém de um 
processo de pelo menos dois passos. Primeiro, os seres humanos são criaturas que formam 
hábitos, cada um deles cercado por uma zona de conforto individual, de comportamentos e 
interações. Quando as variações acontecem com muita frequência, significa que devemos dei-
xar nossa zona de conforto e encarar consequências desconhecidas, que precisamos avaliar. A 
mudança, seja para bem ou mal, é o ambiente no qual as equipes trabalham. Boa mudança, 
ou melhorias nas metas, nos processos e nos resultados da equipe resultam de gerenciamento 
competente da mudança. A estrada para a mudança eficaz está cheia de buracos causados por 
desgaste, cada um dos quais com o potencial de fazer com que seus esforços se desviem de 
suas metas.

Por Que as Equipes se Desfazem

1. Metas Mal Posicionadas, Objetivos Confusos

As metas geralmente são expressas de uma maneira complicada e ambígua e, com isso, os 
membros da equipe podem não entender e culpar o líder por um fracasso da equipe. Um líder 
cujas metas estão constantemente mudando não é líder. Se a meta for suficientemente clara 
e engajar o espírito das pessoas além de suas mentes, a meta em si assumiu boa parte do 
fardo da liderança, transforma-se em um antídoto contra a dispersão, a confusão e o desgaste. 
Exceto se for a equipe executiva da empresa, uma meta de equipe não é o mesmo que meta 
estratégica, a qual certamente pede realizações ambiciosas, abrangentes e de longo alcance; 
ao contrário, metas de equipe geralmente têm um cunho mais modesto.

Um dos problemas que podem ocorrem em uma organização que trabalha com várias equipes, 
é a “guerra entre equipes”. As equipes não se comunicam entre si quando deveriam. Ter uma 
comunicação mais ágil de como cada uma melhor poderá ajudar na execução de tal projeto. 
Outro excesso praticado por equipes contra o qual é preciso se precaver é o sadismo de equipe. 
Existem vários graus de rigor a que a equipe pode se expor. Em uma ponta do espectro, tornar a 
vida da equipe aconchegante demais não serve. Equipes florescem quando há um certo grau de 
ansiedade. O outro extremo, no entanto, pode ser horroroso, seria como infligir dor à equipe.
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Equipes procuram criar confiança e, para impregnarem-se de um sentimento de liderança forte, 
devem definir suas metas claramente e depois interligá-las. Seria como saber onde se está indo 
e qual o caminho seguir, pois, se não se sabe para aonde está indo, qualquer caminho serve. 
Quando uma tarefa é confiada a uma equipe, esta se considera afortunada de ser colocada 
em um ambiente ordenado. Caso contrário, se o ambiente estiver desorganizado, o trabalho 
será confuso, atulhado, inconveniente. Pessoas são sempre pessoas, com toda variação e 
incoerência implícita à condição humana.

A fixação de metas, muitas vezes, fracassa porque as pessoas empacam no aspecto de longo 
prazo da meta principal. A fixação adequada de metas é fixar uma meta grande e mostrar um 
caminho para atingi-la, determinando aos membros uma série de etapas realizáveis a curto 
prazo, que é onde a ação e a inteligência são postas a funcionar. O curto prazo é onde está o 
possível imediato. Focalizar o factível permite a uma equipe atingir compreensão perfeita e 
instantânea e agir com golpes rápidos. Classificam-se todos os objetivos e as metas por períodos 
de tempo de prazos curto (semana que vem), médio (de 1 a 3 meses) e longo prazo (de 3 a 6 
meses). Se tiver uma meta que ultrapasse o limite de seis meses, o ideal é desmembrá-la em 
tarefas de prazos mais curtos que se encaixem nesses limites de tempo. Uma vez que a equipe 
lista suas metas e seus objetivos e os classifica de acordo com os respectivos prazos, deverá 
então priorizar a lista de curto prazo. O mundo está cheio de visões maçantes. Organizações 
inteiras arrastam-se, de relatório trimestral a relatório trimestral, buscando-as. Pelo fato de as 
pessoas quererem sentir entusiasmo pelo seu trabalho, uma boa meta lhes dá algo pelo que se 
motivar e responder. Algo pelo qual se sentem responsáveis.

2. Papéis não Resolvidos

Na era atual, de equipes, as descrições de cargos tornaram-se menos precisas, mais abrangen-
tes, e os papéis quase não são escritos. Mas os papéis e relacionamentos, colocados por escri-
to ou não, desempenham papéis importantes na formação bem-sucedida de equipes. A ideia 
implícita na utilização de equipes é de que as pessoas são adultas. Existem tarefas por aí que 
ninguém quer fazer, pois são rotineiras, desagradáveis ou não contribuem para nosso fortale-
cimento: são os chamados “abacaxis”. O trabalho burocrático é provavelmente o item número 
um a ser evitado.

Gerentes e líderes de equipe fazem de tudo para encontrar alguma maneira de conseguir que 
essas tarefas sejam realizadas sem forçarem os membros de equipes a fazerem-na. Passam-nas 
a membros de equipes de recursos ou as terceirizam completamente. Ou então também dão as 
costas às tarefas desagradáveis e ignoram as crescentes negativas.

Problemas também ocorrem quando mais de um membro de uma equipe é responsável por 
uma única tarefa, geralmente atraente. Um exemplo clássico disso é a equipe de gerência sê-
nior, que nem equipe é, devido às ambições dos integrantes individuais que se sobrepõem à 
missão da equipe. Ambas as partes percebem uma tarefa como sendo parte de seu território e 
estão preparadas para violar o espírito de colaboração para assegurar que o território perma-
neça delas. É a disputa territorial. 

Tanto “abacaxis” quanto disputas territoriais significam desastres para o sucesso da equipe. 
Equipes eficazes reconhecem o potencial dessas situações, fazem um plano para enfrentá-las e 
se comunicam com mais frequência quando se deparam com elas.
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3. Tomada de Decisões Ruim

As equipes iniciam pelo aprendizado e atingem seu ritmo quando agem. A maneira pela qual 
a ação é detonada varia conforme a ação em questão. Decisões certas são decididas do modo 
certo. Ainda mais perigoso a longo prazo é confiar constantemente no processo errado para 
chegar a decisões. A seguir, relacionamos sete opções de como tomar decisão, cada uma 
adequada a uma situação específica:

 • Consenso: Todos os membros de equipe têm a chance de expressar suas opiniões e, no 
final, deverão concordar com o resultado. Se qualquer membro discordar, as discussões 
continuam. Uma das vantagens é que produz uma decisão inovadora, criativa, de alta qua-
lidade e obtém o compromisso de todos os membros em implementar a decisão. Como 
desvantagem está o fato de requer muito tempo, energia psicológica e um alto grau de 
habilidade por parte dos membros;

 • Maioria: É a democracia em ação. A equipe vota, a maioria vence. A vantagem é que pode 
ser usada quando não há tempo para uma decisão formal de consenso, ou quando a deci-
são não é importante o suficiente para uma decisão por consenso, e quando o compromis-
so de todos não é muito importante. Como desvantagem, geralmente deixa para trás uma 
minoria alienada;

 • Minoria: Geralmente tem a forma de um subcomitê de uma equipe maior que investiga in-
formações e apresenta recomendações para ação. Como vantagem, pode ser usado quan-
do nem todos podem se reunir para uma tomada de decisão. A desvantagem é que não 
utiliza o talento de todos os membros da equipe;

 • Por mediação: É a epítome da conciliação. Uma das vantagens é que os erros individuais 
e opiniões extremadas tendem a se anular. Como desvantagem, as opiniões dos membros 
menos experientes podem anular as dos mais experientes;

 • Por especialista: É ouvir o que um especialista tem a dizer. Como vantagem, é útil quando o 
conhecimento específico de uma pessoa é tão maior que os dos demais membros da equi-
pe. Como principal desvantagem, existe a dificuldade de como determinar qual é o melhor 
especialista;

 • Domínio da autoridade sem discussão: É onde geralmente não há espaço para discussão, 
como decisões predeterminadas recebidas de nível hierárquico superior. A vantagem é que 
se aplica mais às necessidades administrativas e pode ser usado quando há muito pouco 
tempo para a tomada de decisão. A desvantagem é que uma só pessoa não pode ser um 
bom recurso para todas as decisões;

 • Domínio da autoridade com discussão: É a tomada de decisão participativa. Muitos líderes 
pensam que têm que abrir mão de sua responsabilidade decisória. Por esse método, os 
que estão no papel decisório tornam claro desde o início que a tarefa decisória é deles. A 
vantagem é receber o compromisso de todos os membros da equipe. A desvantagem é que 
requer boa habilidade de comunicação da parte dos membros da equipe e um líder dispos-
to a tomar decisões.

Embora a moda ocasionalmente privilegie uma ou outra dessas abordagens, não existe um pro-
cesso certo ou errado de decidir uma questão.
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4. Políticas e Procedimentos Errados

Inúmeras empresas e equipes costumam ter uma vida dupla: a vida conforme as regras e a 
vida real. Quando as regras e a realidade começam a apresentar divergências profundas, elas 
passam a viver uma vida separada. Pessoas com bom desempenho na organização real são 
levadas pelo fluxo da organização, pessoas que têm melhor desempenho ao agirem conforme 
os regulamentos se agarrarão a eles, sufocando seu próprio crescimento e criatividade. Os que 
debocham dos manuais de políticas e procedimentos estão, na realidade, debochando da sua 
própria cultura empresarial.

Certifique-se de que eventuais manuais de política e procedimentos que as equipes deverão 
obedecer sejam relevantes e atuais. As boas equipes estão constantemente avaliando todos 
os seus processos, o que inclui as regras que elas seguem para fazer com que as coisas sejam 
feitas. Além do mais, durante a verificação da sanidade das políticas e dos procedimentos, as 
boas equipes tentam identificar barreiras que possam estar impedindo o caminho para alcan-
çar resultados desejados.

5. O Problema “Pessoas”

As equipes ideais são compostas de pessoas perfeitas, cujos egos e individualidade foram su-
bordinados ao objetivo maior da equipe. Equipes reais são formadas por pessoas vivas, que 
respiram e são muito imperfeitas. Para impedir que as equipes se autodestruam com base em 
diferenças de personalidade, conflitos e mal-entendidos, temos que ir além das primeiras im-
pressões, além das expectativas de perfeição das propagandas de vestuário e colocar o pé na 
lama do que significa ser um ser humano e tolerar os que não são tão maravilhosos como nós. 
Mesmos as melhores equipes sofrem reveses contínuos em razão de pequenos mal-entendi-
dos. O que transmitimos raramente é exatamente o que a outra pessoa recebe. Quando a men-
sagem transmitida não é a mensagem recebida, o resultado não é, usualmente, uma catástrofe 
óbvia. Assemelha-se mais a um avião sutilmente fora de controle. Não cairá, permanecerá no 
ar. As pessoas a bordo pensarão que estão tendo sucesso, pois quilômetros estão passando 
pelo hodômetro. Passageiros olharão fixamente pelas janelas, talvez até acenando, confiantes 
de que estão a caminho de seu destino, enquanto voam cada vez mais fora do rumo. Mal-
-entendidos, muitas vezes, ocorrem pela simples razão de que os indivíduos envolvidos estão 
se comunicando em duas frequências diferentes.

A equipe  perfeita dos artigos de revistas não existe. Na verdade, a atitude feliz que tipifica 
livros, artigos e palestras sobre equipes é enganosa. As equipes não podem resolver todos os 
problemas de sua organização.

Você terá membros de equipe que podem ter sido colaboradores fantásticos, mas cujos cérebros sim-
plesmente perderam a eficiência. Seus neurotransmissores não disparam mais com a mesma rapidez 
ou regularidade de há quinze anos ou como faziam antes de serem danificados pelo álcool ou por 
um acidente. As pessoas não são iguais. São tão díspares quanto impressões digitais. As pessoas são 
diferentes de cima até embaixo, em seus gostos, em sua forma de trabalhar e comunicar, etc. Equipes 
são bem-sucedidas quando reconhecem essa diversidade natural e se esforçam para reconhecer e va-
lorizar os seus integrantes. No mundo do trabalho, geralmente não daríamos qualquer importância ao 
interior das pessoas. Mas, o modo como agem é essencial ao seu valor para o empreendimento. Não é 
preciso gostar uns dos outros para produzirem em conjunto, apenas que se relacionar bem:
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Tipos comuns de pessoas

 • Analítico: São essencialmente perfeccionistas. Pessoas que não servem vinho, não tomam 
qualquer medida precipitada, antes de seu tempo;

 • Afáveis: São essencialmente aquelas pessoas que são “gente”, atenciosas com terceiros e do-
tadas de muita empatia. Sua orientação é o passado, o presente, o futuro. São os melhores 
coordenadores do mundo, precisamente por tomarem o tempo para ouvir todas as partes;

 • Impulsionadores: São essencialmente pessoas do tipo “deixa-que-eu-faço”. Firmemente 
enraizadas no momento presente, são amantes da ação;

 • Entusiastas: São essencialmente pessoas ligadas ao quadro global, procurando sempre 
uma nova perspectiva do mundo que as cerca.

Nas equipes, é provável que encontraremos todos esses tipos comportamentais reunidos, e é 
esperado que nos comuniquemos com eles. Essa não é uma expectativa irracional. Não se pode 
solucionar todas as confusões de comunicação pelas quais a equipe inteira esteja passando, 
mas pode-se ajudar a desenrolar a própria comunicação com os demais. É crítico que as pesso-
as que demonstram pontos fracos em determinada área ou deleguem autoridade ou redobrem 
seus esforços em pensar de forma prática. É igualmente crítico, na comunicação normal, que 
um tipo saiba o que outro tipo espera ouvir..

 • Lidando com pessoas difíceis

Falamos sobre a gama normal de questões de personalidade que podem surgir no desempenho 
da equipe. Infelizmente, existem vários tipos de pessoas cujas intenções podem não ser tão 
boas e cujo comportamento simplesmente não é maleável. Elas precisam de um tratamento 
especial. Eis alguns tipos:

 • Os idiotas das equipes: O idiota é uma pessoa grosseira que não se importa com os efeitos 
de suas ações, geralmente é o membro mais talentoso. Sua especialidade são as ideias. 
Extraordinariamente inteligente e criativo é, quando motivado, um dínamo buscando altas 
realizações. O idiota, muitas vezes, é abençoado com grande criatividade, mas amaldiçoado com 
uma personalidade horrorosa. São duas as grandes forças opostas na pessoa criativa. Uma são 
os parâmetros internos daquela pessoa, que são preciosos e, de várias maneiras, são o segredo 
do sucesso. Outra força é uma com a qual temos mais familiaridade, o desejo que temos pelo 
reconhecimento dos outros. O problema é que as duas forças não se conciliam tão facilmente;

 • Os exibidos da equipe: Quase toda equipe tem um membro, ou um líder ou um par, que 
não consegue evitar dominar as atividades da equipe. Mesmo quando o tempo é curto e a 
agenda lotada, esses exibidos acham que merecem sua quota da atenção geral. Exibidos na 
equipe falam demais, são impossíveis de calar, tem diversões irritantes e, de modo geral, 
dominam o curso de ação em equipe. Existem soluções sociais para o problema dos exibidos: 
as pessoas que querem chamar a atenção, às vezes, podem ser satisfeitas, contentadas, e 
afugentadas com um pouco do que desejam, mas nunca apazigue um exibido com lisonjas. 
Reforços positivos apenas levam a uma dose maior do comportamento reforçado. Líderes 
de equipe precisam planejar soluções para esses problemas antecipadamente. Estruture as 
informações de modo que as pessoas saibam, quando a reunião de equipe começar, o que 
se espera delas, o que é permitido e o que está fora do esquema;
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 • Mimados na equipe: É a síndrome da garantia de direitos. É o sentimento por parte de 
um membro de equipe de que o restante da equipe, ou a organização como um todo, 
deve-lhe o direito de participar da equipe. Isso não parece tão ruim assim. Na realidade, 
provavelmente se concorda que essas coisas devem ser uma garantia de todos. O problema 
é que, à medida que esses pressupostos evoluírem, os mimados tornam-se relaxados 
demais e, então, as pessoas se aproveitam. Muitas delas, em organizações, decidiram que 
o novo contato entre organizações e membros de equipe deveria colocar todo o ônus de 
realizar nos ombros da organização, e nenhum nos ombros dos membros da equipe;

 • Anjos das trevas (“almas sebosas”): Existem pessoas por aí que jamais deveriam fazer parte 
de qualquer equipe em lugar algum, estamos falando do equivalente organizacional aos 
mortos-vivos ou sociopatas, chamaremos de “anjos das trevas”. Um membro de equipe com 
personalidade de viciado poderá desabar sob o peso de seus problemas. Um membro com 
personalidade de ogro, impulsionado por uma raiva recalcada, pode ainda ser um bom produtor. 
Um membro de equipe que é inescrupuloso ou supercompetitivo ou exageradamente zeloso 
está fazendo exatamente aquilo que ele acha que foi contratado para fazer.

Podemos lidar com essa diversidade se simplesmente reconhecermos nossas diferenças e 
aprendermos o que todos queremos uns dos outros. Quando se conhece uma pessoa, é mais 
fácil torcer por ela. Essa vontade de fazer parte de uma equipe não parece grande coisa, mas é 
crítica ao sucesso da equipe.

 • Relação Chefe/Subordinado

Muito se tem discutido sobre as qualidades e as habilidades de um verdadeiro líder. Alguns 
estudiosos do assunto tendem a achar que a liderança é apenas uma questão de preparo técnico e 
competência profissional. Outros afirmam que o verdadeiro líder é aquele capaz de despertar, em 
seus subordinados, o senso do dever. Alguns preferem enxergar no líder a figura carismática do guru, 
um ser quase iluminado que tem respostas para tudo e é capaz de resolver todos os problemas.

Não importa qual a visão que cada um de nós tem acerca do líder ideal, o importante é não 
perder de vista que as empresas precisam de líderes conscientes em seu papel de mobilizado-
res de talentos, incentivadores de competências e promotores do justo reconhecimento pelo 
esforço da equipe. Mas elas também precisam de chefes capazes de dar resposta aos desafios 
do dia a dia dos negócios.

Como nem tudo são flores no mundo corporativo, não devemos esquecer que a relação chefe x 
subordinado costuma produzir conflitos e desentendimentos, gerando estresse e prejudicando 
a carreira de muita gente. Recentes pesquisas publicadas em revistas especializadas revelam 
que a falta de sintonia entre chefes e subordinados é a principal causa da fuga de talentos 
dentro das empresas. O curioso é que essas mesmas pesquisas destacam a importância do 
papel do líder na condução da política de gestão de pessoas nas organizações, o que acaba por 
produzir uma imagem positiva do líder e uma imagem negativa do chefe.

Seria ingenuidade imaginar que possa haver absoluta harmonia entre chefes e subordinados, 
ou que a empresa possa ser organizada como uma família liderada por um líder carismático. As 
relações de trabalho pressupõem competição, sendo que o mais bem preparado se destaca, 
enquanto os menos competentes tendem a ficar para trás. Chega a ser leviano afirmar que a 
relação chefe x subordinado possa ser confundida com uma relação entre professor e aluno, 
pois sabemos que nem todo chefe é um líder e que nem sempre o líder sabe chefiar.
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O que costuma diferenciar um chefe de um líder é que o primeiro baseia suas ações no 
sentimento de obrigação diante das metas a serem alcançadas dentro da rotina diária 
dos negócios, e cobra seus subordinados por isso. Já o líder procura conscientizar seus 
colaboradores para o papel que a empresa deve desempenhar na sociedade, baseando suas 
ações no planejamento da organização, bem como em seus valores, princípios e metas. A visão 
do chefe é pragmática, pois precisa tomar decisões rápidas para o alcance de objetivos de 
curto prazo. Já o líder está de olho na sobrevivência dos negócios ao longo do tempo. Ao chefe 
cabe cobrar pelo resultado imediato. Ao líder cabe orientar para o acúmulo de experiência, 
aprendizagem e conhecimento. O chefe executa. O líder planeja, apoia, incentiva e orienta.

Vemos, então, que o chefe ideal é aquele que tem a consciência de um líder. E o líder ideal 
precisa saber chefiar. Mas, acima de tudo, chefe e líder precisam gostar de gente, pois esse é o 
diferencial de sucesso nos dias de hoje.

No dia a dia das empresas, é muito comum encontrar colaboradores reclamando da forma 
como chefe e líderes lidam com os subordinados, o que acarreta incompreensões e conflitos. É 
normal ouvir as pessoas dizerem que o chefe sempre fica com as glórias pelo sucesso alcançado, 
mas quase sempre esquece de valorizar o esforço da equipe. Essas distorções de fato existem, e 
é justamente por isso que o diálogo entre chefes e subordinados é tão árido e difícil. A distância 
(hierarquia) que os separa pode ser um abismo quase intransponível. Mas por que isso ocorre?

A resposta talvez esteja na forma como costumamos ver as relações humanas no ambiente de 
trabalho. Nossa formação educacional e cultural privilegia a ideia de que as pessoas devem 
ser valorizadas pela função que ocupam na sociedade. Por outro lado, vivemos sob o império 
do ego, que faz com que acreditemos que a diferenciação entre as pessoas seja um atributo 
necessário à obtenção do sucesso pessoal e profissional. Essa crença distorce a realidade e 
gera conflito nas relações de trabalho. Ou seja, achamos que é natural a disputa por vantagens 
e privilégios e tendemos a ver o outro como um oponente a ser vencido. O curioso é que as 
pessoas que costumam criticar o modo como seu chefe age são as mesmas que reproduzem 
essa atitude quando exercem cargos de chefia.

Seguem 24 tipos de chefes:

 • Líderes burros: A conclusão de que um líder é burro é um insulto, mas pior ainda é que se 
trata de uma realidade que estatisticamente tem probabilidade de ocorrência muito gran-
de;

 • Líderes ignorantes: Na vida real, perdoamos a burrice e condenamos a ignorância. Nas 
equipes, a ignorância é preferível. Um dos motivos para isso é que a ignorância não perdu-
ra para sempre, a burrice sim;

 • Líderes supertreinados: Há um subgênero de líderes de equipe que frequentam seminários 
demais, leem artigos de revistas em demasia e estão constantemente em ebulição, preten-
dendo afastar as atuais iniciativas, substituindo-as por outras, mais novas e melhoradas;

 • Líderes talentosos demais: Trata-se de um problema que algumas equipes não deveriam se 
preocupar muito em enfrentar. É a síndrome do “inteligente demais para seu próprio bem”, 
em que o líder é tão brilhante que a equipe não consegue alcançá-lo;

 • Líderes muito bondosos: Alguns líderes começam a se sentir como guardiões dos membros 
da equipe, como se tivessem responsabilidade sobre eles;
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 • Líderes que se fecham às novas idéias: Trata-se de um dos aspectos da ignorância. Em nos-
so meio gerencial, todos os líderes têm ferramentas com as quais desfrutamos de sucessos 
consistentes. Isso é uma questão de aprendizado. A liderança deve tratar de aprendizado, 
de abertura para o conhecimento, venha de onde vier;

 • Líderes com estilos inapropriados: Um líder do tipo que pratique o empowerment espera que 
os membros de equipe funcionem de maneira autônoma, com um mínimo de supervisão;

 • Líderes que se colocam adiante da equipe: Essa talvez seja a acusação mais pesada contra 
um líder. O líder que não assume riscos pessoais pela equipe é o oposto de um líder. É duvi-
doso que qualquer iniciativa possa alterar sua natureza egoísta ou egocêntrica;

 • Líderes que não conhecem realmente a equipe: As pessoas da equipe devem estar comprome-
tidas umas com as outras não simplesmente como membros de equipe, mas como pessoas;

 • Líderes inconstantes: Ao dizermos que a liderança deve mostrar humanidade, abrimos a 
liderança para todas as fraquezas da natureza humana;

 • Líderes que não conseguem ser seguidores: Muitas pessoas são membros de mais de uma 
equipe. Assim, é inevitável que o líder de uma equipe seja um seguidor ou um par em mui-
tas coisas;

 • Líderes que se recusam a reconhecer os membros da equipe: Uma das primeiras tarefas do 
líder é a de incentivar os demais a segui-lo. Sem a adesão de seguidores, a liderança é um 
pomo de discórdia;

 • Líderes que tem “peixinhos”: Os líderes de equipe têm que andar em uma corda bamba, en-
tre conhecer cada membro da equipe individualmente, saber o que faz com que cada um 
se motive e atue, saber quais as suas necessidades e os seus anseios e deixar que se torne 
aparente que um grupo de membros de equipe seja mais valorizado do que qualquer outro;

 • Líderes que não permitem o fracasso: As equipes são fornalhas de conhecimento e criativi-
dade. O trabalho do líder é duplo: desempenhar as tarefas que lhe são designadas e estar 
continuamente melhorando a forma como a tarefa é desempenhada;

 • Líderes que protegem e culpam: A questão vai tão fundo no coração do caráter da orga-
nização que não há muito o que os membros da equipe possam fazer quando seu líder os 
trai. Mas os líderes de equipe deveriam lembrar-se a cada dia da situação em que se en-
contram. Eles foram designados para uma tarefa difícil por uma organização, que somente 
permitirá uma espécie de relatório;

 • Líderes sem ética: Um líder não pode dizer a um membro de equipe uma coisa e algo total-
mente diferente a um outro. Um líder nunca pode enganar a equipe. Os líderes não podem 
colocar-se acima da equipe, seja por que razão for, ou pelo período de tempo que for. Ao 
líder foi dado um grau de confiança que é facilmente violado;

 • Líderes distantes: Os líderes convencionais põem uma distância entre eles e os que lide-
ram. A distância deliberadamente limita as informações que os seguidores obtêm;

 • Líderes que deixam de servir como modelos para o comportamento da equipe: A liderança 
requer respeito mútuo entre os membros de equipe e os líderes. Se a equipe vê o líder se 
comportando contrariamente aos padrões, ele ainda é visto como líder, mas perde o res-
peito, e a confiança e os membros perdem a propensão a segui-lo;
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 • Líderes negligentes quanto às necessidades profissionais dos membros da equipe: Para a 
equipe inteira ser eficaz, as necessidades individuais dos membros devem ser reconhecidas 
e, quando possível, atendidas;

 • Líderes que não estão dispostos a lutar pela equipe;

 • Líderes que não estão dispostos a assumir riscos. Aqueles que seguem as rotas seguras 
tendem a obter resultados medíocres. Os bons líderes encorajam a assunção calculada de 
riscos;

 • Líderes que não permitem o conflito: As equipes cujos líderes são muito sensíveis ou muito 
fracos ou que procuram reprimir o direito de expressão têm um problema. As equipes de-
vem indicar para o líder que dar e receber é valioso demais para se tentar “controlar”;

 • Líderes que não valorizam a diversidade: O respeito à diversidade implica oportunidades 
iguais para pessoas de diferentes raças, grupos religiosos, origens étnicas, sexo, estilos de 
vida, condições clínicas e assim por diante. Para ter valor para a organização, a diversidade 
tem que ir além das implicações legais, passando para a escolha oportunista de membros 
especiais de equipe com diferentes perfis que cada membro possa trazer à mesa;

 • Líderes passivos: Esses líderes são apropriadamente reativos, respondendo com o conheci-
mento existente às circunstâncias existentes. Eles devem ser proativos, adquirindo e ensi-
nado novos conhecimentos para continuamente mudar as circunstâncias.

DELEGAÇÃO

Delegar é conferir a autoridade a outros. O objetivo da delegação é conseguir que alguém faça 
uma tarefa, tendo, para isso, poder de decisão e autoridade.

Transferência da coordenação e do controle para os trabalhadores. O líder deve, sobretudo, 
entender e admitir que as pessoas são capazes e têm competências; possuem um potencial 
criativo e estão envolvidas com a organização e com seus objetivos, além de estarem sempre 
ávidos por responsabilidades. Referindo-se à competência e às habilidades que deve ter em 
formar equipes, times e grupos autogerenciais.

Um dos principais fatores da liderança é a perfeita comunicação. Nesse processo, não pode haver ruí-
dos, a compreensão deve ser perfeita. Para tanto, é necessário que a exposição seja também perfeita, 
clara, objetiva, despida de pragmatismo. Quanto mais simples, mais compreensível.

Um líder deve dar vazão, permitir a exposição completa daquele que deseja expressar-se; saber 
ouvir e ser um bom ouvinte, abordar os paradigmas e as premissas, suas verdades; limpar sua 
mente para abstrair a informação do seu interlocutor, compreendendo-a antes de tudo, sem a 
comparar com suas posições sobre o assunto; desprender-se dos seus anseios e de suas aspira-
ções, da sua própria liderança, sentir-se feliz ao ser superado; elogiar a mais óbvia argumenta-
ção por estímulos aos discernimentos, ao envolvimento e à participação daquele que requisita; 
neutralizar-se para ouvir opiniões sob diversas culturas e credos; refinar os diálogos; compre-
ender o não verbal: gestos, expressões, posturas, entre outros aspectos.
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Liderança é a realização de uma meta por meio da direção de colaboradores humanos. O ho-
mem que comanda com sucesso seus colaboradores para alcançar finalidades específicas é um 
líder. Um grande líder é aquele que tem essa capacidade dia após dia, ano após ano, numa 
grande variedade de situações.

Ser líder é ótimo, acima de tudo, para o próprio líder. Ele vale cada vez mais no mercado de trabalho. 
Os testes de seleção das empresas vêm tentando detectar nos candidatos a emprego as característi-
cas intangíveis de um líder. Nos escritórios dos recrutadores de executivos, esse pessoal tem sempre 
as portas abertas. Por que um líder é importante? Acima de tudo, porque o funcionário, por mais 
motivado que esteja, não está ligado à empresa. Ele está ligado diretamente às pessoas com quem 
fala, para quem apresenta suas ideias, de quem ouve uma palavra de apoio ou um resmungo de 
intolerância. Se, acima de um funcionário criativo, competente e motivado, estiver um líder, tanto 
melhor. Mas, se ele não encontrar quem dê valor a suas ideias, vai procurar outras paragens onde 
se sinta valorizado. Isso é péssimo para a empresa que precisa sobreviver num mercado globalizado, 
no qual chegar à frente da concorrência pode significar a diferença entre sobreviver ou perecer.

É aí que os líderes fazem diferença. Ser líder requer apenas motivação, habilidades de comuni-
cação e alguns conhecimentos rudimentares sobre liderança.

Não faz muito tempo, os funcionários eram pagos para obedecer e os chefes para ter as ideias. 
Porém, no mundo globalizado, competitivo, o sistema de trabalho mudou. Hoje, as fábricas 
operam em células, os escritórios estão divididos em processos. Nesse esquema, não cabe mais 
um chefe. Cada funcionário é dono de seu pedaço e precisa cuidar dele da melhor forma possí-
vel. Ao lado deles, está o líder, o cara que pode até ganhar melhor por causa do cargo, mas que 
está ali para facilitar a vida de todo mundo.

 O Que é Coaching?

Coaching é um processo estruturado que ajuda as pessoas a atingir suas metas em suas vidas 
pessoais, carreiras, empreendimentos ou organizações. Por meio do coaching, os clientes apro-
fundam seu aprendizado, melhoram suas performances e sua qualidade de vida. A interação 
entre o coach e o cliente faz com que o cliente descubra seus sonhos, suas metas e seu poten-
cial inexplorado e ajuda o cliente a transformar esse conjunto em ação, sem perder o foco no 
caminho da implantação.

Provocar mudanças está no coração do processo de coaching. O processo ajuda pessoas ou em-
presas a criar, adaptar e aceitar mudanças como um desafio e não como um obstáculo.

O papel do coach como agente de mudanças, interno ou externo, pode assumir as seguintes 
formas: empresarial e pessoal.
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Antigo e Novo Paradigma de Liderança

ANTIGO PARADIGMA DE LIDERANÇA NOVO PARADIGMA DE LIDERANÇA

Separação entre líder e liderado Integração entre líder e liderado

Sentimento de superioridade do líder Sentimento sincero de igualdade entre líder e 
liderado

Estilos autocrático, democrático e liberal de 
liderança Estilo participativo de liderança

Simples relação visando cumprir os objetivos Líder estabelece uma relação evolutiva visando 
ao crescimento em direção à plena consciência

Líder centrado em objetivos materiais Líder centrado em objetivos e valores superiores

Visão superficial dos objetivos de vida e do 
trabalho

Conscientização do sentido profundo da 
existência e do trabalho

Visão limitada e reducionista aos objetivos 
imediatos

Visão holística, abrangente e inclusiva: homem, 
sociedade e natureza

Conflito: procura de culpa Conflito: procura das causas, oportunidade de 
aprender e dialogar 

Dirige grupos, departamentos, seções, setores 
isolados de organizações Incentiva redes de organismos vivos

Ênfase em personalidades autoritárias ou 
obedientes, disciplinadas e energéticas

Ênfase em personalidades harmoniosas, porém 
firmes e lúcidas.

Fonte: Weil, apud Cavalcanti et al. (2005:75)

Os Graus de Influenciação

COAÇÃO PERSUASÃO SUGESTÃO EMULAÇÃO

Forçar, coagir ou cons-
tranger mediante pres-
são ou compulsão

Prevalecer sobre uma 
pessoa, sem forçá-la, 
com conselhos, argu-
mentos ou indicações 
para que faça alguma 
coisa

Colocar ou apresentar 
um plano, uma idéia 
ou uma proposta a 
uma pessoa ou grupo, 
para que considere, 
pondere ou execute

Procurar imitar com 
vigor, para igualar ou 
ultrapassar, ou, pelo 
menos chegar a ficar 
quase igual a alguém

Fonte: Chiavenato (2005:184)
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Considerações Finais

Considerando o mundo dos negócios instável e altamente dinâmico, em que a característica 
mais marcante no ambiente organizacional é a velocidade com que as informações circulam, 
impulsionada pelo processo de globalização, pelas novas tecnologias, pela competição acirra-
da, o mercado consumidor está cada vez mais exigente, demandando das organizações adapta-
ções e respostas rápidas a nova sociedade moderna do conhecimento. As empresas necessitam 
cada vez mais de “pessoas” que sejam capazes de agir dentro do mundo de instabilidade, um 
mundo globalizado que exige profissionais que possam se adaptar rapidamente às novas con-
junturas econômicas e políticas. Esses profissionais precisam responder instantaneamente às 
novas questões que são impostas pelo mercado. Pode-se afirmar que, nesse contexto, a econo-
mia está baseada em conhecimento e conhecimento só vem de pessoas, outrossim, as organi-
zações estão buscando cada vez mais a interação humana e enfatizando a importância do líder 
neste processo.

Sendo a liderança a habilidade de influenciar pessoas em busca dos objetos comuns, os líderes 
precisam pensar como agentes de mudanças, pela sua capacidade de inovação. Saber interagir 
nas adversidades e instabilidade tornou-se requisito fundamental para sua atuação. A questão 
não está somente em adquirir novos conceitos e habilidades, mas também em desaprender 
os antigos modelos, tendo conhecimento da cultura, da missão da empresa e do seu capital 
humano.

A liderança não é uma habilidade nata, nem privativa de uma minoria, ela pode ser aprendida, 
assimilada, aperfeiçoada, adaptada e incorporada ao “chefe”. Não existe uma fórmula única 
para se tornar um líder. Um líder moderno deve correr riscos ser audacioso, entretanto, deve 
ter um bom planejamento estratégico, visão de futuro, sem perder a visão do presente e olhar 
o passado como referência. Para isso, necessitam de algumas características, virtudes, compe-
tências e habilidades. Algumas dessas podem ser obtidas via cursos, universidades e treina-
mentos; outras, somente com a experiência do cotidiano.

Um líder deve ser entusiasmado consigo mesmo, com o trabalho e com a equipe sinérgica na 
obtenção de resultados, saber reconhecer e recompensar talentos, ter clareza nas metas per-
seguidas, ter perseverança, gentileza, carisma, honestidade, integridade, além de  ser bom ou-
vinte, flexível, paciente, atencioso, observador, negociador, motivador... Deve ter entre outras 
características, a inteligência emocional, que é um diferencial significativo em ambientes com-
petitivos.

Conclui-se que, diante das mudanças, o líder deve conciliar os interesses da organização ao da 
equipe de trabalho objetivando um ambiente favorável ao desenvolvimento. Portanto, inde-
pendente do seu próprio estilo, ser líder implica em saber exercer a liderança e essa se faz no 
dia a dia, junto a equipe de trabalho. Assim, saber conviver harmonicamente, tolerantemente 
buscando o equilíbrio torna-se um dos primeiros degraus para quem quer ser um verdadeiro 
“líder em tempo de mudanças”.

É aprender a aprender.
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(MPU – Analista Administrativo – 2010)

Com relação ao processo organizacional, 
julgue os seguintes itens.

01. Um dos obstáculos à comunicação no pro-
cesso organizacional é a avaliação prematu-
ra da mensagem pelo receptor.

( ) Certo   ( ) Errado

2. A ordem é um exemplo típico de comunica-
ção colateral no processo organizacional.

( ) Certo   ( ) Errado

3. A comunicação constitui atividade que de-
manda grande parte da atenção de quem 
ocupa cargo gerencial.

( ) Certo   ( ) Errado

4. No processo organizacional, o indicador uti-
lizado na avaliação de um curso para capa-
citação de servidores de um órgão público 
corresponde a um valor numérico, e o índi-
ce depende do número de concluintes divi-
dido pelo total de matriculados no curso.

( ) Certo   ( ) Errado

5. O processo de planejamento contempla a 
definição dos meios de acompanhamento e 
avaliação dos resultados.

( ) Certo   ( ) Errado

6. A distribuição do trabalho entre os departa-
mentos faz parte do processo de controle.

( ) Certo   ( ) Errado

Ao dar continuidade à reestruturação de 
um órgão público, o seu diretor pretende 
distribuir as competências internamente, 
ou seja, no âmbito do próprio órgão, a fim 
de tornar mais ágil e eficiente a prestação 
dos serviços e conseguir economia de es-

cala na gestão dos custos operacionais e 
administrativos. De antemão, o diretor 
decidiu que, caso essa reestruturação não 
fosse bem sucedida, seria firmado contra-
to para transferir a outro ente público, fora 
de sua estrutura, a execução dos serviços 
prestados pelo órgão.

A partir das informações apresentadas 
nessa situação hipotética, julgue os itens 
que se seguem.

7. Considerando-se que o referido órgão pú-
blico busca economia de escala, a centrali-
zação é contraindicada.

( ) Certo   ( ) Errado

Com relação às teorias de motivação no 
trabalho, julgue os itens a seguir.

8. As teorias de motivação no trabalho são 
mais voltadas para as razões do que para as 
habilidades que levam certos indivíduos a 
realizar suas tarefas melhor que outros.

( ) Certo   ( ) Errado

9. A teoria da autoeficácia explica como as in-
tenções e os objetivos pessoais podem re-
sultar em determinado comportamento.

( ) Certo   ( ) Errado

João é presidente de empresa que possui 
trinta e cinco franquias de uma rede de lo-
jas de informática. Ele orgulha-se de saber 
tudo sobre seus empregados e sempre pro-
cura conhecer as necessidades e expecta-
tivas deles. Para João, não há segredos na 
empresa, todos devem agir abertamente e 
contar os problemas pessoais que possam 
interferir no desempenho individual e orga-
nizacional. A premissa de trabalho de João 
é embasada na ideia de que o líder deve fa-
zer aquilo que um bom amigo faria, embora 
também aja de forma autoritária, pois ins-
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trui seus empregados a fazerem o que lhes 
é dito para fazer. Para o presidente, vale a 
seguinte regra: “Só vou falar isso para você 
uma vez. Se houver reincidência no erro, a 
demissão é certa”. Ao mesmo tempo, João 
acredita na abertura, integridade e honesti-
dade e espera receber o mesmo que ofere-
ce. As pessoas parecem gostar de trabalhar 
com ele, pois permanecem, em média, dez 
anos na empresa, enquanto o tempo esti-
mado de permanência das pessoas no seg-
mento de informática é de três anos.

A partir da situação hipotética descrita, jul-
gue os itens seguintes.

10. João adota estilo de liderança ambíguo, que 
pode gerar, em seus subordinados, proble-
mas de saúde ocupacional, apesar de al-
gumas pessoas gostarem de trabalhar com 
ele.

( ) Certo   ( ) Errado

11. João ajusta seu estilo de liderança de acordo 
com os comportamentos dos empregados 
da empresa que lidera.

( ) Certo   ( ) Errado

(MPU – Técnico Administrativo 2010)

Paulo, novo diretor de uma organização pú-
blica, pretende desenvolver um sistema de 
controle capaz de apontar erros cometidos 
durante a execução dos serviços. Para a con-
secução de seu objetivo, definiu novas for-
mas de controle com base em informações 
que coletou pessoalmente, ao interagir com 
colaboradores de todos os setores da insti-
tuição, sem se restringir aos métodos tradi-
cionais de obtenção de dados.

Considerando essa situação hipotética, jul-
gue os seguintes itens, que dizem respeito 
ao processo organizacional.

12. Ao coletar as informações para definir as 
novas formas de controle, Paulo privilegiou 
o fluxo comunicativo circular.

( ) Certo   ( ) Errado

13. Para atender às demandas mais instáveis e 
urgentes da organização, Paulo deve utilizar 
a rede formal de comunicação.

( ) Certo   ( ) Errado

14. O sistema que Paulo pretende desenvolver 
apresenta uma das principais características 
de um sistema de controle efetivo: a instan-
taneidade.

( ) Certo   ( ) Errado

15. A concepção de uma nova política de con-
trole constitui ação de planejamento no ní-
vel operacional.

( ) Certo   ( ) Errado

16. A definição de novas formas de controle re-
sulta do processo de planejamento.

( ) Certo   ( ) Errado

17. A sobrevivência e o crescimento da organiza-
ção dependem da manutenção intocada de 
sua cultura organizacional, de modo a fazer 
frente às mudanças do ambiente externo.

( ) Certo   ( ) Errado

18. A cultura organizacional é um dos fatores 
determinantes do clima organizacional.

( ) Certo   ( ) Errado

19. Várias formas de aprendizagem, por exem-
plo: rituais, cerimônias, histórias e mesmo 
a linguagem utilizada na organização, são 
utilizadas para que a cultura organizacional 
seja assimilada pelos novos servidores.

( ) Certo   ( ) Errado
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Julgue os itens que se seguem, a respeito 
das novas tecnologias gerenciais e das con-
vergências e diferenças entre a gestão pú-
blica e a gestão privada.

20. Do mesmo modo que a gestão privada, a 
gestão pública deve incentivar com total li-
berdade a iniciativa de seus colaboradores 
desde que não contrariem nenhuma proibi-
ção expressa na legislação.

( ) Certo   ( ) Errado

21. A respeito de motivação, liderança e de-
sempenho, assinale a opção incorreta.

a) A liderança orientada para a tarefa, na 
qual o poder decisório se concentra no 
líder, de perfil autocrático, é considera-
do o estilo de liderança mais adequado 
de forma geral.

b) Necessidades não atendidas resul-
tam em frustração. Apatia, depressão, 
agressão, procura de outro local para 
trabalhar são comportamentos resul-
tantes do estado de frustração.

c) A motivação para o trabalho depende de 
estímulos do ambiente e das necessida-
des, interesses e valores das pessoas.

d) A liderança situacional depende do 
comportamento do líder, das caracterís-
ticas dos funcionários, da natureza das 
tarefas e das pressões presentes na or-
ganização.

22. Desenvolver a competência da comunica-
ção deve ser um objetivo básico dos admi-
nistradores de organizações e das pessoas 
de forma geral.

A respeito do assunto abordado no frag-
mento de texto acima, julgue os itens a se-
guir.

I – Para evitar distorções na recepção da 
mensagem e impedimentos à sua transmis-
são, deve-se evitar a ocorrência de fatos 
geradores de ruídos e de interferências na 
comunicação.

II – Autocrítica e revisão das próprias mensa-
gens, apresentação clara das idéias, estrutu-
ração lógica da mensagem, seleção da forma 
mais elaborada e da linguagem mais sofisti-
cada para a mensagem são meios para me-
lhorar a comunicação de forma geral.

III – O encaminhamento de dúvidas ao 
emissor de uma mensagem a respeito do 
seu conteúdo é uma forma de feedback.

IV – A comunicação organizacional, por es-
tar embasada em padrões de escrita e es-
truturas preestabelecidas de mensagem, 
independe da qualidade da comunicação 
pessoal.

A quantidade de itens certos é igual a

a) 1. 
b) 2. 
c) 3. 
d) 4.

Em determinada época da história da admi-
nistração, a Teoria Y foi considerada extre-
mamente importante como modelo de ges-
tão. De acordo com as características dessa 
teoria, julgue os itens a seguir.

23. De acordo com a Teoria Y, as pessoas procu-
ram e aceitam responsabilidades e desafios, 
pois para elas o trabalho é uma atividade 
tão natural quanto brincar ou descansar.

( ) Certo   ( ) Errado

24. Para a teoria considerada, as pessoas pre-
ferem supervisão cerrada e, em geral, não 
gostam do trabalho que executam.

( ) Certo   ( ) Errado

25. As pessoas podem ser automotivas e auto-
dirigidas, pois são criativas e competentes, 
de acordo com a Teoria Y.

( ) Certo   ( ) Errado
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Tendo em vista alguns aspectos gerais das 
organizações, julgue os itens a seguir.

26. Ritos, cerimônias e rituais são considerados 
elementos constitutivos da cultura orga-
nizacional. Mostram o modo como os pro-
cedimentos são implementados em uma 
empresa, sem indicar qual deve ser o com-
portamento das pessoas na organização.

( ) Certo   ( ) Errado

27. Um dos vários planos que pode ser utilizado 
para se contar com pessoas motivadas na 
organização é o plano de pagamento base-
ado em habilidades, que pode estar relacio-
nado à teoria de reforço, existindo ligação 
entre o respectivo plano e a teoria.

( ) Certo   ( ) Errado

28. De acordo com o que postula a teoria de 
liderança situacional, o estilo de liderança 
mais adequado independe da disposição 
dos liderados em relação à tarefa, como a 
disposição em assumir responsabilidades.

( ) Certo   ( ) Errado

29. A ênfase na padronização dos processos de 
trabalho quanto à coordenação usualmente 
está presente nas organizações que desen-
volvem uma descentralização horizontal li-
mitada seletiva.

( ) Certo   ( ) Errado

30. De acordo com a racionalidade limitada de 
Simon, os gerentes, freqüentemente, tendo 
em vista a complexidade do processo deci-
sório, assim como a limitação de informa-
ções, aceitam a decisão satisfatória, em vez 
de continuarem a buscar a maximização da 
decisão.

( ) Certo   ( ) Errado

31. Todo grupo bem treinado e capacitado para 
realizar eficientemente suas atividades pode 
ser considerado como equipe de trabalho.

( ) Certo   ( ) Errado

32. O controle é uma das funções da comunica-
ção interpessoal nas organizações.

( ) Certo   ( ) Errado

33. Uma das vantagens da comunicação lateral 
é permitir que os membros da organização 
estabeleçam relações com os colegas.

( ) Certo   ( ) Errado

Novas competências começam a ser exi-
gidas pelas organizações, que reinventam 
sua dinâmica produtiva, desenvolvendo 
novas formas de trabalho e de resolução 
de conflitos. Surgem novos paradigmas de 
relações das organizações com fornecedo-
res, clientes e colaboradores. Nesse con-
texto, as relações humanas no ambiente 
de trabalho têm sido foco da atenção dos 
gestores, para que sejam desenvolvidas 
habilidades e atitudes necessárias ao ma-
nejo inteligente das relações interpessoais.

Tendo o texto acima como referência inicial 
e considerando aspectos relevantes das re-
lações humanas no ambiente de trabalho, 
julgue os itens que se seguem.

34. Nas relações interpessoais, as pessoas de-
vem não só agir com franqueza ao emitir 
suas opiniões mas também livrar-se da im-
posição de limites nos relacionamentos 
pessoais ou profissionais.

( ) Certo   ( ) Errado

35. A satisfação com o trabalho resulta de um 
somatório de elementos, entre os quais se 
inclui a qualidade das relações humanas vi-
vidas no ambiente de trabalho, variável de 
grande impacto na produtividade.

( ) Certo   ( ) Errado
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36. Relações humanas infortunadas geram nos 
empregados duas possíveis reações: a es-
pera passiva, mas otimista, de que as condi-
ções relacionais melhorem na organização 
ou a investida ativa de busca de melhoria 
dessas condições. A segunda reação é inva-
riavelmente a melhor, pois possibilita agre-
gar valor à resolução de problemas.

( ) Certo   ( ) Errado

37. São, geralmente, bem-sucedidos os relacio-
namentos interpessoais em que as pessoas 
são capazes de demonstrar suas necessi-
dades e de relacioná-las de modo eficaz ao 
que os outros têm a lhes oferecer.

( ) Certo   ( ) Errado

38. Nas relações humanas, ocorre um conflito 
quando um indivíduo percebe que outra 
pessoa afeta ou pode afetar negativamente 
algo a que ele atribui importância.

( ) Certo   ( ) Errado

39. Como os efeitos dos conflitos, nos grupos 
de trabalho, são sempre negativos, os ges-
tores devem lidar com eles com muita rapi-
dez para evitarem que se manifestem com 
freqüência.

( ) Certo   ( ) Errado

No DPF, unidade do Distrito Federal. No 
exercício do cargo, Lúcio deve manter con-
tatos com seus pares, com técnicos de nível 
superior e com autoridades de alto nível 
hierárquico. Além disso, deve supervisionar 
trabalhos relacionados às áreas de pessoal, 
orçamento, organização, métodos e mate-
rial. Essas atribuições exigem que ele seja 
competente na comunicação interpessoal.

Em face da situação hipotética apresentada 
acima, julgue os itens seguintes, relativos 
ao processo de comunicação humana nas 
relações internas e públicas de trabalho.

40. Lúcio deve levar em conta que os canais de 
comunicação diferem quanto à capacidade 
de transmitir informações.

( ) Certo   ( ) Errado

41. Sendo Lúcio, na sua organização, responsá-
vel por contatos tanto horizontais quanto 
verticais, ele deve usar a mesma linguagem 
em todas as situações.

( ) Certo   ( ) Errado

42. Para enviar a seus superiores informações 
relativas à publicação de nova legislação 
pertinente ao trabalho do DPF, Lúcio poderá 
fazer uso de e-mail, que é um canal de co-
municação apropriado para esse fim.

( ) Certo   ( ) Errado

43. Quando Lúcio se comunica com seus pares 
utilizando terminologia especializada ou lin-
guagem específica de seu grupo profissio-
nal, ele está-se valendo de um jargão.

( ) Certo   ( ) Errado

44. Considere que, ao se comunicar com seus 
superiores, Lúcio manipule a informação 
para que ela seja recebida de maneira mais 
favorável. Nesse caso, Lúcio cria uma barrei-
ra à comunicação eficaz.

( ) Certo   ( ) Errado

45. A comunicação de Lúcio será descendente 
toda vez que ele estiver mantendo contato 
com autoridades.

( ) Certo   ( ) Errado

46. As redes de comunicação interpessoal uti-
lizadas por Lúcio no DPF são caracterizadas 
como redes informais de comunicação, pois 
ele conhece as pessoas com as quais se co-
munica.

( ) Certo   ( ) Errado
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Suponha que, na organização Felicidade 
Ltda., a unidade de recursos humanos (RH) 
conta com 10 empregados. Nesse setor, o 
clima organizacional vem-se caracterizan-
do por manifestações de inveja, ressenti-
mentos, inimizades pessoais.

As ações que o gerente de RH deve adotar 
para melhorar o clima organizacional dessa 
empresa incluem

47. Promover, em primeiro lugar, a negociação 
entre os subordinados e a direção da orga-
nização, buscando conciliar as metas orga-
nizacionais com os interesses individuais.

( ) Certo   ( ) Errado

48. Iniciar um processo de comunicação que ex-
clua o feedback centrado em mentira sobre 
desafeto.

( ) Certo   ( ) Errado

49. Realizar uma análise organizacional reven-
do o organograma, os fluxogramas, o esta-
tuto e o regimento interno.

( ) Certo   ( ) Errado

50. Propor aos insatisfeitos que se demitam.

( ) Certo   ( ) Errado

51. Estimular a auto-reflexão e, em um segundo 
momento, implantar um processo partici-
pativo que possibilite aos empregados ex-
porem o que sentem e proporem soluções 
para melhorar o clima organizacional.

( ) Certo   ( ) Errado

52. (TRE – GO)

O Administrador pode trabalhar nas diver-
sas especialidades da Administração: Pro-
dução, Finanças, Recursos Humanos, Mer-
cados ou Administração Geral. O que vem 

ocorrendo na prática é que o administrador 
soluciona problemas, dimensiona recursos, 
planeja sua aplicação, desenvolve estraté-
gias, efetua diagnósticos de situação, po-
dendo ser encontrado em todos os níveis 
hierárquicos da organização. Os administra-
dores que implementam os planos especí-
ficos, desenvolvidos no nível intermediário, 
envolvendo-se diretamente com os funcio-
nários não administrativos que supervisio-
nam as operações e que se constituem em 
links com o pessoal administrativo são co-
nhecidos como:

a) executivos
b) diretores
c) supervisores
d) facilitadores

53. (TRE – RS)

A comunicação, em uma estrutura organiza-
cional, torna-se fator preponderantemente fa-
cilitador para alcançar as metas e os objetivos, 
previamente planejados e claramente estabe-
lecidos. Desta forma, a comunicação deve ser:

a) clara, objetiva e direcionada.
b) resumida, com abordagem genérica e 

abrangente.
c) clara, com abordagem abrangente e di-

recionada.
d) objetiva, direcionada e resumida.

54. (TRE – RS)

Segundo Chiavenato, a centralização e a 
descentralização referem-se ao nível hierár-
quico no qual as decisões devem ser toma-
das. Assim, a descentralização:

a) faz com que a organização seja desenha-
da dentro da premissa de que o indiví-
duo no topo possui mais autoridade.

b) elimina esforços duplicados de vários 
tomadores de decisão e reduz custos 
operacionais.

c) permite que as decisões sejam tomadas 
pelas unidades situadas nos níveis mais 
baixos da organização.
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d) requer que as decisões sejam tomadas 
por administradores que possuem uma 
visão global da empresa.

55. (TRE – RS)

A organização do trabalho de uma equipe re-
flete sua imagem e, também, a da empresa da 
qual faz parte. Portanto, é correto afirmar que:

a) um ambiente de trabalho organizado 
permite maior controle, acesso mais rá-
pido às informações e disponibilidade 
de tempo para dar conta de outros pro-
cessos administrativos.

b) as rotinas administrativas independem 
de planejamento, organização, controle 
e acompanhamento e, justamente por 
isso, a equipe de trabalho tem seu tem-
po otimizado.

c) uma reunião que alcança os seus obje-
tivos é aquela que tem o maior número 
possível de participantes, que estejam 
ou não envolvidos com os itens propos-
tos na pauta, proporcionando, dessa 
forma, agilizar a tomada de decisão, ge-
rando bons resultados para a empresa.

d) os compromissos em uma agenda não 
podem ser organizados por ordem de 
prioridade, pois, dessa forma, facilitará 
o atendimento a contento de todas as 
demandas de serviço e pessoas.

56. (TRE – RS)

Acerca das comunicações organizacionais, 
assinale a opção correta.

a) A	 informação	 contábil	 e	 financeira	 se-
gue	 o	 fluxo	 de	 comunicações	 descen-
dentes.

b) A comunicação de staff, ou assessoria, 
para	 os	 departamentos	 segue	 o	 fluxo	
ascendente de comunicação.

c) Ocorre	dissonância	quando	o	significado	
percebido pelo destino é igual ao 
significado	transmitido	pela	fonte.

d) Distorção	 significa	 uma	 alteração	 no	
sentido da mensagem em suas passa-
gens pelos diversos agentes do sistema.

(TRE – RS) Avalie a correção das afirmati-
vas abaixo a respeito do Comportamento 
dos Grupos. 

57.  Os grupos formais são definidos pela estrutu-
ra organizacional com atribuições de trabalho.

( ) Certo   ( ) Errado

58.  Os grupos informais são determinados pela 
organização que se juntam para executar 
uma determinada tarefa.

( ) Certo   ( ) Errado

59.  Os grupos informais são alianças estrutura-
das formalmente pela organização e surgem 
em resposta à necessidade do contato social.

( ) Certo   ( ) Errado

(TRE/PR) No que se refere ao comportamen-
to organizacional, julgue os itens a seguir.

60. Não existe relação entre o desempenho e a 
motivação do indivíduo e o estabelecimento 
de metas nas organizações.

( ) Certo   ( ) Errado

61. Um dos principais problemas das teorias da 
motivação está no fato de não incluírem, 
entre as principais necessidades humanas, 
aquelas relacionadas à estima. Elas incluem 
apenas necessidades fisiológicas, de segu-
rança, sociais e de autorealização.

( ) Certo   ( ) Errado

62.  De acordo com a teoria de liderança situa-
cional, se as pessoas são incapazes e inse-
guras, elas requerem um comportamento 
diretivo por parte do líder, em que ele defi-
ne papéis e tarefas.

( ) Certo   ( ) Errado
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63.  A liderança pode ser compreendida como a 
indução de indivíduos para que ajam tendo 
em vista um objetivo comum.

( ) Certo   ( ) Errado

64.  No que se refere a motivação, os empregados 
com grande necessidade de realização esta-
belecem metas menos elevadas que aqueles 
com pouca necessidade de realização.

( ) Certo   ( ) Errado

65.  O feedback de revisão do desempenho do indi-
víduo é uma ação gerencial importante. Deve 
ser entendido mais como aconselhamento que 
como julgamento e possibilitar que o indivíduo 
se mantenha com o moral elevado.

( ) Certo   ( ) Errado

(TRE – PR) Tendo em vista aspectos gerais 
das organizações, julgue os itens que se 
seguem.

66.  A participação é um conceito importante na 
administração por objetivos.

( ) Certo   ( ) Errado

67.  A comunicação é capaz de influenciar os 
indivíduos na busca dos objetivos organiza-
cionais e fazer com que eles se comprome-
tam com a organização.

( ) Certo   ( ) Errado

68.  Muito utilizada em tarefas complexas, de-
vido a seu perfil de descentralização, a co-
municação formal tem sido cada vez mais 
utilizada em organizações que passam por 
processos de flexibilização organizacional.

( ) Certo   ( ) Errado

(TRE – AL) Por mais bem elaborada e cui-
dadosa que seja a política de recursos hu-
manos e por mais que se faça em benefí-
cio do elemento humano, haverá sempre, 
em qualquer organização, problemas de 
relações humanas no trabalho. Os proble-
mas de relações humanas no ambiente 
profissional constituem situações não-de-
sejadas, mais ou menos graves, mas todas 
igualmente importantes, que terão de ser 
solucionadas, para que delas não decorram 
conseqüências mais graves que venham a 
interferir na eficiência da organização.

Acerca do assunto do texto acima, julgue 
os itens subseqüentes.

69.  Os problemas de relacionamento interpes-
soal podem ser facilmente resolvidos pela 
gerência, apenas por meio da coleta de in-
formações acerca do contexto no qual eles 
ocorrem.

( ) Certo   ( ) Errado

70. As manifestações de descontentamento, 
embora comuns em todo ambiente de tra-
balho, não devem deixar de ser devidamen-
te consideradas e resolvidas.

( ) Certo   ( ) Errado

71.  Problemas de relações humanas afetam os 
interesses, não apenas de duas ou três pes-
soas que a eles estejam diretamente liga-
das, mas de toda a equipe a que pertençam.

( ) Certo   ( ) Errado

72. Em todo problema de relações humanas, é 
necessário que se determine o objetivo que 
se pretende alcançar para a solução do caso.

( ) Certo   ( ) Errado

73. As características gerenciais que, muito fre-
qüentemente, são responsáveis pelo surgi-
mento de problemas de relações humanas 



www.acasadoconcurseiro.com.br 1217

MTE - Auditor Fiscal do Trabalho – Administração Geral e Pública – Profª Giovanna Carranza

no trabalho incluem a instabilidade emo-
tiva, a ganância pelo poder e a capacidade 
para diagnosticar situações irascíveis no 
grupo de trabalho.

( ) Certo   ( ) Errado

(TRE – AL) A maneira como as relações hu-
manas são conduzidas em uma organiza-
ção tem forte impacto na produtividade e 
na qualidade do trabalho. Com referência 
a esse tema, julgue os itens que se seguem.

74. O manejo inteligente das relações humanas 
no trabalho pode levar à superação de difi-
culdades organizacionais, como o alto índi-
ce de absenteísmo.

( ) Certo   ( ) Errado

75. A diminuição da qualidade das relações in-
terpessoais entre os empregados de uma 
empresa está diretamente relacionada ao 
aumento de produtividade.

( ) Certo   ( ) Errado

76. A valorização do ser humano no ambiente 
profissional é fato gerador de produtos e 
serviços de melhor qualidade.

( ) Certo   ( ) Errado

77. Relações humanas infortunadas entre empre-
gados que desempenham a mesma função 
normalmente são benéficas, uma vez que es-
timulam o espírito competitivo dos emprega-
dos, o que gera resultados mais positivos.

( ) Certo   ( ) Errado

78. O relaxamento da cobrança de disciplina 
produz incremento nos graus de satisfa-
ção dos empregados, o que contribui para 
maior eficiência no trabalho.

( ) Certo   ( ) Errado

(TRE – AL) A motivação é um dos temas 
mais fascinantes no campo do comporta-
mento organizacional e seu estudo melhora 
a compreensão da dinâmica organizacional. 
Além disso, a motivação exerce um papel de 
grande importância no alcance dos objeti-
vos organizacionais, melhorando o desem-
penho dos indivíduos no trabalho. Acerca 
desse tema, julgue os itens subseqüentes.

79. De acordo com a teoria do reforço, o com-
portamento humano independe do reforço.

( ) Certo   ( ) Errado

80. A partir da compreensão de algumas teo-
rias motivacionais, algumas idéias quanto à 
motivação podem ser dadas aos gerentes a 
título de sugestões: usar metas e feedback, 
vincular recompensas por desempenho, re-
conhecer diferenças individuais e não per-
mitir que os empregados participem de de-
cisões que os afetem.

( ) Certo   ( ) Errado

81. Um empregado poderá estar motivado se 
um determinado esforço levar a um bom 
resultado e se esse resultado levá-lo a ter 
recompensas que para ele sejam atrativas.

( ) Certo   ( ) Errado

(TRE – PE) Em relação à liderança, julgue os 
itens que se seguem.

82. Os fatores que podem ser utilizados para di-
mensionar o poder de indivíduos ou grupos 
na organização incluem capacidade de lidar 
com a incerteza, substitutibilidade, centrali-
dade organizacional e interdependência do 
papel e da tarefa.

( ) Certo   ( ) Errado
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83. Quanto melhores as relações líder-membro 
e quanto mais fraco o poder de posição, 
maior controle ou influência o líder tem.

( ) Certo   ( ) Errado

84. De acordo com as teorias contingenciais, não 
existe um modo ideal de se liderar em todas 
as situações, ou seja, o melhor estilo de se li-
derar depende da situação encontrada.

( ) Certo   ( ) Errado

85. O líder transacional difere do líder transfor-
macional por fornecer, entre outras coisas, 
visão e sentido de missão, além de expres-
sar propósitos importantes e dar atenção 
pessoal aos empregados.

( ) Certo   ( ) Errado

86. O estilo de liderança autocrático é caracte-
rizado pela tomada de decisões pelo grupo, 
com participação mínima do líder e liberda-
de aos indivíduos.

( ) Certo   ( ) Errado

(TRE – PE) Acerca dos processos organiza-
cionais e em relação à comunicação e à di-
reção, julgue os itens subseqüentes.

87. A percepção seletiva é um processo que 
aparece na comunicação, pois os receptores 
vêem e ouvem seletivamente com base em 
suas necessidades, experiências, formação 
e outras características pessoais.
( ) Certo   ( ) Errado

88. Tendo em vista a compreensão do processo 
de comunicação, deve-se considerar fatores 
como: quem está comunicando a quem, a lin-
guagem utilizada e o conteúdo da comunica-
ção, devendo-se, entretanto, desconsiderar o 
contexto em que a comunicação ocorre.

( ) Certo   ( ) Errado

89. O trabalho pode ser coordenado pela pa-
dronização dos processos de trabalho, pela 
supervisão direta e não pela padronização 
dos resultados.

( ) Certo   ( ) Errado

90. As responsabilidades do dirigente excluem a 
definição de diretrizes, a atribuição de res-
ponsabilidades aos integrantes da organiza-
ção e o estabelecimento de metas.

( ) Certo   ( ) Errado

Nas organizações hoje existentes, pode-se en-
contrar uma enorme gama de variações na 
distribuição da autoridade, indo desde uma 
forte centralização até uma descentralização 
muito ampla. A questão da centralização/des-
centralização da autoridade é muito discutida, 
tanto no mundo acadêmico quanto no contex-
to empresarial. Julgue os tens a seguir.

91. As decisões descentralizadas são mais con-
sistentes com os objetivos globais da or-ga-
nização.

( ) Certo   ( ) Errado

92. As pessoas que vivem mais de perto os proble-
mas são as mais Indicadas para resolvê-los.

( ) Certo   ( ) Errado

93. A centralização evita a duplicação de 
esforços e reduz os custos operacionais da 
empresa.

( ) Certo   ( ) Errado

94. A descentralização pode causar variações 
nas políticas e nos procedimentos empresa-
riais.

( ) Certo   ( ) Errado
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95. As decisões centralizadas são sempre distor-
cidas pelo distanciamento dos fatos.

( ) Certo   ( ) Errado

(Cespe – INSS – 2008) Acerca de gestão de 
competências, julgue os itens seguintes.

96. As competências humanas ou profissionais 
podem ser entendidas como combinações 
sinérgicas de conhecimentos, habilidades e 
atitudes, expressas pelo desempenho pro-
fissional dentro de determinado contexto 
organizacional.

( ) Certo   ( ) Errado

97. A identificação das competências já existen-
tes na organização é um processo sofistica-
do, não se valendo para isso de instrumen-
tos como a avaliação de desempenho.

( ) Certo   ( ) Errado

98. O desenvolvimento de competências serve 
de pilar para a busca da manutenção de 
desempenhos e perpetuação, nos mesmos 
moldes, do modelo organizacional.

( ) Certo   ( ) Errado

99. Um profissional tem que executar uma tare-
fa na qual o mais importante é a precisão, 
com o mínimo de mensagens e um grupo de 
cinco pessoas. Ele pode escolher entre três 
tipos de redes formais de comunicação: em 
forma de roda, de cadeia e de círculo (todos 
os canais). Qual deve ser a escolhida e por 
quê?

a) Roda – experiências demonstraram que 
grupos de indivíduos colocados dessa 
forma, ao cabo de alguns poucos en-
saios, resolveram os problemas de ma-
neira mais ordenada e rápida do que no 
círculo e na cadeia.

b) Círculo – indicado porque envolve ve-
locidade e clareza de organização, visto 
que a roda e a cadeia, por serem alta-
mente rotineiras e de caráter centraliza-
do, em geral, não funcionam.

c) Círculo – experiências demonstraram 
que nesta rede formal as mensagens 
são mais rapidamente aceitas do que na 
roda ou na cadeia.

d) Cadeia – mais indicada para a satisfação 
dos membros, facilita a emergência de 
um líder e permite que todos os mem-
bros do grupo se comuniquem ativa-
mente uns com os outros.

e) Cadeia – indicada porque segue rigi-
damente a cadeia formal de comando, 
diferente do tipo roda que depende do 
líder para agir, e do círculo, em que to-
dos os membros do grupo têm liberda-
de para contribuir.

Gabarito: 1.	 Certo 2.	 Errado 3.	 Certo 4.	 Errado 5.	 Certo 6.	 Errado 7.	 Errado 8.	 Certo 9.	 Errado 10.	 Errado  
11.	Certo 12.	Certo 13.	Errado 14.	Certo 15.	Errado 16.	Certo 17.	Errado 18.	Certo 19.	Certo 20.	Errado 21.	A  
22.	B 23.	Certo 24.	Errado 25.	Certo 26.	Errado 27. Certo 28.	Errado 29.	Certo 30.	Certo 31.	Errado 32.	Certo  
33. Certo 34.	Errado 35.	Certo 36.	Certo 37.	Errado 38.	Certo 39.	Errado 40. Certo 41.	Errado 42.	Errado 43.	Certo  
44.	Certo 45.	Errado 46.	Errado 47.	Certo 48.	Certo 49.	Certo 50.	Errado 51.	Errado 52.	C 53.	A 54.	C 55.	A  
56.	D 57.	Certo 58.	Errado 59.	Errado 60.	Errado 61.	Errado 62.	Certo 63.	Errado 64.	Errado 65.	Certo 66.	Certo  
67.	Certo 68. Errado 69.	Errado 70.	Certo 71.	Certo 72.	Certo 73.	Errado 74.	Certo 75.	Errado 76.	Certo 77.	Errado  
78.	 Errado 79.	 Errado 80.	 Errado 81.	 Certo 82.	 Certo 83.	 Errado 84.	 Certo 85.	 Errado 86.	 Errado 87. Certo  
88.	 Errado 89.	 Errado 90.	 Errado 91.	 Errado 92.	 Certo 93.	 Certo 94.	 Certo 95.	 Errado 96. Certo 97. Errado  
98.	Errado 99. E
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GESTÃO DA QUALIDADE

Qualidade é hoje uma palavra chave muito difundida nas empresas: fácil de falar e difícil de fa-
zer. Ao mesmo tempo, existe pouco entendimento do que vem a ser qualidade. 

A definição da qualidade possui uma extrema diversidade de interpretação, dada por diversos 
autores, que procuram dar uma definição simples para que seja assimilável a todos os níveis 
das organizações. Precisa, para não gerar interpretações duvidosas; e abrangente, para mostrar 
sua importância em todas as suas atividades produtivas. 

O conceito de qualidade apresentado pelas principais autoridades da área são os seguintes: 

(JURAN, 1992:9) "Qualidade é ausência de deficiências", ou seja, quanto menos defeitos, me-
lhor a qualidade. 

(FEIGENBAUM, 1994:8) "Qualidade é a correção dos problemas e de suas causas ao longo de 
toda a série de fatores relacionados com marketing, projetos, engenharia, produção e manu-
tenção, que exercem influência sobre a satisfação do usuário."

(CROSBY, 1986:31) "Qualidade é a conformidade do produto às suas especificações." As ne-
cessidades devem ser especificadas, e a qualidade é possível quando essas especificações são 
obedecidas sem ocorrência de defeito. 

(DEMING, 1993:56) "Qualidade é tudo aquilo que melhora o produto do ponto de vista do 
cliente". Deming associa qualidade à impressão do cliente, portanto não é estática. A dificulda-
de em definir qualidade está na renovação das necessidades futuras do usuário em característi-
cas mensuráveis, de forma que o produto possa ser projetado e modificado para dar satisfação 
por um preço que o usuário possa pagar. 

(ISHIKAWA, 1993;43) "Qualidade é desenvolver, projetar, produzir e comercializar um produto 
de qualidade que é mais econômico, mais útil e sempre satisfatório para o consumidor."

Qualidade são as características do produto e do serviço que atendem os necessidades dos 
clientes.

Os Períodos ou Eras da Qualidade

A gestão da qualidade é um tema dinâmico, que foi se modificando ao longo do tempo, fruto de 
sua interação com a sociedade. Logo, assim como a sociedade, a gestão da qualidade evoluiu, 
buscando atender aos anseios da população. Nesse contexto, vejamos as classificações para os 
diversos períodos ou eras da qualidade:

1. Inspeção – a garantia da qualidade era certificada através do controle em massa de 100% 
dos produtos, ocorrendo o controle por amostragens em casos muito específicos, sem uma 
estruturação adequada. Essa técnica era possível, pois a maioria dos produtores eram ar-
tesãos e as empresas não tinham uma grande capacidade de produção. Nesse período, o 
controle da qualidade limitava-se à inspeção e às atividades restritas, como contagem, clas-
sificação pela qualidade e reparos.
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2. Controle estatístico da qualidade – surgiu em meados de 1931, tendo como referência Wal-
ter Andrew Shewhart, que deu um caráter científico à prática da busca da qualidade. Nesse 
período, o controle da qualidade no processo produtivo passa ao correr mediante procedi-
mentos estatísticos, utilizando mecanismos como a amostragem. Porém, assim como na era 
da inspeção, a qualidade ainda era pensada de forma sistêmica, com envolvimento de todos.

3. Garantia da qualidade – surge após a II Guerra Mundial, tendo como referência William 
Edwards Deming e Joseph M. Juran. A proposta passa a ser por uma preocupação com a 
qualidade desde o projeto de desenvolvimento, envolvendo todos os funcionários, de to-
dos os níveis hierárquicos, além de fornecedores e clientes. A ideia é manter e aperfeiçoar 
as técnicas clássicas da qualidade.

4. Gestão estratégica da qualidade (gestão da qualidade total) – nas últimas duas décadas, 
a qualidade passa a ser uma preocupação estratégica da organização, incorporando e am-
pliando as propostas que surgiram nos anos 50. Contudo, nesse momento, a preocupação 
com a qualidade envolve todos os pontos do negócio, sendo fator elementar na manuten-
ção das atividades da empresa.

Principais Teóricos e Suas Contribuições Para a Gestão da Qualidade

W. Edwards Deming

O estudo da qualidade tornou-se mais evidente a partir das ideias do americano William Edwar-
ds Deming no começo do século XX. Apesar de ter nascido nos EUA, Deming não conseguiu fa-
zer sua proposta ser difundida naquele país, pois os norte-americanos vendiam tudo o que pro-
duziam, logo não sentiam os efeitos da falta de qualidade de seus produtos. Contudo, o Japão 
era um país quase destruído em decorrência da II Guerra Mundial, assim acolheu e difundiu as 
ideias de Deming, tornando-se, em pouco tempo, referência em qualidade e tecnologia.

Somente a partir dos anos 70-80 que os Estados Unidos passaram a dar importância aos escri-
tos da qualidade de Deming, fruto da alta competitividade dos produtos japoneses.

Ele baseava sua abordagem no uso de técnicas estatísticas, onde o principal objetivo era redu-
zir custos e aumentar a produtividade e qualidade. Com efeito, Deming apresentou quatorze 
princípios, ou pontos, para a gestão, que descrevem o caminho para a qualidade total. São eles:
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Método PDCA 

 • Método de controle de processos desenvolvido pelo americano Shewhart na década de 
30 e divulgado por Deming no Japão, como uma das ferramentas da qualidade, que visa a 
melhoria contínua (Kaizen) dos processos de trabalho. 

 • O método PDCA é utilizado nas organizações para gerenciar os processos internos de forma 
a garantir o alcance das metas estabelecidas, usando as informações como fator de direcio-
namento das decisões. 

Ciclo PDCA de Melhoria Contínua

 • P (Plan – planejar): definir o que se quer, estabelecer metas para manter e para melhorar, e 
métodos para alcançar as metas (itens de controle do processo); 

 • D (Do – executar): tomar a iniciativa, educar e treinar, e fazer conforme o planejado, regis-
trando as informações; 

 • C (Check – verificar): monitorar e medir a execução (a partir dos registros) com o planejado; 

 • A (Action – agir): tomar ações corretivas (ou de melhoria) para resultados não alcançados, 
para melhorar o desempenho do processo, e retomar o modelo PDCA. 

Joseph M. Juran

Conforme apresentamos acima, a qualidade, conforme o conceito proposto por Joseph Moses 
Juran, é a adequação à finalidade e ao uso. Essa definição está alinhada à perspectiva da quali-
dade baseada no usuário em que um produto de qualidade é aquele que atende aos padrões e 
preferências do usuário.



 

www.acasadoconcurseiro.com.br1224

Juran foi o primeiro a aplicar os conceitos de qualidade à estratégia empresarial, em vez de 
meramente associá-la à estatística ou aos métodos de controle total da qualidade. Juntamente 
com Deming, foi um dos principais responsáveis pelo movimento da qualidade no Japão.

Nessa linha, propôs uma trilogia que compõe os pontos fundamentais para a gestão da qualida-
de: planejamento, controle e melhoria.

 • Planejamento: é a preparação para encontrar as metas de qualidade em que serão identifi-
cados os consumidores e suas necessidades;

 • Controle: é usado para evitar ou corrigir eventos indesejáveis ou inesperados, conferindo 
estabilidade e consistência. É o processo de encontro das metas de qualidade estabeleci-
das durante as operações; e

 • Melhoria: processo de melhoria contínua da qualidade por meio de mudanças planejadas, 
previstas e controladas.

Armand Vallin Feigenbaum

Feigenbaum	é	o	pioneiro	no	uso	da	expressão	―	qualidade	total,	através	de	seus	estudos	re-
alizados na General Electric (GE). Em sua abordagem, a qualidade deveria ser vista como ins-
trumento estratégico pelo qual todos os trabalhadores devem ser responsáveis. A qualidade é 
uma filosofia de gestão e um compromisso de excelência. Este autor enumerou quatro caracte-
rísticas essenciais em um sistema organizacional provido de qualidade total:

1. Os processos de aperfeiçoamento da qualidade são contínuos;

2. Todo o esforço é documentado, de sorte que as pessoas da organização possam visualizar 
onde, como, por que e quando suas atividades afetam a qualidade;

3. Tanto a gerência como as demais pessoas abraçam a ideia de desempenharem suas ativi-
dades com qualidade; e

4. Aperfeiçoamento técnico e planejamento para oferecer inovações que sustentem positiva-
mente a relação cliente/organização.

Por fim, destaca-se que Feigenbaum foi a primeira pessoa a realizar estudos sobre os custos da 
qualidade, demonstrando os custos envolvidos na garantia ou na falta de qualidade nas organi-
zações (custos da prevenção, da avaliação, de falhas internas e de falhas externas).
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Philip B. Crosby

Para Crosby, a qualidade significa a conformidade com as especificações, de acordo com as 
necessidades dos clientes. Seus estudos relacionam-se com os conceitos de zero defeito e de 
―	fazer certo desde a primeira vez.

Esse autor afirma que a insatisfação com o serviço ou produto final de uma organização consti-
tui um problema de qualidade. Esse problema, porém, é apenas um sintoma do que está ocor-
rendo no interior da organização. Assim, ele traçou o perfil da organização problema.

Para ele, a prevenção é muito mais eficaz do que as técnicas não preventivas, como inspeção, 
teste e controle da qualidade. Além disso, traçou, assim como fez Deming, 14 passos para a me-
lhoria da qualidade, que devem ser encarados como um processo perseguido continuamente.

Outros “Gurus da Qualidade”
Além dos autores mencionados acima, podemos destacar:

→	Walter Shewart, que inseriu as técnicas de controle estatístico da qualidade e criou algumas 
ferramentas de qualidade como o ciclo PDCA e o gráfico de controle; e

→	Kaoru Ishikawa, conhecido como o pai do Controle ou Gestão da Qualidade Total (TQC) 
japonês, desenvolveu o diagrama de causa e efeito (diagrama de espinha de peixe ou diagrama 
de Ishikawa) e os círculos de qualidade – formados por pequenos grupos de funcionários 
responsáveis por conduzir e democratizar o controle de qualidade na organização.

Questão comentada

(IADES – CFA-DF) A implementação de sistemas de qualidade em uma organização só é possível 
com o engajamento de todas as áreas e pessoas envolvidas. Para o sucesso na implementação 
é fundamental

a) Reuniões diárias dos comitês de gestão da qualidade e rotinas de avaliação sobre a evolu-
ção do projeto.

b) Reutilizar-se de processos e planejamentos feitos por grupos dirigentes que participaram 
da constituição da organização.

c) O comprometimento expresso e ativo do corpo de direção da organização.
d) A participação efetiva das comissões de trabalhadores e o acompanhamento de represen-

tantes sindicais.

Alternativa correta: c. Um dos princípios de Deming afirma que é fundamental, para a organização 
ter sucesso, que a alta administração dê a devida importância ao processo de gestão da qualidade.

Alternativa a: errada. É falso afirmar sobre a necessidade de reuniões diárias, isso tornaria o 
processo lento demais.

Alternativa b: errada. Gestão da qualidade não é reutilizar processos e sim melhorar continua-
mente aumentando a satisfação do usuário.

Alternativa d: errada. Essa regra de existir necessariamente o acompanhamento de comissões 
e representantes sindicais é falsa, vai depender do tipo de empresa.
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Qualidade Total

Após passarmos por toda essa evolução da qualidade, podemos falar da qualidade nos dias 
atuais. Chiavenato (2011, p. 549) faz um importante resumo das definições de importantes 
cientistas do mundo da qualidade, vejamos:

A qualidade total é uma decorrência da aplicação da melhoria contínua. A palavra qualidade 
tem vários significados. Qualidade é o atendimento das exigências do cliente. Para Deming, 
a qualidade deve ter como objetivo as necessidades dos usuários, presentes e futuras. Para 
Juran, representa a adequação àfinalidade e ao uso. Para Crosby, é a conformidade com as 
exigências. Feigenbaum diz que ela é o total das características de um produto ou serviço refe-
rentes a marketing, engenharia, manufatura e manutenção, pelas quais o produto ou serviço, 
quando em uso, atenderá às expectativas do cliente. 

Ainda nesse sentido, a norma ISO 9000 define qualidade como a totalidade de características 
de um ente (organização, produto, processos, etc.) que lhe confere a capacidade de satisfazer 
às necessidades implícitas dos cidadãos.

Perceba que o conceito de qualidade total implica no atendimento às necessidades do cliente. 
Contudo, vai além, pois com a incorporação de práticas de qualidade, a organização deverá 
diminuir os custos de produção, fruto da eliminação do desperdício. Com isso, aumenta-se a 
eficiência e, por fim, os lucros da empresa.

Ademais, a gestão da qualidade total (Total Quality Management TQM) atribui às pessoas, e 
não somente aos gerentes e dirigentes, a responsabilidade pelo alcance dos padrões de quali-
dade. Nessa linha, cada pessoa da instituição deve exercer o controle de qualidade do produto. 
Com isso, as práticas de controle de qualidade ocorrem de maneira descentralizada e coletiva, 
ao contrário do controle burocrático que é rígido, unitário e centralizador.

Devemos destacar que, na qualidade total, deve ocorrer uma preocupação não somente com a 
satisfação dos clientes externos, mas também dos clientes internos. Para explicar melhor esse 
conceito, devemos entender os clientes externos como os clientes finais de um processo, ou 
seja, as pessoas ou organizações que devem ser atendidas ao final do processo.

Os clientes internos, por sua vez, são aquelas pessoas queparticipam do processo produtivo e 
dependem de um insumo realizado por um outro servidor. 

Dessa forma, a qualidade total, além de envolver a participação de todos na gestão da qualida-
de, se preocupa com o atendimento das demandas dos clientes internos e externos.

Podemos mencionar, também, os mandamentos da melhoria contínua:

1. total satisfação dos clientes;

2. gerência participativa;

3. constância de propósitos;

4. aperfeiçoamento contínuo;

5. desenvolvimento de recursos humanos;

6. delegação;
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7. garantia da qualidade;

8. não aceitação de erros;

9. gerência de processos; e

10. disseminação de informações.

Lembrando, é claro, que a satisfação dos clientes é considerada como princípio central da ges-
tão da qualidade total.

Para encerrar o assunto, vamos apresentar os princípios da gestão da qualidade constantes da 
NBR ISO 9004:200, que foram desenvolvidos para ser utilizados pela Alta Direção para dirigir a 
organização à melhoria de desempenho.

a) foco no cliente: organizações dependem de seus clientes e, portanto, convém que enten-
dam as necessidades atuais e futuras do cliente, atendam aos requisitos e procurem exce-
der as suas expectativas;

b) liderança: líderes estabelecem a unidade de propósitos e o rumo da organização. Convém 
que eles criem e mantenham um ambiente interno no qual as pessoas possam estar total-
mente envolvidas no propósito de atingir os objetivos da organização;

c) envolvimento de pessoas: pessoas de todos os níveis são a essência de uma organização e 
seu total envolvimento possibilita que as suas habilidades sejam usadas para o benefício da 
organização;

d) abordagem de processo: um resultado desejado é alcançado mais eficientemente quando 
as atividades e os recursos relacionados são gerenciados como um processo;

e) abordagem sistêmica para a gestão: identificar, entender e gerenciar os processos inter-
relacionados, como um sistema, contribui para a eficácia e aeficiência da organização no 
sentido desta atingir seus objetivos;

f) melhoria contínua: convém que a melhoria contínua do desempenho global da organiza-
ção seja seu objetivo permanente;

g) abordagem factual para tomada de decisões: decisões eficazes são baseadas na análise de 
dados e de informações; e

h) benefícios mútuos nas relações com os fornecedores: uma organização e seus fornecedo-
res são interdependentes e uma relação de benefícios mútuos aumenta a capacidade de 
ambos em agregar valor.

Segundo a NBR, o uso com sucesso dos oito princípios de gestão por uma organização resultará 
em benefícios para as partes interessadas, tais como melhoria no retorno financeiro, criação de 
valor e aumento de estabilidade.
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Melhoria Contínua

A melhoria contínua deriva da filosofia japonesa do kaizen (kai–mudança; zen – bom), signifi-
cando um aprimoramento contínuo e gradual na maneira como as coisas são feitas na organiza-
ção, envolvendo a participação de todos os membros. Nesse contexto, vejamos os ensinamen-
tos do mestre Chiavenato (2012, p. 272):

A melhoria contínua é uma técnica de mudança organizacional suave e ininterrupta centra-
da nas atividades em grupo das pessoas. Visa à qualidade dos produtos e serviços dentro de 
programas a longo prazo, que privilegiam a melhoria gradual e o passo a passo por meio da 
intensiva colaboração e participação das pessoas. Trata-se de uma abordagem incremental e 
participativa para obter excelência na qualidade dos produtos e serviços a partir das pessoas.

Através dessa filosofia, as mudanças não ocorrem de forma abrupta, mas aos poucos, de forma 
incremental, prevendo que os funcionários melhorem suas atividades dia após dia. Nesse con-
texto, o aprimoramento organizacional deve ser contínuo e gradual. Com efeito, a consequen-
cia desse aprimoramento poderá ser visto pelo aumento da qualidade dos produtos e serviços 
oferecidos, aumento da eficiência, eliminação de custos, aumento da satisfação dos clientes, 
etc. Ademais, a filosofia do kaizen foi pioneira ao destacar a importância das pessoas e das 
equipes com sua participação e conhecimentos.

Qualidade na Administração Pública

 • Em 1991: Collor lançou o Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade (PBQP), para 
dinamizar a indústria brasileira diante da abertura comercial. Lançou o Subprograma Quali-
dade e Produtividade do Serviço Público – PQSP, voltado para o cidadão e para a melhoria 
da qualidade dos serviços públicos. Tinha foco interno, voltado para Técnicas e Ferramentas. 

 • Em 1996: FHC lançou o Programa de Qualidade e Participação da Administração Pública – 
QPAP, que visava à satisfação do cliente com o envolvimento de todos os servidores. O foco 
era interno e externo, voltado para a Gestão e Resultados. 

 • Em 1999: com a formulação do PPA 2000-2003, houve a transformação em Programa de 
Qualidade no Serviço Público – PQSP, com o objetivo de trazer satisfação ao cidadão. Ti-
nha o foco externo, voltado para a satisfação do cidadão. 

 • Em 2005: foi instituído o Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização – Ges-
pública através do Decreto nº 5.378, resultado da fusão do programa de Qualidade no Ser-
viço Público e o Programa Nacional de Desburocratização, sob a coordenação do MPOG. 
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Modelo do Gespública

O Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização (Gespública) foi instituído em 
2005, através do Decreto nº 5.378/2005. Esse programa tem como principais características: 
ser essencialmente público, ser contemporâneo, estar voltado para a disposição de resultados 
para a sociedade e ser federativo.

A missão do Programa é promover a excelência em gestão pública. O artigo 1º do Decreto nº 
5.378/2005 prevê que a finalidade do Gespública é contribuir para a melhoria da qualidade dos 
serviços públicos prestados aos cidadãos e para o aumento da competitividade do país. Já o 
artigo 3º traz os seus objetivos:

I – eliminar o déficit institucional, visando ao integral atendimento das competências constitu-
cionais do Poder Executivo Federal;

II – promover a governança, aumentando a capacidade de formulação, implementação e ava-
liação das políticas públicas; 

III – promover a eficiência, por meio de melhor aproveitamento dos recursos, relativamente 
aos resultados da ação pública;

IV – assegurar a eficácia e efetividade da ação governamental, promovendo a adequação entre 
meios, ações, impactos e resultados; e

V – promover a gestão democrática, participativa, transparente e ética.

O quadro a seguir resume a missão, finalidade e objetivos do Programa:

Com efeito, Augustinho Paludo resume de forma brilhante as ferramentas disponibilizadas pelo 
Gespública:

 • Autoavaliação – verifica o grau de aderência dos processos gerenciais de um ente público 
em relação ao Modelo/Critérios de Excelência em Gestão Pública;

 • Carta de serviço – metodologia utilizada para tornar a organização mais acessível e trans-
parente para o cidadão, disponibilizando informações sobre como acessar os serviços pres-
tados por ela e quais são os compromissos e os padrões de atendimento estabelecidos;
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 • Padrão de pesquisa de satisfação – é uma metodologia de pesquisa de opinião padronizada, 
que investiga o nível de satisfação dos usuários de um serviço público;

 • Guia de gestão de processos – é o instrumento que orienta a modelagem e a gestão de 
processos voltados ao alcance de resultados; e

 • Guia “d” simplificação – é o instrumento que visa à simplificação de processos, atividades 
e normas.

O modelo do Gespública não se restringe ao Poder Executivo, nem tampouco ao Governo 
Federal. A ideia é fomentar a melhoria da gestão pública em todos os poderes de todos os 
entes da federação. Ademais, esse Programa está diretamente relacionado ao uso do Modelo 
de Excelência em Gestão Pública, que será objeto de estudo do nosso tópico seguinte.

Modelo de Excelência em Gestão Pública (MEGP)

O Modelo de Excelência em Gestão Pública (MEGP) foi concebido a partir da premissa de que a 
administração pública tem que ser excelente sem deixar de considerar as particularidades ine-
rentes à sua natureza pública.

Nesse contexto, o MEGP tem como base os princípios constitucionais da administração pública 
e como pilares os fundamentos da excelência gerencial. Os fundamentos da excelência são-
conceitos que definem o entendimento contemporâneo de uma gestão de excelência na ad-
ministração pública e que, orientados pelos princípios constitucionais, compõem a estrutura 
de sustentação do MEGP. Ou seja, os princípios constitucionais representam a orientação dos 
fundamentos que, por sua vez, são os pilares do Modelo.

Juntos, os princípios constitucionais e os fundamentos sustentam o MEGP, indicam os valores 
e diretrizes estruturais que devem balizar o funcionamento do sistema de gestão das organiza-
ções públicas e definem o que se entende, hoje, por excelência em gestão pública.

Os princípios constitucionais são apresentados no artigo 37 da Constituição Federal de 1988. 
Juntos eles formam o famoso LIMPE (legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência). No contexto do MEGP, para a gestão pública ser excelente, ela deve ser legal, impes-
soal, moral, pública e eficiente.

 • Legalidade: estrita obediência à lei; nenhum resultado poderá ser considerado bom, ne-
nhuma gestão poderá ser reconhecida como de excelência à revelia da lei.

 • Impessoalidade: não fazer acepção de pessoas. O tratamento diferencia do restringe-se 
apenas aos casos previstos em lei. A cortesia, a rapidez no atendimento, a confiabilidade 
e o conforto são requisitos de um serviço público de qualidade e devem ser agregados a 
todos os usuários indistintamente. Em se tratando de organização pública, todos os seus 
usuários são preferenciais, são pessoas muito importantes.

 • Moralidade: pautar a gestão pública por um código moral. Não se trata de ética (no sentido 
de princípios individuais, de foro íntimo), mas de princípios morais de aceitação pública.

 • Publicidade: ser transparente, dar publicidade aos fatos e aos dados. Essa é uma forma 
eficaz de indução do controle social.
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 • Eficiência: fazer o que precisa ser feito com o máximo de qualidade ao menor custo 
possível. Não se trata de redução de custo de qualquer maneira, mas de buscar a melhor 
relação entre qualidade do serviço e qualidade do gasto.

O MEGP está alicerçado em fundamentos próprios da gestão de excelência contemporânea e 
condicionado aos princípios constitucionais próprios da natureza pública das organizações. Es-
ses fundamentos e princípios constitucionais, juntos, definem o que se entende hoje porexce-
lência em gestão pública. Vejamos quais são os fundamentos do Modelo:

 • Pensamento sistêmico – entendimento das relações de interdependência entre os diver-
sos componentes de uma organização, bem como entre a organização e o ambiente exter-
no, com foco na sociedade;

 • Aprendizado organizacional – busca contínua e alcance de novos patamares de conheci-
mento, individuais e coletivos, por meio da percepção, reflexão, avaliação e compartilha-
mento de informações e experiências;

 • Cultura da inovação – promoção de um ambiente favorável à criatividade, à experimenta-
ção e à implementação de novas ideias que possam gerar um diferencial para a atuação da 
organização;

 • Liderança e constância de propósitos – a liderança é o elemento promotor da gestão, res-
ponsável pela orientação, estímulo e comprometimento para o alcance e melhoria dos re-
sultados organizacionais e deve atuar de forma aberta, democrática, inspiradora e moti-
vadora das pessoas, visando ao desenvolvimento da cultura da excelência, a promoção de 
relações de qualidade e a proteção do interesse público. É exercida pela alta administração, 
entendida como o mais alto nível gerencial e assessoria da organização;

 • Orientação por processos e informações – compreensão e segmentação do conjunto das 
atividades e processos da organização que agreguem valor para as partes interessadas, 
sendo que a tomada de decisões e a execução de ações devem ter como base a medição e 
análise do desempenho, levando-se em consideração as informações disponíveis;

 • Visão de futuro – indica o rumo de uma organização e a constância de propósitos que a 
mantém nesse rumo. Está diretamente relacionada à capacidade de estabelecer um esta-
do futuro desejado que dê coerência ao processo decisório e que permita à organização 
antecipar-se às necessidades e expectativas dos cidadãos e da sociedade. Inclui, também, 
a compreensão dos fatores externos que afetam a organização com o objetivo de gerenciar 
seu impacto na sociedade;
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 • Geração de valor – alcance de resultados consistentes, assegurando o aumento de valor 
tangível e intangível de formas ustentada para todas as partes interessadas;

 • Comprometimento com as pessoas – estabelecimento de relações com as pessoas, crian-
do condições de melhoria da qualidade nas relações de trabalho, para que elas se realizem 
profissional e humanamente, maximizando seu desempenho por meio do comprometi-
mento, de oportunidade para desenvolver competências e de empreender, com incentivo 
e reconhecimento;

 • Foco no cidadão e na sociedade – direcionamento das açõespúblicas para atender e regu-
lar, continuamente, as necessidades dos cidadãos e da sociedade, na condição de sujeitos 
de direitos, beneficiários dos serviços públicos e destinatários da ação decorrente do poder 
de Estado exercido pelas organizações públicas;

 • Desenvolvimento de parcerias – desenvolvimento de atividades conjuntamente com ou-
tras organizações com objetivos específicos comuns, buscando o pleno uso das suas com-
petências complementares para desenvolver sinergias;

 • Responsabilidade social – atuação voltada para assegurar às pessoas a condição de cidadania 
com garantia de acesso aos bens e serviços essenciais e, ao mesmo tempo, tendo também como 
um dos princípios gerenciais a preservação da biodiversidade e dos ecossistemas naturais, po-
tencializando a capacidade das gerações futuras de atender a suas próprias necessidades;

 • Controle social – atuação que se define pela participação das partes interessadas no plane-
jamento, acompanhamento e avaliação das atividades da Administração Pública e na exe-
cução das políticas e dos programas públicos;

 • Gestão participativa – estilo de gestão que determina uma atitude gerencial da alta admi-
nistração que busque o máximo de cooperação das pessoas, reconhecendo a capacidade e 
o potencial diferenciado de cada um e harmonizando os interesses individuais e coletivos, 
a fim de conseguir a sinergia das equipes de trabalho.

O Gespública desdobrou o Modelo de Excelência em Gestão Pública em três instrumentos de 
avaliação, com a finalidade de facilitar o processo de avaliação continuada da gestão. Os três 
instrumentos sugerem um caminho progressivo do processo de autoavaliação. 
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Excelência em Serviços Públicos

A questão da excelência em serviços públicos está atrelada às melhorias acumuladas no decor-
rer do processo de modernização, à utilização de ferramentas da qualidade, à situação orça-
mentária e financeira do Estado para custeio da prestação dos serviços e ao padrão de relacio-
namento entre o Estado e a sociedade.

A excelência na prestação de serviços públicos corresponde ao grau máximo/ótimo dos servi-
ços prestados – quase impossível de ser atingido –, no entanto, advoga-se ser possível e atribui-
-se aos programas de qualidade a missão de atingir essa excelência. A excelência corresponde 
a uma visão existente na Administração Pública, segundo a qual, ao se utilizar ferramentas e 
técnicas da qualidade para promover melhorias contínuas relacionadas aos serviços oferecidos 
ao cidadão – o que inclui o treinamento e a motivação dos servidores – estar-se-á caminhando 
rumo à excelência.

Atenção 1 → Os conceitos, técnicas e ferramentas da qualidade são utilizados para obter a ex-
celência na gestão de produtos e serviços.

Atenção 2 → No conceito da qualidade, a excelência no serviço público é tida como a satisfação 
das expectativas e necessidades do cidadão.

Não são leis, normas ou técnicas que caracterizam uma gestão pública como de excelência; 
são valores essenciais, que precisam ser internalizados por todas as pessoas das organizações 
públicas, que definirão a gestão de uma organização como excelente.

“A qualidade é uma filosofia de gestão e um compromisso com a excelência... baseada na orien-
tação para o cliente” (Valéria Moreira, 2008).

“A Excelência em uma organização depende fundamentalmente de sua capacidade de perse-
guir seus propósitos em completa harmonia com seu ecossistema” (PNQ, 2011).

A cultura organizacional deve ser de inovação, de aprendizado e de comprometimento com o 
atendimento eficiente (e de qualidade) das necessidades e demandas dos cidadãos. Incorporar 
as necessidades dos cidadãos como sendo as da própria organização e disseminar isso dentro 
da organização como meta contínua a ser alcançada pode levar as entidades públicas a um grau 
muito próximo da excelência pretendida.

Atenção 3 → Na busca pela excelência na prestação de serviços públicos, as pessoas (servido-
res públicos) é que farão a grande diferença.

Pode-se afirmar que a conquista da excelência nos serviços públicos decorre de um amplo conjun-
to de fatores, muitos dos quais associados à incorporação de novas filosofias gerenciais, de novas 
tecnologias, de princípios e ferramentas da qualidade, do desempenho dos recursos humanos, com 
mudança cultural e amplo engajamento dos servidores públicos, e com a efetiva participação e con-
trole da sociedade – direcionando tudo isso para o atendimento das necessidades dos cidadãos.

De acordo com Philip Kotler (2000), existem fatores determinantes da qualidade/excelência 
dos serviços: confiabilidade: prestar o serviço exatamente como foi prometido; capacidade de 
resposta: prontidão para ajudar os clientes e prestar os serviços dentro do prazo estabeleci-
do; segurança: transmitir confiança aos clientes, além de conhecimento, cortesia e capacidade; 
empatia: compreender o cliente e dar-lhe atenção individualizada; itens tangíveis: refere-se à 
boa aparência que devem ter as instalações físicas, equipamentos e servidores.
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É importante ter em mente que prestar serviços de excelência/qualidade é um grande passo, 
mas a excelência exige mais: é preciso monitorar continuamente a opinião dos clientes sobre a 
qualidade dos serviços prestados, para saber se continuam satisfeitos. Nesse sentido, segundo 
Geoff Dinsdale e Brian Marson (2000),

“As pesquisas são uma ferramenta poderosa para se identificar e reduzir as lacunas entre as expec-
tativas dos usuários com relação aos serviços e sua satisfação com os mesmos... Se as pesquisas fa-
zem as perguntas certas, os resultados podem informar aos gestores o que eles precisam fazer para 
melhorar o serviço aos seus usuários especificamente, e/ou para os cidadãos em geral.”

Para que os serviços sejam de excelência, é necessário que – ente público e servidor – criem 
uma cultura de excelência na prestação de serviços e no atendimento aos cidadãos – o que 
deixa claro que mudanças continuam sendo necessárias para readequar a atuação pública dire-
cionada ao atendimento do usuário-cidadão. Isso representa um desafio que abrange:

 • A gestão pública – novos modelos de gestão baseados na inovação, no incentivo e na 
flexibilidade (reorganizar a administração e os recursos disponíveis, otimizando-os).

 • As condições de trabalho – os dirigentes públicos devem propiciar um ambiente de trabalho 
adequado, que contribua para motivar os servidores a prestarem serviços e atendimentos 
de excelência.

 • Os recursos humanos – além de capacitação contínua, deve ser criada uma nova cultura de 
atendimento ao cidadão e de comprometimento com a prestação dos serviços públicos de 
excelência.

 • As novas tecnologias – devem ser amplamente utilizadas para a melhoria dos processos de 
trabalho e de comunicação – para fazer mais e melhor, com menor custo –, sem compro-
meter a excelência.

 • Os conceitos e ferramentas da qualidade – a implantação de conceitos e ferramentas da 
qualidade para melhorar o atendimento e a prestação dos serviços, com vistas a alcançar a 
excelência.

 • A comunicação com o usuário-cidadão – criação de novos canais que possibilitem a troca 
de informações e o conhecimento das expectativas, reclamações e necessidades dos 
clientes-usuários.

 • Controle por resultados – necessariamente avaliar a atuação administrativa em face dos 
resultados alcançados e do nível de satisfação dos usuários quanto aos serviços prestados.

A avaliação dos serviços trará para a administração o feedback necessário à manutenção ou ao 
aperfeiçoamento dos serviços. Alguns requisitos foram identificados para avaliar se os serviços 
têm qualidade: facilidade de acesso ao serviço; utilidade das visitas aos locais de atendimento 
quanto menor o número de visitas para obter o serviço, maior o nível de qualidade; tempo uti-
lizado para o atendimento completo do serviço: horas, dias ou meses; a correspondência entre 
o produto final do serviço e a satisfação da necessidade do cliente; a divulgação de informações 
sobre os serviços; e a atenção às reclamações dos usuários.

Destaque-se ainda que a excelência em serviços no conceito de qualidade total é mais ampla, 
pois inclui também os clientes internos, como funcionários e administradores. Para Karl Albre-
cht (1992), a qualidade total na prestação de serviços é “uma situação na qual uma organização 
fornece qualidade e serviços superiores a seus clientes, proprietários e funcionários”.
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Em síntese, para que os serviços prestados sejam excelentes, toda a gestão deve estar orienta-
da para a busca da excelência – tanto no discurso, quanto nas ações.

O modelo de Excelência da FNQ

O modelo de excelência em gestão da FNQ – Fundação Nacional da Qualidade – consiste na 
representação de um sistema gerencial constituído por diversos fundamentos e critérios, que 
orientam a adoção de práticas de gestão nas organizações públicas e privadas, com a finalidade 
de levar as organizações brasileiras a padrões de desempenho reconhecidos pela sociedade e à 
excelência em sua gestão.

A FNQ definiu os fundamentos e os critérios de excelência em gestão, tendo como referência 
organizações de excelência em nível mundial. Esses critérios incorporam conceitos e técnicas 
utilizados na administração das atuais organizações de sucesso: organizações de classe mun-
dial, líderes em seus segmentos.

Os fundamentos de excelência, segundo o Caderno FNQ (2011), são os seguintes:

 • Pensamento sistêmico. Entendimento das relações de interdependência entre os diversos-
componentes de uma organização, bem como entre a organização e o ambiente externo.

 • Aprendizado organizacional. Busca o alcance de um novo patamar de conhecimento para a 
organização por meio de percepção, reflexão, avaliação e compartilhamento de experiências.

 • Cultura de inovação. Promoção de um ambiente favorável à criatividade, experimentação e im-
plementação de novas ideias que possam gerar um diferencial competitivo para a organização.

 • Liderança e constância de propósitos. Atuação de forma aberta, democrática, inspiradora 
e motivadora das pessoas, visando ao desenvolvimento da cultura da excelência, à promo-
ção de relações de qualidade e à proteção dos interesses das partes interessadas.

 • Orientação por processos e informações. Compreensão e segmentação do conjunto das 
atividades e processos da organização que agreguem valor para as partes interessadas, 
sendo que a tomada de decisões e execução de ações deve ter como base a medição e 
análise do desempenho, levando-se em consideração as informações disponíveis, além de 
incluir os riscos identificados.

 • Visão de futuro. Compreensão dos fatores que afetam a organização, seu ecossistema e o 
ambiente externo no curto e no longo prazos, visando à sua perenização.

 • Geração de valor. Alcance de resultados consistentes, assegurando a perenidade da orga-
nização pelo aumento de valores tangível e intangível, de forma sustentada para todas as 
partes interessadas.

 • Valorização das pessoas. Estabelecimento de relações com as pessoas, criando condições 
para que elas se realizem profissional e humanamente, maximizando seu desempenho por 
meio de comprometimento, desenvolvimento de competências e espaço para empreender.

 • Conhecimento sobre o cliente e o mercado. Conhecimento e entendimento do cliente e 
do mercado, visando à criação de valor de forma sustentada para o cliente e, consequente-
mente, gerando mais competitividade nos mercados.
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 • Desenvolvimento de parcerias. Desenvolvimento de atividades em conjunto com outras 
organizações, a partir da plena utilização das competências essenciais de cada uma, objeti-
vando benefícios para ambas as partes.

 • Responsabilidade social. Atuação que se define pela relação ética e transparente da orga-
nização com todos os públicos com os quais se relaciona, estando voltada para o desenvol-
vimento sustentável da sociedade, preservando recursos ambientais e culturais para gera-
ções futuras; respeitando a diversidade e promovendo a redução das desigualdades sociais 
como parte integrante da estratégia da organização.

A partir dos fundamentos, foram constituídos oito critérios de excelência, que permitem às 
organizações medirem seus esforços no sentido de avaliar se estão ou não sendo excelentes, ou, 
ao menos, caminhando rumo à excelência. O Caderno da FNQ (2011) apresenta os seguintes 
critérios de excelência:

 • Liderança. Examina o sistema de liderança da organização e o comprometimento pesso-
al dos membros da Direção no estabelecimento, disseminação e atualização de valores e 
princípios organizacionais que promovam a cultura da excelência, considerando as neces-
sidades de todas as partes interessadas. Também examina como é implementada a go-
vernança, como é analisado o desempenho da organização e como são implementadas as 
práticas voltadas para assegurar a consolidação do aprendizado organizacional.

 • Estratégias e planos. Examina, em detalhe, o processo de formulação das estratégias, en-
fatizando a análise do setor de atuação, do macroambiente e do modelo de negócio da 
organização. Também examina o processo de implementação das estratégias, incluindo a 
definição de indicadores, o desdobramento das metas e planos para todos os setores da 
organização e o acompanhamento dos ambientes internos e externos.

 • Clientes. Examina como a organização identifica, analisa e compreende as necessidades e 
expectativas dos clientes e dos mercados; divulga seus produtos, marcas e ações de melho-
ria; e estreita seu relacionamento com os clientes. Também examina como a organização 
mede e intensifica a satisfação e a fidelidade dos clientes em relação a seus produtos e 
marcas, bem como avalia a insatisfação.

 • Sociedade. Examina como a organização contribui para o desenvolvimento econômico, so-
cial e ambiental de forma sustentável – por meio da minimização dos impactos negativos 
potenciais de seus produtos e operações na sociedade –, e como interage com a sociedade 
de forma ética e transparente.

 • Informações e conhecimento. Examina a gestão e a utilização das informações da organização 
e de informações comparativas pertinentes, bem como a gestão de seus ativos intangíveis.

 • Pessoas. Examina como são proporcionadas as condições para o desenvolvimento e utili-
zação plena do potencial das pessoas que compõem a força de trabalho, em consonância 
com as estratégias organizacionais. Também examina os esforços para criar e manter um 
ambiente de trabalho e um clima organizacional que conduzam à excelência do desempe-
nho, à plena participação e ao crescimento das pessoas.

 • Processos. Examina como a organização identifica os processos de agregação de valor; e 
identifica, gerencia, analisa e melhora os processos principais do negócio e os processos de 
apoio. Também examina como a organização gerencia o relacionamento com os fornece-
dores e conduz a sua gestão financeira, visando à sustentabilidade econômica do negócio.
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 • Resultados. Examina os resultados da organização, abrangendo os econômico-financeiros 
e os relativos aos clientes e mercados, sociedade, pessoas, processos principais do negócio 
e de apoio, assim como os relativos ao relacionamento com os fornecedores.

Modelo de Excelência em Gestão Pública (MEGP)

Com efeito, o Modelo de Excelência em Gestão Pública é a representação de um sistema ge-
rencial constituído de oito partes integradas, que orientam a adoção de práticas de excelência 
em gestão com a finalidade de levar as organizações públicas brasileiras a padrões elevados de 
desempenho e de excelência em gestão. A figura abaixo representa graficamente o MEGP, des-
tacando a relação entre as suas partes.

O primeiro bloco – Liderança, Estratégias e Planos, Cidadãos e Sociedade – pode ser denomina-
do de planejamento. Por meio da liderança forte da alta administração, que focaliza as necessi-
dades dos cidadãos-usuários, os serviços, os produtos e os processos são planejados conforme 
os recursos disponíveis, para melhor atender esse a conjunto de necessidades.

 • Liderança: Este critério examina a governança pública e a governabilidade da organização, 
incluindo aspectos relativos à transparência, equidade, prestação de contas e responsabi-
lidade corporativa. Também examina como é exercida a liderança, incluindo temas como 
mudança cultural e implementação do sistema de gestão da organização. O critério aborda 
a análise do desempenho da organização enfatizando a comparação com o desempenho 
de outras organizações e a avaliação do êxito das estratégias.

 • Estratégias e Planos: Este critério examina como a organização, a partir de sua visão de fu-
turo, da análise dos ambientes interno e externo e da sua missão institucional formula suas 
estratégias, as desdobra em planos de ação de curto e longo prazos e acompanha a sua im-
plementação, visando o atendimento de sua missão e a satisfação das partes interessadas.

 • Cidadãos: Este critério examina como a organização, no cumprimento das suas competên-
cias institucionais, identifica os cidadãos usuários dos seus serviços e produtos, conhece 
suas necessidades e avalia a sua capacidade de atendê-las, antecipando-se a elas. Aborda 
também como ocorre a divulgação de seus serviços, produtos e ações para fortalecer sua 
imagem institucional e como a organização estreita o relacionamento com seus cidadãos 
usuários, medindo a sua satisfação e implementando e promovendo ações de melhoria.
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 • Sociedade: Este critério examina como a organização aborda suas responsabilidades pe-
rante a sociedade e as comunidades diretamente afetadas pelos seus processos, serviços e 
produtos e como estimula a cidadania. Examina, também, como a organização atua em re-
lação às políticas públicas do seu setor e como estimula o controle social de suas atividades 
pela Sociedade e o comportamento ético.

O segundo bloco – Pessoas e Processos – representa a execução do planejamento. Nesse espa-
ço, concretizam-se as ações que transformam objetivos e metas em resultados. São as pessoas, 
capacitadas e motivadas, que operam esses processos e fazem com que cada um deles produza 
os resultados esperados.

→ Pessoas: Este critério examina os sistemas de trabalho da organização, incluindo a 
organização do trabalho, a estrutura de cargos, os processos relativos à seleção e contratação 
de pessoas, assim como a gestão do desempenho de pessoas e equipes. Também examina os 
processos relativos à capacitação e ao desenvolvimento das pessoas e como a organização 
promove a qualidade de vida das pessoa interna e externamente ao ambiente de trabalho.

→	Processos: Este critério examina como a organização gerencia, analisa e melhora os processos 
finalísticos e os processos de apoio. Também examina como a organização gerencia o processo 
de suprimento, destacando o desenvolvimento da sua cadeia de suprimento. O critério aborda 
como a organização gerencia os seus processos orçamentários e financeiros, visando ao seu 
suporte.

O terceiro bloco – Resultados – representa o controle, pois serve para acompanhar o atendi-
mento à satisfação dos destinatários dos serviços e da ação do Estado, o orçamento e as finan-
ças, a gestão das pessoas, a gestão de suprimento e das parcerias institucionais, bem como o 
desempenho dos serviços/produtos e dos processos organizacionais.

→	Resultados: Este critério examina os resultados da organização, abrangendo os orçamentário 
financeiros, os relativos aos cidadãos-usuários, à sociedade, às pessoas, aos processos finalís-
ticos e processos de apoio, assim como os relativos ao suprimento. A avaliação dos resultados 
inclui a análise da tendência e do nível atual de desempenho, pela verificação do atendimento 
dos níveis de expectativa das partes interessadas e pela comparação com o desempenho de 
outras organizações.

O quarto bloco – Informações e Conhecimento – representa a inteligência da organização. Nes-
se bloco, são processados e avaliados os dados e os fatos da organização (internos) e aqueles 
provenientes do ambiente (externos), que não estão sob seu controle direto, mas, de alguma 
forma, influenciam o seu desempenho. Esse bloco dá à organização a capacidade de corrigir ou 
melhorar suas práticas de gestão e, consequentemente, seu desempenho.

→	 Informações e Conhecimento: Este critério examina a gestão das informações, incluindo 
a obtenção de informações comparativas pertinentes. Também examina como a organização 
identifica, desenvolve, mantém e protege os seus conhecimentos.

Assim, para efeito de avaliação da gestão pública, as oito partes do Modelo de Excelência em 
Gestão Pública foram transformadas em Critérios para Avaliação da Gestão Pública; a esses 
critérios foram incorporados referenciais de excelência (requisitos) a partir dos quais aorganiza-
ção pública pode implementar ciclos contínuos de avaliação e melhoria de sua gestão.

Apenas para ilustração, vamos dar uma olhada na figura com as respectivas pontuações máxi-
mas do MEGP, destacando os critérios e itens de avaliação.
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QUADRO RESUMO

Ferramentas da Qualidade

São recursos utilizados que identificam e melhoram a qualidade dos produtos, serviços e pro-
cessos. As ferramentas não são unicamente para solucionar problemas, elas devem também 
fazer parte de um processo de planejamento para alcançar objetivos.

As ferramentas básicas da qualidade que serão descritas a seguir tem como objetivo demonstrar 
a aplicação de cada uma delas, os pré-requisitos para a construção, como fazer a relação entre 
cada ferramenta.

Segundo Williams (1995), As ferramentas devem ser usadas para controlar a variabilidade, que 
é a quantidade de diferença em relação a um padrão, sendo que a finalidade das ferramentas é 
eliminar ou reduzir a variação em produto e serviço. 

Para manter os processos estáveis e com um nível de variação mínimo, usa-se duas estratégias: 

a) Padronização dos processos da empresa.

b) Controlar a variabilidade dos processos envolvendo as ferramentas adequadas, visando a 
sua redução. 

Os objetivos das ferramentas da qualidade, segundo Oliveira (1995), são: 

a) Facilitar a visualização e o entendimento dos problemas. 

b) Sintetizar o conhecimento e as conclusões. 
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c) Desenvolver a criatividade.

d) Permitir o conhecimento do processo.

e) Fornecer elementos para o monitoramento dos processos.

Para analisar a variabilidade nos processos, podemos utilizar várias ferramentas, sendo que as 
citadas a seguir não são as únicas, mas são as mais utilizadas.

1. Folha de verificação

A folha de verificação é uma das sete ferramentas da qualidade e é considerada a mais simples 
das ferramentas. Apresenta uma maneira de se organizar e apresentar os dados em forma de 
um quadro, tabela ou planilha, facilitando dessa forma a coleta e análise dos dados.

A utilização da folha de verificação economiza tempo, eliminando o trabalho de se desenhar 
figuras ou escrever números repetitivos, não comprometendo a análise dos dados.

A seguir, apresentamos um exemplo de folha de verificação utilizada no levantamento da pro-
dução mensal de uma fábrica de biscoitos. Esta folha de verificação é capaz de proporcionar 
evidência objetiva para análises de eventuais problemas envolvendo a produção de diferentes 
biscoitos:

Folha de verificação

De acordo com o exemplo acima, podemos perceber que a produção do biscoito tipo waffer 
vem diminuindo semana a semana, o que pode ou não ser indício de um problema. Portanto, 
a folha de verificação tem grande aplicação para levantamento e verificação de dados e fatos.

Na administração da qualidade, não é possível tomar decisões acertadas ou propor planos de 
melhoria com base apenas em suposições e argumentos que não estejam fundamentados em 
fatos e dados. Por exemplo, quando um funcionário comenta que o serviço de entrega está 
ruim, não é possível saber se isso é fato ou opinião, não suportada por qualquer evidência 
objetiva. Mas, se o funcionário informa que, de acordo com levantamento realizado, das 1500 
entregas feitas no mês de setembro, foram registradas 50 reclamações de clientes, o que 
significa que para cada 30 entregas, uma entrega apresentou problema, ele está comprovando 
um fato para que uma decisão seja tomada. Mas, para dispor desses dados, é necessário que 
eles tenham sido coletados. Daí a importância das folhas de verificação: elas possibilitam a 
coleta dos dados e a sua disponibilidade (são evidências objetivas) para análise e solução de 
eventuais problemas.

Sobre os fatos é que devem se basear as decisões empresariais, levando-se em conta a melhoria 
da qualidade de produtos, processos produtivos e serviços. As opiniões devem ser motivadoras 
e capazes de proporcionar as evidências objetivas nas quais as decisões precisam se apoiar.
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2. Gráfico de Pareto (método 80/20 – prioriza problemas)

O diagrama ou gráfico de Pareto é assim definido no Japão, segundo Karatsuand Ikeda (1985: 
25): "É um diagrama que apresenta os itens e a classe na ordem dos números de ocorrências, 
apresentando a soma total acumulada." Nos permite visualizar diversos elementos de um pro-
blema, auxiliando na determinação da sua prioridade.

É representado por barras dispostas em ordem decrescente, com a causa principal vista do lado 
esquerdo do diagrama, e as causas menores são mostradas em ordem decrescente ao lado di-
reito. Cada barra representa uma causa exibindo a relevante causa com a contribuição de cada 
uma em relação ao total. 

É uma das ferramentas mais eficientes para encontrar problemas. Para traçar, deve ser repetida 
várias vezes para cada um dos problemas levantados, tomando os itens prioritários como pro-
blemas novos. 

O diagrama de Pareto descreve as causas que ocorrem na natureza e comportamento humano, 
podendo assim ser uma poderosa ferramenta para focalizar esforços pessoais em problemas e 
tem maior potencial de retorno.

3. DIAGRAMA DE CAUSA E EFEITO (Diagrama de Espinha de Peixe ou Diagrama de Ishikawa)

"É uma representação gráfica que permite a organização das informações possibilitando a 
identificação das possíveis causas de um determinado problema ou efeito." OLIVEIRA (1995: 29).

Mostra-nos as causas principais de uma ação, as quais dirigem para as subcausas, levando ao 
resultado final. Foi desenvolvido em 1943 por Ishikawa na Universidade de Tóquio. Ele usou 
isso para explicar como vários fatores poderiam ser comuns entre si e estar relacionados.
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4. Histograma

São gráficos de barras que mostram a variação sobre uma faixa específica JURAN (1989). O histo-
grama foi desenvolvido por Guerry, em 1833, para descrever sua análise de dados sobre crime. 
Desde então, os histogramas tem sido aplicados para descrever os dados nas mais diversas áreas. 

"É uma ferramenta que nos possibilita conhecer as características de um processo ou um 
lote de produto permitindo uma visão geral da variação de um conjunto de dados." ROSALES 
(1994:52). 

A maneira como esses dados se distribuem contribui, de uma forma decisiva, na identificação 
dos dados. Eles descrevem a frequência com que variam os processos e a forma de distribuição 
dos dados como um todo. PALADINI (1994).

5. Estratificação

A estratificação é o método usado para separar (ou estratificar) um conjunto de dados de modo 
a perceber que existe um padrão. Quando esse padrão é descoberto, fica fácil detectar o pro-
blema e identificar suas causas. A estratificação ajuda a verificar o impacto de uma determina-
da causa sobre o efeito estudado e ajuda a detectar um problema. 

A estratificação começa pela coleta de dados com perguntas do tipo: Os turnos de trabalho 
diferentes podem ser responsáveis por diferenças nos resultados?; Os erros cometidos por em-
pregados novos são diferentes dos erros cometidos por empregados mais experientes?; A pro-
dução às segundas-feiras é muito diferente da dos outros dias da semana?; etc.

Quando a coleta de dados termina, deve-se procurar, primeiramente, padrões relacionados 
com o tempo ou a sequência, verificando se há diferenças sistemáticas entre os dados coleta-
dos. No caso de perguntas como as exemplificadas, deve-se analisar as diferenças entre dias da 
semana, turnos, operadores, etc. 

Um exemplo comum de estratificação é o das pesquisas realizadas por institutos de pesquisa 
que aparecem nos jornais diariamente. Em época de eleições, por exemplo, os dados da pes-
quisa podem ser estratificados por região de origem, sexo, faixa etária, escolaridade ou classe 
socioeconômica do eleitor. 

6. Gráfico de Controle

Os gráficos de controle servem para medirmos a variabilidade de um processo. Através da de-
terminação de limites mínimos e máximos de “tolerância”, podemos analisar o comportamento 
de um processo específico.
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No caso a seguir, teríamos o número de defeitos em um processo Y em cada mês. Sempre que 
o processo mostrar um comportamento atípico, como nos meses de fevereiro e setembro, por 
exemplo, devemos analisar o funcionamento do processo com mais rigor.

Portanto, esse gráfico nos mostra se existe algum fator influenciando de modo especial a qua-
lidade. Quando os valores estiverem dentro da faixa entre o limite inferior e o limite superior, 
poderíamos dizer que o processo está “sob controle”.

7. Gráfico de dispersão

Os Diagramas de dispersão ou Gráficos de Dispersão são representações de duas ou mais vari-
áveis que são organizadas em um gráfico, uma em função da outra. 

O diagrama de dispersão é também utilizado como ferramenta de qualidade. Um método grá-
fico de análise que permite verificar a existência ou não de relação entre duas variáveis de na-
tureza quantitativa, ou seja, variáveis que podem ser medidas ou contadas, tais como: sinergia, 
horas de treinamento, intenções, número de horas em ação, jornada, intensidades, velocidade, 
tamanho do lote, pressão, temperatura, etc.

Dessa	−	forma,	o	diagrama	de	dispersão	é	usado	para	se	verificar	uma	possível	relação	de	causa	
e efeito. Isso não prova que uma variável afeta a outra, mas torna claro se a relação existe e em 
que intensidade. Na pratica, muitas vezes temos a necessidade de estudar a relação de corres-
pondência entre duas variáveis.

8. Enxugamento (downsizing)

A qualidade total representa uma revolução na gestão da entidade, porque os antigos Depar-
tamentos de Controle de Qualidade (DCQ) e os sistemas formais de controle é que detinham 
e centralizavam totalmente essa responsabilidade. A qualidade total provocou o enxugamento 
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(downsizing) dos DCQs e sua descentralização para o nível operacional. O downsizing promo-
ve redução de níveis hierárquicos e enxugamento organizacional para reduzir as operações ao 
essencial (core business) do negócio e transferir o acidental para terceiros que saibam fazê-
-lo melhor e mais barato (terceirização). O enxugamento substitui a antiga cultura baseada na 
desconfiança – que alimentava um contingente excessivo de comandos e de controles – para 
uma nova cultura que incentiva a iniciativa das pessoas. O policiamento externo é substituído 
pelo comprometimento e autonomia das pessoas, além do investimento em treinamento para 
melhorar a produtividade.

9. Terceirização (outsourcing)

A terceirização ocorre quando uma operação interna da organização é transferida para outra or-
ganização que consiga fazê-la melhor e mais barato. As organizações transferem para outras or-
ganizações atividades como malotes, limpeza e manutenção de escritórios e fábricas, serviços de 
expedição, guarda e vigilância, refeitórios, etc. Por essa razão, empresas de consultoria em con-
tabilidade, auditoria, advocacia, engenharia, relações públicas, propaganda, etc., representam 
antigos departamentos ou unidades organizacionais tercerizados para reduzir a estrutura organi-
zacional e dotar a organização de maior agilidade e flexibilidade. A terceirização representa uma 
transformação de custos fixos em custos variáveis. Na prática, uma simplificação da estrutura e 
do processo decisório das organizações e uma focalização maior no core business e nos aspectos 
essenciais do negócio.

10. Redução do tempo do ciclo de produção

O tempo de ciclo refere-se às etapas seguidas para completar um processo, como ensinar o pro-
grama a uma classe, fabricar um carro ou atender um cliente. A simplificação de ciclos de traba-
lho, a queda de barreiras entre as etapas do trabalho e entre departamentos envolvidos e a remo-
ção de etapas improdutivas no processo permite que a qualidade total seja bem-sucedida. O ciclo 
operacional da organização torna-se mais rápido e o giro do capital mais ainda. A redução do ciclo 
operacional permite a competição pelo tempo, o atendimento mais rápido do cliente, etapas de 
produção mais encadeadas entre si, queda de barreiras e obstáculos intermediários. Os conceitos 
de fábrica enxuta e just-in-lime (JIT) são baseados no ciclo de tempo reduzido.

11. Reengenharia

A reengenharia foi uma reação ao colossal abismo existente entre as mudanças ambientais ve-
lozes e intensas e a total inabilidade das organizações em ajustar-se a essas mudanças. Para 
reduzir a enorme distância entre a velocidade das mudanças ambientais e a permanência das 
organizações, tratou-se de aplicar um remédio forte e amargo. Reengenharia significa fazer 
uma nova engenharia da estrutura organizacional. Representa uma reconstrução e não sim-
plesmente uma reforma total ou parcial da empresa. Não se trata de fazer reparos rápidos ou 
mudanças cosméticas na engenharia atual, mas de fazer um desenho organizacional totalmen-
te novo e diferente. A reengenharia se baseia nos processos empresariais e considera que eles 
é que devem fundamentar o formato organizacional.  Não se pretende melhorar os processos 
já existentes, mas a sua total substituição por processos inteiramente novos. Nem se pretende 
automatizar os processos já existentes. Isso seria o mesmo que sofisticar aquilo que é ineficien-
te ou buscar uma forma ineficiente de fazer as coisas erradas. Nada de pavimentar estradas 
tortuosas, que continuam tortas apesar de aparentemente novas, mas construir novas estradas 
modernas e totalmente remodeladas. A reengenharia não se confunde com a melhoria contí-
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nua: pretende criar um processo inteiramente novo e baseado na TI e não o aperfeiçoamento 
gradativo e lento do processo atual.

Para alguns autores, a reengenharia é o reprojeto dos processos de trabalho e a implementação 
de novos projetos, enquanto para outros é o repensar fundamental e a reestruturação radical dos 
processos empresariais visando alcançar enormes melhorias no desempenho de custos, qualida-
de, atendimento e velocidade. A reengenharia se fundamenta em quatro palavras-chave:

1. Fundamental. Busca reduzir a organização ao essencial e fundamental. As questões: por 
que fazemos o que fazemos?; por que fazemos dessa maneira?

2. Radical. Impõe uma renovação radical, desconsiderando as estruturas e os procedimentos 
atuais para inventar novas maneiras de fazer o trabalho.

3. Drástica. A reengenharia joga fora tudo o que existe atualmente na empresa. Destrói o antigo 
e busca sua substituição por algo inteiramente novo. Não aproveita nada do que existe!

4. Processos. A reengenharia reorienta o foco para os processos e não mais para as tarefas ou 
serviços, nem para pessoas ou para a estrutura organizacional. Busca entender o "quê" e o 
"porquê" e não o "como" do processo.

A reengenharia está preocupada em fazer cada vez mais com cada vez menos. Seus três com-
ponentes são: pessoas, TI e processos. Na verdade, a reengenharia focaliza os processos orga-
nizacionais. Um processo é o conjunto de atividades com uma ou mais entradas e que cria uma 
saída de valor para o cliente. As organizações estão mais voltadas para tarefas, serviços, pesso-
as ou estruturas, mas não para os seus processos. Ninguém gerencia processos. Na realidade, 
as organizações são constituídas de vários processos fragmentados que atravessam os departa-
mentos funcionais separados como se fossem diferentes feudos. Melhorar apenas tais proces-
sos não resolve. A solução é focalizar a empresa nos seus processos e não nos seus órgãos. Daí, 
virar o velho e tradicional organograma de cabeça para baixo. Ou jogá-lo fora. A reengenharia 
trata de processos.

A reengenharia de processos direciona as características organizacionais para os processos. 
Suas consequências para a organização são:

1. Os departamentos tendem a desaparecer e ceder lugar a equipes orientadas para os pro-
cessos e para os clientes. A tradicional departamentalização por funções é substituída por 
redes de equipes de processos. A orientação interna para funções especializadas dos ór-
gãos cede lugar para uma orientação voltada para os processos e clientes.

2. A estrutura organizacional hierarquizada, alta e alongada passa a ser nivelada, achatada e 
horizontalizada. É o enxugamento (downsizing) da organização para transformá-la de cen-
tralizadora e rígida em flexível, maleável e descentralizadora.

3. A atividade também muda: as tarefas simples, repetitivas, rotineiras, fragmentadas e espe-
cializadas, com ênfase no isolamento individual passam a basear-se em equipes com traba-
lhos multidimensionais e com ênfase na responsabilidade grupal, solidária e coletiva.

4. Os papéis das pessoas deixam de ser moldados por regras e regulamentos internos para a 
plena autonomia, liberdade e responsabilidade.
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5. A preparação e o desenvolvimento das pessoas deixa de ser feito por meio do treinamento 
específico, com ênfase na posição e no cargo ocupado, para se constituir em uma educação 
integral e com ênfase na formação da pessoa e nas suas habilidades pessoais.

6. As medidas de avaliação do desempenho humano deixam de se concentrar na atividade 
passada e passam a avaliar os resultados alcançados, a contribuição efetiva e o valor criado 
à organização e ao cliente.

7. Os valores sociais, antes protetores e visando à subordinação das pessoas às suas chefias, 
agora passam a ser produtivos e visando à orientação das pessoas para o cliente, seja ele 
interno ou externo.

8. Os gestores antes controladores de resultados e distantes das operações cotidianas tor-
nam-se líderes e impulsionadores ficando mais próximos das operações e das pessoas.

9. Os gestores deixam de ser supervisores dotados de habilidades técnicas e se tornam orien-
tadores e educadores dotados de habilidades interpessoais.

A reengenharia nada tem a ver com a tradicional departamentalização por processos. Ela sim-
plesmente elimina departamentos e os substitui por equipes. Apesar de estar ligada a demis-
sões em massa devido ao consequente downsizing e à substituição de trabalho humano pelo 
computador, a reengenharia mostrou a importância dos processos horizontais das organiza-
ções e do seu tratamento racional.

12. Benchmarking

O benchmarking foi introduzido em 1979 pela Xerox, como um "processo contínuo de avaliar 
produtos, serviços e práticas dos concorrentes mais fortes e daquelas empresas que são reco-
nhecidas como líderes empresariais". Spendolini agrega que o benchmarking é um processo 
contínuo e sistemático de pesquisa para avaliar produtos, serviços, processos de trabalho de 
empresas ou organizações que são reconhecidas como representantes das melhores práticas, 
com o propósito de  aprimoramento organizacional. Isso permite comparações de processos e 
práticas administrativas entre empresas para identificar o "melhor do melhor" e alcançar um 
nível de superioridade ou vantagem competitiva. O benchmarking encoraja as organizações a 
pesquisar os fatores-chave que influenciam a produtividade e a qualidade. Essa visualização 
pode ser aplicada a qualquer função como produção, vendas, recursos humanos, engenharia, 
pesquisa e desenvolvimento, distribuição, etc, o que produz melhores resultados quando im-
plementada na empresa como um todo.

O benchmarking visa a desenvolver a habilidade dos administradores de visualizar no mercado 
as melhores práticas administrativas das empresas consideradas excelentes (benchmarks) em 
certos aspectos, comparar as mesmas práticas vigentes na empresa focalizada, avaliar a situa-
ção e identificar as oportunidades de mudanças dentro da organização. A meta é definir obje-
tivos de gestão e legitimá-los por meio de comparações externas. A comparação costuma ser 
um saudável método didático, pois desperta para as ações que as empresas excelentes estão 
desenvolvendo e que servem de lição e de exemplo, de guia e de orientação para as empresas 
menos inspiradas.
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O benchmarking exige três objetivos que a organização precisa definir:

1. Conhecer suas operações e avaliar seus pontos fortes e fracos. Para tanto, deve documen-
tar os passos e práticas dos processos de trabalho, definir medidas de desempenho e diag-
nosticar suas fragilidades.

2. Localizar e conhecer os concorrentes ou organizações líderes do mercado, para poder di-
ferenciar as habilidades, conhecendo seus pontos fortes e fracos e com pará-los com seus 
próprios pontos fortes e fracos.

3. Incorporar o melhor do melhor adotando os pontos fortes dos concorrentes e, se possível, 
excedendo-os e ultrapassando-os.

O benchmarhing é constituído de 15 estágios, todos eles focalizados no objetivo de comparar 
competitividade.

A principal barreira à adoção do benchmarking reside em convencer os administradores de que 
seus desempenhos podem ser melhorados e excedidos. Isso requer uma paciente abordagem 
e apresentação de evidências de melhores métodos utilizados por outras organizações. O ben-
chmarking requer consenso e comprometimento das pessoas. Seu principal benefício é a com-
petitividade, pois ajuda a desenvolver um esquema de como a operação pode sofrer mudanças 
para atingir um desempenho superior e excelente.

13. Job Enrichment e Job Enlargement

O desenho contingencial de cargos é dinâmico e privilegia a mudança em função do desenvolvimen-
to pessoal do ocupante. Em outros termos, permite a adaptação do cargo ao potencial de desenvol-
vimento pessoal do ocupante. Essa adaptação contínua é feita pelo enriquecimento de cargos. Enri-
quecimento de cargos significa a reorganização e ampliação do cargo para proporcionar adequação 
ao ocupante no sentido de aumentar a satisfação intrínseca, através do acréscimo de variedade, 
autonomia, significado das tarefas, identidade com as tarefas e retroação. Segundo a teoria dos dois 
fatores de Herzberg, o enriquecimento de cargos constitui a maneira de obter satisfação intrínseca 
através do cargo. É que o cargo é pequeno demais para o espírito de muitas pessoas. Em outras 
palavras, os cargos não são suficientemente grandes para a maioria das pessoas e precisam ser re-
dimensionados. O enriquecimento do cargo — ou ampliação do cargo – torna-se a maneira prática 
e viável para a adequação permanente do cargo ao crescimento profissional do ocupante. Consiste 
em aumentar de maneira deliberada e gradativa os objetivos, responsabilidades e desafios das tare-
fas do cargo para ajustá-los às características progressivas do ocupante. O enriquecimento do cargo 
pode ser lateral ou horizontal (carga lateral com a adição de novas responsabilidades do mesmo 
nível) ou vertical (carga vertical com adição de novas responsabilidades mais elevadas).

A adequação do cargo ao ocupante melhora o relacionamento entre as pessoas e o seu tra-
balho, incluindo novas oportunidades de iniciar outras mudanças na organização e na cultura 
organizacional e de melhorar a qualidade de vida no trabalho. O que se espera do enriqueci-
mento de cargos é não apenas uma melhoria das condições de trabalho, mas sobretudo um 
aumento da produtividade e redução das taxas de rotatividade e de absenteísmo do pessoal. 
Uma experiência desse tipo introduz um novo conceito de cultura e clima organizacional, tanto 
na fábrica como no escritório: reeducação da gerência e da chefia, descentralização da gestão 
de pessoas, delegação de responsabilidades, maiores oportunidades de participação, etc. O 
enriquecimento de cargos oferece as seguintes vantagens: 
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1. Elevada motivação intrínseca do trabalho.

2. Desempenho de alta qualidade no trabalho.

3. Elevada satisfação com o trabalho.

4. Redução de faltas (absenteísmo) e de desligamentos (rotatividade).

As pessoas que executam trabalhos interessantes e desafiadores estão mais satisfeitas com eles 
do que as que executam tarefas repetitivas e rotineiras. Os resultados do trabalho aumentam 
quando estão presentes três estados psicológicos críticos nas pessoas que o executam, a saber:

1. Quando a pessoa encara o seu trabalho como significativo ou de valor.

2. Quando a pessoa se sente responsável pelos resultados do trabalho.

3. Quando a pessoa conhece os resultados que obtém fazendo o trabalho.

14. Brainstorming

Brainstorming, ou técnica da tempestade cerebral, traz à lembrança chuvas e trovoadas (ideias e 
sugestões) seguidas de bonança e tranquilidade (solução). É uma técnica utilizada para gerar ideias 
criativas que possam resolver problemas da organização. É feita em sessões que duram de 10 a 15 
minutos e envolve um número de participantes não maior que 15 – que se reúnem ao redor de uma 
mesa para dizer palavras que vêm à mente quando se emite uma palavra-base. Isso permite gerar 
tantas ideias quanto possível. Os participantes são estimulados a produzir, sem qualquer critica nem 
censura, o maior número de ideias sobre determinado assunto ou problema.

Em uma primeira etapa, o brainstonning visa a obter a máxima quantidade possível de contribui-
ções em forma de ideias e que constituirão o material de trabalho para a segunda etapa, em que se 
escolhem e selecionam as ideias mais promissoras. A primeira etapa chama-se geração de ideias e 
pode ser feita de modo estruturado (um participante de cada vez em sequência) ou não estruturado 
(cada um fala a sua ideia quando quiser e sem nenhuma sequência). O modo estruturado permite a 
obtenção da participação de todos. As ideias são anotadas em um quadro, sem nenhuma preocupa-
ção de interpretar o que o participante quis dizer. Na segunda etapa, as  ideias serão discutidas e re-
organizadas para verificar quais são as que têm possibilidade de aplicação e de gerar soluções para o 
problema em foco. O brainstorming é uma técnica que se baseia em quatro princípios básicos:

1. Quanto maior o número de ideias, maior a probabilidade de boas ideias.

2. Quanto mais extravagante ou menos convencional a ideia, melhor.

3. Quanto maior a participação das pessoas, maiores as possibilidades de contribuição, quali-
dade, acerto e implementação.

4. Quanto menor o senso crítico e a censura íntima, mais criativas e inovadoras serão as 
ideias.
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O brainstorming elimina totalmente qualquer tipo de regra ou limitação, mas se assenta nos 
seguintes aspectos:

1. É proibida a crítica de qualquer pessoa sobre as ideias alheias.

2. Deve ser encorajada a livre criação de ideias.

3. Quanto mais ideias, melhor.

4. Deve ser encorajada a combinação ou modificação de ideias.

15. Histogramas

Histograma é uma representação gráfica da distribuição de frequências de a uma massa de me-
dições, normalmente um gráfico de barras verticais.

16. Fluxograma

Fluxograma é um tipo de diagrama e pode ser entendido como uma representação esquemáti-
ca de um processo, muitas vezes feito através de gráficos que ilustram de forma descomplicada 
a transição de informações entre os elementos que o compõem. Podemos entendê-lo, na práti-
ca, como a documentação dos passos necessários para a execução de um processo qualquer. É 
uma das sete ferramentas da qualidade. Muito utilizada em fábricas e indústrias para a organi-
zação de produtos e processos.

17. Matriz GUT

É uma ferramenta muito importante para a gestão de problemas dentro de uma empresa e mos-
tra-se bastante eficaz, apesar da simplicidade no desenvolvimento e manutenção. Ela está ligada, 
geralmente, à Matriz SWOT e sua análise dos ambientes interno e externo da empresa, na qual 
analisa a prioridade de resolução de um problema, que pode estar dentro ou fora da empresa.

A grande vantagem em se utilizar a Matriz GUT é que ela auxilia o gestor a avaliar de forma 
quantitativa os problemas da empresa, tornando possível priorizar as ações corretivas e pre-
ventivas para o extermínio total ou parcial do problema.

Para montar a Matriz GUT, é necessário listar todos os problemas relacionados às atividades re-
alizadas no departamento, na empresa ou até mesmo nos processos, por exemplo. Em seguida 
são atribuídas notas para cada problema listado, dentro dos três aspectos principais que serão 
analisados: Gravidade, Urgência e Tendência.

As notas devem ser atribuídas seguindo a seguinte escala crescente: nota 5 para os maiores 
valores e 1 para os menores valores. 

Gravidade: Representa o impacto do problema analisado caso ele venha a acontecer. É analisado 
sobre alguns aspectos, como: tarefas, pessoas, resultados, processos, organizações, etc., analisan-
do sempre seus efeitos a médio e longo prazo, caso o problema em questão não seja resolvido;

Urgência: Representa o prazo, o tempo disponível ou necessário para resolver um determinado 
problema analisado. Quanto maior a urgência, menor será o tempo disponível para resolver 
esse problema. É recomendado que seja feita a seguinte pergunta: “A resolução deste proble-
ma pode esperar ou deve ser realizada imediatamente?”;
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Tendência: Representa o potencial de crescimento do problema, a probabilidade de o proble-
ma se tornar maior com o passar do tempo. É a avaliação da tendência de crescimento, redu-
ção ou desaparecimento do problema. Recomenda-se fazer a seguinte pergunta: "Se eu não 
resolver esse problema agora, ele vai piorar pouco a pouco ou vai piorar bruscamente?".

Após definir e listar os problemas e dar uma nota a cada um deles, é necessário somar os valo-
res de cada um dos aspectos: Gravidade, Urgência e Tendência, para então obtermos aqueles 
problemas que serão nossas prioridades. Aqueles que apresentarem um valor maior de priori-
dade serão os que você deverá enfrentar primeiro, uma vez que serão os mais graves, urgentes 
e com maior tendência a se tornar piores.

18. 5W2H

O 5W2H, basicamente, é um checklist de determinadas atividades que precisam ser desenvol-
vidas com o máximo de clareza possível por parte dos colaboradores da empresa. Ele funciona 
como um mapeamento dessas atividades, no qual ficará estabelecido o que será feito, quem 
fará o que, em qual período de tempo, em qual área da empresa e todos os motivos pelos quais 
essa atividade deve ser feita. 

Essa ferramenta é extremamente útil para as empresas, uma vez que elimina por completo 
qualquer dúvida que possa surgir sobre um processo ou sua atividade. Em um meio ágil e com-
petitivo, como é o ambiente corporativo, a ausência de dúvidas agiliza e muito as atividades 
a serem desenvolvidas por colaboradores de setores ou áreas diferentes. Afinal, um erro na 
transmissão de informações pode acarretar diversos prejuízos à sua empresa, por isso é preciso 
ficar atento a essas questões decisivas, e o 5W2H é excelente nesse quesito!

Por que 5W2H?

O nome dessa ferramenta foi assim estabelecido por juntar as primeiras letras dos nomes (em 
inglês) das diretrizes utilizadas nesse processo. Abaixo você pode ver cada uma delas e o que 
elas representam:

5W 2H

What Why Where When Who How How much

O que será 
feito (eta-

pas) 

Por que será 
feito (justifi-

cativa)

Onde será 
feito (local)

Quando 
será feito 
(tempo)

Por quem 
será feito 

(responsa-
bilidade)

Como será 
feito (méto-

do)

Quanto cus-
tará fazer 

(custo)

Há ainda outros 2 tipos de nomenclatura para essa ferramenta, o 5W1H (onde exclui-se o “H” re-
ferente ao “How much”) e o mais recente 5W3H (onde inclui-se o “H” referente ao “How many”, 
ou Quantos). Todas elas podem ser utilizadas perfeitamente dependendo da necessidade do ges-
tor, respeitando sempre as características individuais, e todas já foram cobradas em prova.

Deming e Juran são, frequentemente, considerados os pais da qualidade. Joseph Juran (1904-
2008) é considerado o primeiro a aplicar os princípios da qualidade à estratégia empresarial. 
Juran ficou famoso por definir que a qualidade deve se basear sempre em três etapas: planeja-
mento, controle e melhoria. Essas etapas são conhecidas como trilogia Juran. Deming estabele-
ceu 14 princípios.
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QUESTÕES DE CONCURSOS

1. (FCC) Entre as ferramentas de controle da 
qualidade, aquela que permite estruturar 
hierarquicamente as causas potenciais de 
determinado problema ou oportunidade de 
melhoria, bem como seus efeitos sobre a 
qualidade dos produtos é o

a) Diagrama de Pareto.   
b) Histograma.
c) Diagrama de Causa-Efeito.   
d) Gráfico de Dispersão.
e) Fluxograma.

2. (FCC) As organizações que possuem uma 
gestão da qualidade utilizam-se de ferramen-
tas da qualidade para a melhoria contínua. 
Quando se necessita colher dados baseados 
na observação amostral com o objetivo de 
definir um modelo, deve-se utilizar:

a) Histograma.
b) Diagrama de Dispersão.
c) Folha de Verificação.
d) Carta de Tendência.
e) Diagrama de Pareto.

3. (CESPE) Entre outras formas possíveis de 
definição, qualidade pode ser corretamente 
conceituada como conformidade às exigên-
cias.

( ) Certo   ( ) 	Errado

4. (IADES) O denominado Ciclo PDCA, também 
conhecido como Ciclo da Melhoria Contínua,

a) analisa os processos com vistas a reali-
zá-los de maneira otimizada, envolven-
do as etapas de planejamento, execu-
ção, controle e avaliação.

b) é um instrumento de gerenciamento de 
projetos, que contempla planejamento, 
desenvolvimento, controle e atualização.

c) consiste em uma metodologia de ava-
liação de desempenho individual, vin-
culada a um projeto de constante de-
senvolvimento e aprimoramento.

d) corresponde a método de gestão cor-
porativa com dinâmicas de capacitação 
e aprendizagem.

e) é um programa de excelência em ges-
tão pública introduzido no âmbito da 
reforma voltada à implantação do mo-
delo gerencial.

5. (CESGRANRIO) Determinada instituição não 
alcançou as metas planejadas e agora busca 
as causas fundamentais a fim de prevenir a 
repetição dos efeitos indesejados. Essa fase 
do PDCA é denominada:

a) Plan – Definir metas e métodos.
b) Do – Executar as tarefas e coletar dados.
c) Act – Agir corretivamente ou padronizar.
d) Check – Verificar os resultados da tarefa 

executada.
e) Do – Educar e treinar.

6. (CESPE) A etapa de planejamento descrita 
no ciclo PDCA (plan, do, check, act), que é 
uma das ferramentas essenciais para o con-
ceito de aprendizagem do MEG®, destaca 
quatro critérios fundamentais para sua for-
mulação: clientes, sociedade, liderança e 
estratégia.

( ) Certo   ( ) 	Errado

7. (CESPE) O ciclo PDCA (plan, do, check, act) é 
uma ferramenta utilizada para melhoria con-
tínua da organização, entretanto, não há, na 
aplicação desse instrumento, feedback rela-
tivo às atividades desenvolvidas.

( ) Certo   ( ) 	Errado
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8. (CESPE) Os fundamentos do modelo de ex-
celência gerencial em gestão pública são 
inovação, aprendizado organizacional e ges-
tão participativa.

( ) Certo   ( ) 	Errado

9. (FGV) O modelo de excelência em gestão 
da FNQ – Fundação Nacional da Qualidade, 
aplicável às organizações públicas e priva-
das, preconiza um conjunto de fundamen-
tos de excelência em gestão, tendo como 
referência as organizações de excelência em 
nível mundial. Constitui um desses funda-
mentos:

a) Visão de futuro: compreensão dos fatores 
que afetam a organização, seu ecossiste-
ma e o ambiente externo no curto e no 
longo prazo, visando à sua perenização.

b) Abordagem sistêmica: exame da organi-
zação e identificação dos processos de 
agregação de valor, com foco no usuário.

c) Reengenharia: significa redesenhar os 
processos existentes, com mapeamen-
to das melhorias necessárias à satisfa-
ção do usuário.

d) Liderança: examina o sistema de lide-
rança da organização e o comprometi-
mento pessoal dos membros da direção 
no estabelecimento e disseminação de 
princípios que promovam a cultura da 
excelência.

e) Perspectiva instrumental: construção 
da comunicação por todos os envolvi-
dos, resultando da interação entre ato-
res, seus meios e suas particularidades.

10. (FCC) O modelo de excelência em gestão 
da Fundação Nacional da Qualidade – FNQ, 
aplicável, com adaptações, à Administração 
pública, consiste na representação de um 
sistema gerencial constituído por diversos 
fundamentos e critérios, entre os quais se 
inclui

a) liderança, geração de valor e visão de 
futuro.

b) aprendizado organizacional, cultura da 
inovação e flexibilidade de propósitos.

c) alocação otimizada de pessoal, redução 
de custos e gerenciamento de riscos.

d) mapeamento de competências, merito-
cracia e remuneração por resultados.

e) enxugamento de custos, adoção de 
benchmarking do setor privado e mobi-
lidade funcional.

11. (ESAF) A excelência corresponde a uma vi-
são existente na Administração pública, se-
gundo a qual ao se utilizar as ferramentas 
e técnicas da qualidade, para promover me-
lhorias contínuas relacionadas aos serviços 
oferecidos ao cidadão, se estará caminhan-
do rumo à excelência, que significa o grau 
ótimo dos serviços prestados. O modelo de 
excelência em gestão da Fundação Nacional 
da Qualidade – FNQ consiste na represen-
tação de um sistema gerencial constituído, 
dentre outros, por 

a) Pensamento sistêmico: entendimento 
das relações de interdependência entre 
os diversos componentes de uma orga-
nização, bem como entre a organização 
e o ambiente externo. 

b) Caráter racional e divisão do trabalho: di-
visão do trabalho horizontal, feita de for-
ma lógica; cada componente tem atuação 
restrita às tarefas vinculadas ao seu cargo, 
que, por sua vez, se encontram descritas 
de forma clara, precisa e exaustiva. 

c) Hierarquia da autoridade: a estrutura é 
vertical, com diversos níveis hierárqui-
cos, que seguem uma escada e obede-
cem à unidade de comando. 

d) Previsibilidade de funcionamento: nor-
mas e regulamentos escritos preveem an-
tecipadamente as possíveis ocorrências 
e padronizam a execução das atividades, 
assegurando a completa previsibilidade 
de comportamento de seus membros. 

e) Gerenciamento do tempo: compreende 
a definição da sequência das atividades, 
estimativa de recursos e do tempo de 
cada atividade, e a elaboração e contro-
le do cronograma. 
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12. (CESPE) O modelo de excelência em gestão pú-
blica (MEGP) é similar ao modelo adotado pela 
Fundação Nacional da Qualidade (FNQ). Toda-
via, o que, neste, é denominado critério cliente, 
naquele é substituído pelo critério cidadão.

( ) Certo   ( ) 	Errado

13. (FCC) Mudanças de grande intensidade apa-
recem em todos os ambientes – competitivo, 
tecnológico, econômico, social – provocando 
o surgimento de novos conceitos e técnicas 
para administrar organizações. Muitas dessas 
novidades eram idéias antigas, que já vinham 
evoluindo ao longo do tempo, e outras são 
ou foram autênticas inovações trazidas espe-
cialmente pela evolução da tecnologia. Uma 
dessas técnicas refere-se à busca das melho-
res práticas da administração, isso como for-
ma de ganhar vantagens competitivas. Essa 
técnica, que consiste em fazer comparações 
e procurar imitar as organizações, concorren-
tes ou não, do mesmo ramo de negócio ou de 
outros, que façam algo de maneira particular-
mente bem feita, denomina-se:

a) brainstorming;
b) benchmarking;
c) downsizing;
d) balanced scorecard;
e) brainwriting.

14. (IADES) O benchmarking é uma técnica de 
aperfeiçoamento de processos organiza-
cionais. Com relação a seus tipos, é correto 
afirmar sobre benchmarking:

a) Competitivo – tem como vantagens a 
facilidade na coleta de dados e a inexis-
tência de questões éticas.

b) Competitivo – tem como desvantagem o 
foco limitado e uma visão tendenciosa.

c) Interno – tem como vantagem a facili-
dade na coleta de dados.

d) Funcional – tem como vantagens a faci-
lidade na transferência de práticas para 
diferentes ambientes.

e) Interno – tem como vantagem o foco li-
mitado.

15. (FGV) Alguns setores de ponta da economia 
mundial podem creditar seu sucesso à introdu-
ção lenta e gradual de técnicas de intervenção 
e mudança organizacional embasadas no prin-
cípio da melhoria contínua. As transformações 
preconizadas por essa tendência fundamen-
tam-se no fortalecimento do trabalho em gru-
po, na ampliação de responsabilidades, na par-
ticipação e no incremento de qualidade. Essa 
filosofia gerêncial denomina-se:

a) kanban;
b) kaizen;
c) empowerment;
d) resizing.

16. (FCC) A qualidade é definida por Juran como 
adequação ao uso. Esse conceito prioriza 
elementos como:

a) controle das não-conformidades dos 
processos;

b) leveza, embalagem do produto e nor-
mas de processamento;

c) atendimento cortês e competente e 
programa de treinamento;

d) características de um produto ou servi-
ço que atende às necessidades do con-
sumidor/usuário.

17. (FCC) No planejamento para a qualidade, 
podemos identificar o cliente:

a) considerando o princípio de Pareto;
b) especificando suas necessidades;
c) seguindo o produto para ver a quem ele 

afeta;
d) desenvolvendo um processo para criar 

o produto;
e) traduzindo suas necessidades para a 

nossa linguagem.

18. (FCC) A gestão pela qualidade total certa-
mente contribui para a eficácia empresarial. 
Considerando-se suas ferramentas, é corre-
to afirmar:

a) Diagrama de dispersão – consiste na re-
presentação dos passos de um processo.
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b) Folha de verificação – fornece lista de 
itens a serem conferidos, sendo utiliza-
da para se obter dados de itens defeitu-
osos e localização e causa dos defeitos.

c) Fluxograma – demonstra as oscilações re-
lativas a certas variáveis ao longo do tem-
po.

d) Diagrama de linha de tempo – eviden-
cia correlações entre dois fatores.

e) Gráfico de controle – é uma representação 
gráfica de relacionamentos entre um efei-
to ou problema e sua causa potencial.

19. (ESAF) Originária das elaborações dos pro-
fissionais da área de tecnologia da informa-
ção, a reengenharia tornou-se nos anos 90, 
uma perspectiva técnica lar-gamente apli-
cada no mundo da administração. De uma 
circulação inicialmente circunscrita ao uni-
verso das empresas privadas, a reengenha-
riá passou a in-fluenciar progressivamente 
o setor público. Concebida como uma inter-
venção estratégica para adaptar as organi-
zações às mudanças do ambiente em que 
atuam, converteu-se numa sugestiva abor-
dagem dos processos e projetos de mo-
-dernização administrativa e organizacional. 
Aponte a opção que melhor sintetiza alguns 
dos principais pressupostos e características 
da reengenharia.

a) A reengenharia parte da apreensão da 
cultura organizacional e apoia-se numa 
visão integrada das organizações, no acú-
mulo de conhecimentos, no planejamen-
to e na vinculação das mudanças estrutu-
rais às mudanças humanas e culturais

b) A reengenharia privilegia a obtenção 
continua de pequenas reduções de 
custos e da racionalização dos recursos 
humanos, com o objetivo de dar maior 
agilidade e competitividade às organi-
zações.

c) A reengenharia atua basicamente com 
o propósito de promover redefinições 
em departamentos ou unidades orga-
nizacionais, respeitando as fronteiras, 
os conflitos e as polarizações existentes 
entre eles.

d) Entendida como sinônimo de reestrutu-
ração, a reengenharia privilegia as ope-
rações centralizadas e a especialização, 
procurando concebê-las como peças es-
tratégicas de uma mudança de impacto.

e) A reengenharia é um método operacio-
nal que concede lugar de destaque aos 
critérios e padrões quantitativos e parte 
do pressuposto de que a ação e o fazer 
têm prevalência sobre o pensar.

20. (FCC) O princípio básico de uma das ferra-
mentas da qualidade total é a identificação 
de pontos críticos do processo em que "al-
guns elementos são vitais". A ferramenta 
que utiliza esse princípio é o (a):

a) brainstorming;
b) diagrama de causa e efeito;
c) diagrama de Pareto;
d) folha de verificação.

(CESPE) Sobre o processo de terceirização, 
julgue os itens a seguir.

21. Um dos objetivos da terceirização de mão-
-de-obra é a realização das principais tare-
fas por uma empresa externa e a realização 
das tarefas secundárias e auxiliares pelos 
membros da contratante.

( ) Certo   ( ) 	Errado

22. Uma desvantagem da terceirização é que 
com a incorporação de membros não iden-
tificados culturalmente com a empresa, sur-
ge possibilidade da perda da identidade cul-
tural da organização.

( ) Certo   ( ) 	Errado

23. Os pressupostos básicos para a decisão de 
terceirização são: a diluição dos custos dire-
tos e indiretos, a elevação do nível da efici-
ência e a manutenção de um nível mínimo 
aceitável de lealdade à empresa.

( ) Certo   ( ) 	Errado
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24. A "tercelrização" é uma estratégia de con-
centrar a atuação dos membros da empresa 
terceirizada no produto estratégico da ter-
ceirizadora, ou seja, concentrar naquilo que 
a empresa faz melhor.

( ) Certo   ( ) 	Errado

Gabarito: 1.	C 2.	C 3.	Certo 4.	A 5.	C 6.	Certo 7.	Errado 8.	Certo 9.	A 10.	A 11.	A 12.	Certo 13.	A 14.	C  
15.	C 16.	D 17.	B 18.	B 19.	A 20. C 21. Errado 22.	Certo 23.	Certo 24. Errado
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GESTÃO DE PROCESSOS

Conceitos

As organizações privadas ou públicas, quer queiram ou não, podem ser vistas como um conjun-
to de processos. Todo processo deve ter, no mínimo, entrada, processamento e saída. Os pro-
dutos mais típicos da saída são: bens, serviços e informações. É no “processamento” que estão 
concentradas as atividades do processo.

Atenção → O processo existe em todas as empresas – de forma bem definida ou de forma frag-
mentada (ainda que as empresas não consigam visualizá-lo e defini-lo como tal).

Atenção → O valor é o cliente quem atribui, reconhecendo sua importância e demonstrando 
disposição em pagar o preço estabelecido.

Um processo compreende uma série de atividades, racionalmente sequenciais e interrelacio-
nadas, que devem ser executadas para se obter determinado resultado pretendido. É um modo 
de transformar insumos em produtos para atender a necessidade de algum cliente. O processo 
inicia com aidentificação de uma necessidade e termina com a entrega do produto (bem ou 
serviço) ao cliente.

Na visão de Thomas Davenport, “o processo é uma ordenação específica das atividades de tra-
balho no tempo e no espaço, com um começo e um fim, inputs e outputs claramente identifi-
cados”. Segundo o mesmo autor, tais atividades são estruturadas com a finalidade de agregar 
valor às entradas (inputs), resultando em um produto para um cliente.

Desta maneira, todo tipo de trabalho importante em uma organização faz parte de algum pro-
cesso. Não existe produto ou serviço fornecido sem que exista um processo organizacional por 
trás.

Harrington define processo como a utilização de recursos da empresa para oferecer resultados 
objetivos aos seus clientes. Assim sendo, o processo seria um fluxo de trabalho, em que existi-
riam os inputs (materiais, informação, equipamentos, etc.) que seriam trabalhados, de forma 
a agregar valor. Dessa forma, o fluxo resultaria em uma série de outputs (produtos e serviços 
desejados pelos clientes).
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Para o Gespública (2011), o “processo é um conjunto de decisões que transformam insumos 
em valores gerados ao cliente/cidadão”.

Portanto, cada atividade dessas pode agregar valor ou não ao processo, pois um erro ou demo-
ra em uma destas acabará por prejudicar o cliente. 

Assim, quando pensamos em processo temos de entender que essas atividades estão interliga-
das e que não adianta uma delas ser muito bem feita se outra for deficiente.

Desta forma, a gestão por processos implica uma ênfase em “como” o produto ou serviço é fei-
to, ao contrário do foco no “quê” é feito, característica das organizações tradicionais.

Assim, é possível afirmar que toda vez que tivermos um conjunto de atividades e tarefas sendo  
executadas de forma integrada para produzir um produto (bem ou serviço) com vistas a aten-
der necessidades de clientes – teremos um processo – seja ele reconhecido ou não, nominado 
ou não, compreendido como tal ou não.

ATENÇÃO:

De acordo com Nunes,

“O modelo de organização orientado por processos passou a ser considerado como alternativa mai-
sa dequada para promover uma maior efetividade organizacional. O pressuposto foi o de que nessa 
forma de organização ocorresse uma eliminação de barreiras dentro da empresa, possibilitando a 
visualização da organização como um todo e uma maior inter-relação entre os diferentes agentes da 
cadeia de valor (cliente, fornecedor, executores do processo).”

Cadeia de Valor

Cadeia de Valor, para Michael Porter, é o conjunto de atividades tecnológicas e econômicas dis-
tintas que uma organização utiliza para entregar produtos e serviços aos seus clientes.

Cada uma dessas atividades (produção, distribuição, comercialização etc.) deve entregar algum 
“valor”. Quanto mais valor agregado, mais competitiva fica a empresa. Esse é um conceito rela-
cionado com a vantagem competitiva.

Os processos podem ser assim classificados:

→	Processos negócio/principais/primários/chaves/essenciais/finalísticos que são os proces-
sos que resultam na entrega de algum bem ou serviço ao cliente final – devem satisfazer as ne-
cessidades e expectativas dos clientes e demais partes interessadas. Ex.: Produção de um bem/
prestação de serviço direto ao cliente final.

→	Processos secundários/administrativo/de suporte/auxiliares/meio que são os processos 
internos que geram apenas bens e serviços internos, mas que, ao mesmo tempo, são indis-
pensáveis para que os processos principais possam ser executados (dão suporte à execução 
dos processos principais), contribuindo para o sucesso da organização. Ex.: Gestão de pessoas, 
compras, manutenção em geral, contas a pagar, processos de recursos humanos,etc.

→ Processos gerenciais, ligados às estratégias e utilizados na tomada de decisão, no estabe-
lecimento de metas, na coordenação dos demais processos e na avaliação dos resultados.Ex.: 
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Planejamento estratégico, gestão do conhecimento, avaliação de desempenho, avaliação da 
satisfação dos clientes, etc.

RESUMINDO:

Perceba que os processos de negócios são os mais importantes para a organização, consti-
tuindo o cerne de sua existência, pois eles são responsáveis pelo atendimento das necessida-
des dos clientes, diferenciando a organização de suas concorrentes no mercado.

Os processos organizacionais, por sua vez, são aqueles que dão o devido suporte e apoio 
para que os processos de negócio possam funcionar bem e agregar valor para os clientes.

Os processos gerenciais, por sua vez, são aqueles relacionados às ações dos gerentes. Trata-
-se da tomada de decisões gerenciais pelos gerentes para que a organização possa seguir 
rumo ao futuro.

Por fim, apresento outra visão, que divide os processos em:

 • Processos primários: são aqueles que agregam valor para o cliente e que vão de ponta a 
ponta na organização. São e quivalentes aos processos de negócio ou de clientes.

 • Processos secundários: dão o suporte necessário para que osprocessos primários funcio-
nem adequadamente. Relacionam-se com os processos de gerenciamento e administra-
tivos.

Níveis de Detalhamento dos Processos

Em toda empresa, existem alguns processos mais complexos e outros mais simples. Além disso, 
existem processos mais importantes e outros menos importantes. O nível de detalhamento de 
um processo está relacionado com a complexidade de um processo.

Quanto mais complexo (mais atividades, entradas ou produtos resultantes), mais provável que 
tenhamos de “decompô-lo” em subprocessos para que seja mais fácil a análise e o controle.

A decomposição de um processo segue a seguinte lógica:

 • Macroprocesso: compreende a visão mais geral do processo, que, em regra, abrange vários 
processos principais ou secundários e envolvem mais de uma função organizacional;

 • Processo: conjunto de operações (atividades e tarefas) que recebe um insumo, agrega va-
lor e transforma num produto (bem/serviço) destinado ao atendimento de necessidades 
dos clientes internos e externos;

 • Subprocesso: refere-se a uma parte específica do processo, composto por um conjunto de 
atividades que demandam insumos próprios e resultam em subproduto(s) que concorre(m) 
para o produto final do processo;

 • Atividade: é um conjunto de tarefas com procedimentos definidos que descrevem o passo 
a passo para a execução de acordo com algum método/técnica. A atividade terá nome pró-
prio, será precedida por um input (entrada) e resultará num output (saída), num produto 
parcial que concorre para o produto final do processo.
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Atenção → São as atividades que agregam valor ao processo, assim, a cada atividade executada 
o processo deve adquirir um valor maior.

 • Tarefa: é a menor divisão do trabalho, exclusivamente operacional, que corresponde ao 
fazer. É uma partição da atividade com rotina ou procedimento específico.

Atenção → Nos macroprocessos a visão é geral, sem detalhamentos, nos processos tem-se um 
nível intermediário de detalhamento, já para as atividades e tarefas o nível de detalhamento 
deve ser amplo, de forma a permitir que cada detalhe importante que compõe o processo 
possa ser claramente visualizado e compreendido.

O Guia BPM CBOK

O gerenciamento de processos na administração pública brasileira utiliza as boas práticas pre-
vistas no guia Business Process Management Common Book OfK nowledge (BPM CBOK) cujo 
nome pode ser traduzidocomo Guia para o Corpo Comum de Conhecimentos sobre Gerencia-
mento de Processos de Negócio.

Trata-se de uma abordagem que busca identificar, desenhar, medir, monitorar, controlar e me-
lhorar os processos de negócio nas organizações. A ideia é alinhar os processos de negócio à 
estratégia da organização para que ela obtenha o desempenho desejado.

Nas palavras do Guia BPM CBOK:

Gerenciamento de Processos de Negócio (BPM) é uma abordagem disciplinada para identificar, 
desenhar, executar, documentar, medir, monitorar, controlar e melhorar processos de negócio-
automatizados ou não para alcançar os resultados pretendidos consistentes e alinhados com 
as metas estratégicas de uma organização. BPM envolve a definição deliberada, colaborativa 
e cada vez mais assistida por tecnologia, melhoria, inovação e gerenciamento de processos de 
negócio ponta-a-ponta que conduzem a resultados de negócios, criam valor e permitem que 
uma organização cumpra com seus objetivos de negócio com mais agilidade. BPM permite que 
uma organização alinhe seus processos de negócio à sua estratégia organizacional, conduzindo 
a um desempenho eficiente em toda a organização através de melhorias das atividades espe-
cíficas de trabalho em um departamento, a organização como um todo ou entre organizações.

O gerenciamento de processos do BPM é estabelecido com base em um ciclo de vida que 
possui seis etapas:

1. Planejamento;

2. Análise;

3. Desenho e modelagem;

4. Implantação;
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5. Monitoramento e controle;

6. Refinamento.

Planejamento

É a primeira etapa do ciclo de gerenciamento de processos. É aqui que é desenvolvido um pla-
no e uma estratégia dirigida aos processos da organização, estabelecendo a estratégia e o dire-
cionamento do BPM. O início do plano se dá através do entendimento das estratégias e metas 
que são desenhadas para garantir que o cliente perceba valor nos processos de negócio da 
organização. A estrutura e o direcionamento dos processos centrados no cliente são baseados 
no plano.

O planejamento deve assegurar que a abordagem de gestão dos processos de negócio integre a 
estratégia, as pessoas, processos e sistemas ao longo dos limites funcionais.

É aqui também que são identificados os papéis e responsabilidades organizacionais de geren-
ciamento de projetos, o patrocínio executivo, metas, expectativas quanto à medição do desem-
penho e as metodologias a serem utilizadas.

Análise

Após considerar as metas e objetivos desejados, a análise dos processos busca entender os 
processos atuais, também chamados de AS IS (do inglês – "como é" – em oposição aos pro-
cessos a serem implementados no futuro, chamados de TO BE "como será"), no contexto das 
metas e objetivos desejados.

Segundo o Guia de Gestão de Processos de Governo do Gespública, a análise reúne informa-
ções oriundas de planos estratégicos, modelos de processo, medições de desempenho, mu-
danças no ambiente externo e outros fatores, a fim de compreender os processos no escopo da 
organização como um todo. Nessa etapa, são vistos alguns pontos como: objetivos da modela-
gem de negócio, ambiente do negócio que será modelado, principais stakeholders e escopo da 
modelagem de processos relacionados com o objetivo geral.

A análise dos processos leva em conta diferentes metodologias para facilitar as atividades de 
identificação do contexto e de diagnóstico da situação atual, que constituem o foco dessa etapa.

Desenho e Modelagem

O desenho está focado sobre o desenho intencional e cuidadoso dos processos de negócio que 
entregam valor ao cliente. É no desenho que se definem as especificações dos processos de 
negócio, de modo que fique claro o que, quando, onde, quem e como o trabalho será realizado.

Conforme consta no Guia CBOK, o desenho dos processos trata da

"criação de especificações para processos de negócio novos ou modificados dentro do contexto 
dos objetivos de negócio, objetivos de desempenho de processo, fluxo de trabalho, aplicações 
de negócio, plataformas tecnológicas, recursos de dados, controles financeiros e operacionais, 
e integração como utros processos internos e externos".
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Sobre a modelagem do processo, o Guia de Gestão de Processos de Governo do Gespública 
afirma o seguinte:

Já a modelagem de processo é definida como "um conjunto de atividades envolvidas na criação 
de representações de um processo de negócio existente ou proposto", tendo por objetivo "criar 
uma representação do processo em uma perspectiva ponta-a-ponta que o descreva de forma 
necessária e suficiente para a tarefa em questão". Alternativamente chamada de fase de "iden-
tificação", a modelagem pode ser também definida como "fase onde ocorre a representação 
do processo presente exatamente como o mesmo se apresenta na realidade, buscando-se ao 
máximo não recorrer à redução ou simplificação de qualquer tipo".

O Guia CBOK ressalta, no entanto, que a modelagem de processos pode ser executada tanto para 
o mapeamento dos processos atuais como para o mapeamento de propostas de melhoria. (...)

Implementação

Para a realização das atividades de implementação, subentende-se que as fases anteriores cria-
ram e aprovaram um conjunto de especificações que pode ser executado sofrendo apenas pe-
quenos ajustes pontuais.

Desse modo, a implementação nada mais é do que a realização do desenho do processo de 
negócio aprovado. Ela se dá através de procedimentos e fluxos de trabalho documentados, 
testados e operacionais.

Monitoramento e Controle

Esta etapa busca fornecer informações-chave de desempenho de processos através de métri-
cas ligadas às metas estabelecidas e ao valor para a organização. A análise do desempenho 
realizada nessa etapa pode fazer com que se desenvolvam atividades de melhoria, redesenho 
ou reengenharia.

Refinamento

Segundo o Guia BPM CBOK, "o refinamento trata aspectos de ajuste se melhorias pós-imple-
mentação de processos com base nos indicadores e informações-chave de desempenho".

Esses ajustes são feitos com base nas informações obtidas por meio da medição e do monitora-
mento de processos de negócio.

O Guia de Gestão de Processos de Governo afirma que essa etapa também pode ser chamada 
de "encenação", revendo o modelo de processo e implantando as mudanças propostas após o 
estudo de variados cenários.

Mapeamento de Processos

Para que possamos melhorar um processo necessitamos antes conhecê-lo. Dessa maneira, pre-
cisamos analisar o processo, de forma a entender o fluxo de trabalho envolvido, quais são os 
setores e pessoas envolvidas e as decisões que devem ser tomadas durante o processo.
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Portanto, o trabalho de “entender” e visualizar um processo de trabalho é chamado de mape-
amento de processos. Esse trabalho é executado, normalmente, através de uma ferramenta 
chamada de fluxograma, que será analisada posteriormente.

Técnicas de Mapeamento, Análise e Melhoria de Processos

Para que um profissional possa mapear um processo, ele deve primeiro compreendê-lo. Para 
que isso ocorra, existem diversas técnicas que podem ser utilizadas. As principais são:

→	Entrevistas	e	reuniões;

→	Observação	das	atividades	“in	loco”;

→	Análise	da	documentação	e	dos	sistemas	existentes;

→	Coleta	de	dados	e	evidências.

Ao mapearmos um processo, este será descrito desde o início, de forma a representar cada ati-
vidade e decisão envolvida nele. Desta forma, a pessoa que estiver fazendo o mapeamento de-
verá compreender os elementos: (fornecedores, entradas, processo, saídas e clientes) de modo 
a descrever todos os aspectos do processo.

Entre os benefícios que uma organização pode ter ao mapear seus processos, temos:

→	Compreender	o	impacto	que	o	processo	tem	para	a	organização	e	seus	clientes;

→	Entender	a	relação	de	dependência	entre	os	setores	no	processo;

→	Compreender	quais	são	os	“atores”	envolvidos	no	processo;

→	Analisar	se	o	processo	é	necessário	e	se	é	bem	executado;

→	Propor	mudanças	no	processo;

→	Identificar	quais	são	os	fatores	críticos	no	processo.

Principais Técnicas para Mapeamento de Processos

Segundo DE MELLO (2008, p. 27), a literatura apresenta algumas técnicas de mapeamento com 
diferentes enfoques tornando a correta interpretação dessas técnicas fundamental no proces-
so de mapeamento.

Dentre as diversas técnicas de mapeamento podemos citar:

SIPOC: O SIPOC é uma ferramenta que consiste na identificação clara dos elementos dos pro-
cessos, incluindo o próprio processo, suas entradas e saídas, além dos clientes e fornecedores 
do processo.

Trata-se de uma técnica utilizada antes mesmo do trabalha com o processo começar. Ela é ante-
rior à construção de um mapa do processo ou fluxograma, pois ela identifica os fornecedores, a 
entrada dos insumos da empresa, todo o conjunto de atividades de processamento (tais como 
transporte, montagem, armazenamento, etc.), os produtos finais do processo e a destinação 
para os clientes.
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Discutindo a técnica, Lobato e Lima (2010, p. 350) apresentam os seguintes conceitos segundo 
Mello et. Al. (2002): "fornecedor é aquele que propicia as entradas necessárias, podendo ser 
interno e externo; entrada é o que será transformado na execução do processo; processo é a 
representação esquemática da sequência de atividades que levam a um resultado esperado; 
saída é o produto ou serviço como solicitado pelo cliente; cliente é quem recebe o produto ou 
serviço".

Blueprinting: É uma técnica que permite retratar o processo de serviço, os pontos de contato 
e as evidências físicas de um serviço do ponto de vista do cliente. É uma verdadeira "impressão 
digital" do processo, representando um verdadeiro mapa das transações em um processo de 
prestação de serviço.

Segundo Frazzonet al. (2014): "O uso do Service Blueprint surgiu como uma técnica para identifi-
cação de pontos de falha no processo, porém seu uso foi expandido para a área estratégica, pois 
ele também permite identificar as áreas prioritárias para o cumprimento dos objetivos operacio-
nais estratégicas da organização (GIANESI; CORREA, 1994). Assim como contribui para decisões 
referentes ao posicionamento estratégico da organização de serviços (SHOSTACK, 1987)".

Essa ferramenta possibilita uma visualização de todo o processo de serviço em um diagrama, 
especialmente dos encontros de serviço com o cliente, também chamados de momentos da 
verdade, onde as evidências físicas da prestação de serviço são demonstradas, permitindo ain-
da a separação dos processos primários dos processos de apoio.

Fluxograma: Essa é uma ferramenta muito utilizada para que se possa visualizar com facilidade 
o fluxo de ações para que determinado processo possa ser concluído.

Trata-se de um gráfico que representa o fluxo ou sequência normal de qualquer trabalho, pro-
duto, documento, informação, etc., utilizando-se de diferentes símbolos que esclarecem o que 
está acontecendo em cada etapa.

Mapofluxograma:O mapofluxograma apresenta o fluxo de movimentação física de um deter-
minado item com base em uma rotina produtiva preestabelecida. É como um fluxograma de 
como o material deverá se movimentar no espaço físico para que o processo seja desempenha-
do de acordo com o que está previsto no fluxograma.

Assim, o mapofluxograma permite, em conjunto com o fluxograma, o estudo do processo como 
um todo, tanto do ponto de vista do conjunto de atividades desempenhadas como da movi-
mentação de material no espaço físico.

IDEF: (Integration Definition for function Modeling – Definição integrada para modelagem de 
funções).

Segundo o CBOK, O IDEF é um padrão federal de processamento de informação (FIPS – Federal 
Information Processing Standard) desenvolvido pela Força Aérea dos EUA. OI DEF é utilizado 
para criar uma descrição clara e detalhada de um processo ou um sistema.

ATENÇÃO: QUANDO UTILIZAR 

 • Utilize quando precisar descrever formalmente um processo, para garantir um resultado 
detalhado, claro e preciso. 

 • Utilize quando o processo for complexo, e outros métodos fossem resultar em um diagrama 
mais complexo. 
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 • Utilize quando houver tempo hábil para trabalhar em entender e produzir uma descrição 
completa e correta do processo.

 • IDEF 0 – Modelo de funções (processos)

 • IDEF 1 – Modelo de informações (dados)

 • IDEF 2 – Modelo dinâmico (comportamento)

 • IDEF 3 – Modelo de fluxo de trabalho (workflow)

O IDEF 0, mais utilizado da família na modelagem de processo, destina-se a descrever grafica-
mente o processo de transformação ou produção de um bem ou serviço.

 • Mapeamento Lean: É o mapeamento realizado com base na técnica do just in time para 
o processo, seja em manufatura, seja em serviço, tentando gerar economias ao longo do 
processamento para um processo enxuto. Sua base é a redução de desperdícios e de custos, 
eliminando do processo as atividades que não agregam valor, gerando um fluxo de valor. 
Por isso a técnica também é conhecida como mapeamento do fluxo de valor do processo.

Projeto de Mapeamento e Modelagem de Processos

O BPMN (Business Process Modeling Notation) é o padrão utilizado para o desenho (ou mode-
lagem) dos processos em uma organização.

Consiste em um conjunto de notações gráficas, ou seja, um conjunto de símbolos padronizados 
que servem para que possamos descrever e redesenhar um processo. Esse diagrama que nos 
permite visualizar um processo também é conhecido como fluxograma.
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Assim, essa é a ferramenta utilizada para efetuar o mapeamento e a modelagem dos processos. 
Desta forma, ele é utilizado para descrever, de modo gráfico, um processo através do uso de-
símbolos e linhas.

Grau de Maturidade em Processos

O grau de maturidade na Gestão de Processos de Negócio define a maturidade a partir de níveis, 
que medem a evolução da organização/instituição quanto às práticas de gestão/gerenciamento 
de processos.

O Guia de Gestão de Processos no Governo do Gespública (2011) descreve a maturidade 
do processo em 5 níveis, a partir de dois modelos. Esses níveis refletem a transformação da 
organização na medida em que seus processos e capacidades são aperfeiçoados.

Na visão do CBOK – Business Process Maturityos níveis (exceto o primeiro) são compostos por 
áreas de processos, estruturadas com vistas a atingir metas de criação, suporte e sustentação-
específicas de cada nível. Nessas áreas, a ênfase é nas melhores práticas, indicando o que deve 
ser feito (mas não de que forma devem fazer).

 • Nível 1, Inicial: os processos são executados de maneira adhoc, o gerenciamento não é 
consistente e é difícil prever os resultados;

 • Nível 2, Gerenciado: a gestão equilibra os esforços nas unidades de trabalho, garantindo 
que sejam executados de modo que se possa repetir o procedimento e satisfazer os com-
promissos primários dos grupos de trabalho. No entanto, outras unidades de trabalho que-
executam tarefas similares podem usar diferentes procedimentos;

 • Nível 3, Padronizado: os processos padrões são consolidados com base nas melhores prá-
ticas identificadas pelos grupos de trabalho, e procedimentos de adaptação são oferecidos 
para suportar diferentes necessidades do negócio. Os processos padronizados propiciam 
uma economia de escala e base para o aprendizado através de meios comuns e experiências;

 • Nível 4, Previsível: as capacidades habilitadas pelos processos padronizados são exploradas 
e devolvidas às unidades de trabalho. O desempenho dos processos é gerenciado estatisti-
camente durante a execução de todo o workflow, entendendo e controlando avariação, de 
forma que os resultados dos processos sejam previstos ainda em estados intermediários; e
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 • Nível 5, Otimizado: ações de melhorias proativas e oportunistas buscam inovações que 
possam fechar os gaps entre a capacidade atual da organização e a capacidade requerida 
para alcançar seus objetivos de negócio.

Diferenciando BPM e BPMS

O BPM não aceita o conceito de processos da forma trazida pelos ERPs ou SIGs – ele tem enten-
dimento próprio e separado. Para o BPM, o processo não se restringe à execução no sistema 
–mas pode ser alterado, adaptado, melhorado, monitorado em tempo real e disponibilizado 
por toda a organização.

Assim, para dar suporte as novas exigências do BPM é que surgiram os BPMS. Mas o que é o 
BPMS?

 • O BPMS – Business Process Management Systems – é o sistema informatizado que dá 
suporte para a gestão de processos nas organizações/instituições, é a tecnologia que 
suporta o conceito e as tarefas de gestão de processos do BPM.

 • O BPMS é um sistema computacional que suporta a gestão da informação pela organização, 
com foco no gerenciamento de processos.

 • O BPMS é uma peça de software que dá suporte às atividades como modelagem, análise e 
aprimoramento de processos de negócio.

 • O BPMS é a plataforma que dá suporte aos processos de negócio.

BPM	→	Foco	no	negócio	e	na	gestão

BPMS	→	Foco	em	TI-Tecnologia	da	Informação

Reengenharia

Na década de 1980 (pode cair na prova também década de 90), a reengenharia foi um marco 
para a divulgação da administração de processos e do aprimoramento de processos. O autor 
desse conceito foi Michael Hammer, que o divulgou no artigo Promovendo a reengenharia do 
trabalho: não automatize, destrua. Nesse texto, Hammer usa o verbo to reengineer (sem equi-
valente em português; ficaria "reengenheirar" se fosse traduzido literalmente) com o sentido 
de reformular a maneira de conduzir os negócios. Hammer afirmava que a tecnologia da in-
formação tinha sido usada de forma incorreta pela maioria das empresas. O que elas faziam, 
geralmente, era automatizar os processos de trabalho de forma como estavam projetados. 
Elas deveriam, em vez disso, redesenhar os processos. Em seu livro de 1993, Reengeneering 
the corporation, escrito em parceria com James Champy, as ideias originais foram ampliadas 
e acrescidas de uma metodologia para a implantação da reengenharia. Nesse livro, os autores 
apresentaram as bases da administração de processos e do aprimoramento dos processos.

A reengenharia firmou-se como proposta de redesenhar a organização em torno de seus pro-
cessos, para torná-la mais ágil e eficiente. Moreira (1994) apresentou a reengenharia como 
uma proposição audaciosa:
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"Fazer a reengenharia é reinventar a empresa, desafiando suas doutrinas, práticas e atividades 
existentes, para, em seguida, redesenhar seus recursos de maneira inovadora, em processos que 
integram as funções departamentais. Esta reinvenção tem como objetivo otimizar a posição com-
petitiva da organização, seu valor para os acionistas e sua contribuição para a sociedade."

Ciclo PDCA

O Ciclo PDCA teve origem com Shewhart, nos Estados Unidos, mas tornou-se conhecido como 
ciclo de Deming a partir de 1950, no Japão. Para o glossário do Gespública, Ciclo PDCA é uma 
ferramenta que busca a lógica para fazer certo desde a primeira vez.

É uma técnica simples para o controle de processos, que também pode ser utilizada para o ge-
renciamento contínuo das atividades de uma organização. É um método usado para controlar e 
melhorar as atividades de um processo.

O PDCA:

 • padroniza as informações de controle

 • reduz e evita erros lógicos

 • facilita o entendimento das informações

 • melhora a realização das atividades, e 

 • proporciona resultados mais confiáveis.

Também chamado Ciclo da Melhoria Contínua, o PDCA é uma "ferramenta oficial da qualida-
de", utilizada em processos de trabalho com vistas a maximizar a eficiência e alcançar a exce-
lência de produtos e serviços.

O PDCA parte da insatisfação com o "estado atual das coisas" e analisa os processos com vistas 
a realizá-los de maneira otimizada. Inclui as seguintes etapas: 

 • planejamento (Plan): estabelecer objetivos, metas e os meios para alcançá-los; 

 • execução (Do): executar as atividades propostas no planejamento; 

 • controle/ verificação (Check/Control): monitorar/controlar a execução e verificar o grau 
de cumprimento do que foi planejado; 

 • ação avaliativa (Act): identificar eventuais falhas e corrige-las, a fim de melhorar a 
execução.
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QUESTÕES DE CONCURSOS

1. (FCC) Os processos podem ser definidos 
como um conjunto de meios articulados de 
forma organizada para atingir os resultados 
pretendidos e comportam diversas classifi-
cações, dentre as quais: 

I – Gerenciais, ligados às estratégias e utili-
zados na tomada de decisões e na coorde-
nação dos demais processos. 

II – Secundários, que correspondem a pro-
cessos internos e fornecem as condições 
necessárias para a execução dos processos 
principais. 

III – Macroprocessos, também denomina-
dos principais, que resultam na entrega de 
bens ou serviços ao cliente final. Está corre-
to o que consta APENAS em 

a) I e II.
b) I.
c) II.
d) II e III.
e) III.

2. (FCC) Dentre as técnicas de mapeamento de 
processos está o [...], que focaliza as neces-
sidades e experiências do cliente, pois gera 
evidências tangíveis do serviço. A lacuna é 
corretamente preenchida por:

a) Mapeamento Lean (porta a porta).
b) Diagrama de Causa e Efeito.
c) Mapofluxograma.
d) Blueprinting.
e) Fluxograma de processo.

3. (FCC) Na tabela abaixo estão retratadas al-
gumas ferramentas utilizadas no mapea-
mento de processos e a respectiva definição 
de cada uma delas.

A correta correlação entre ferramentas e 
sua respectiva definição consta em:

a) a-III; b-IV; c-I; d-II.
b) a-II; b-IV; c-III; d-I.
c) a-IV; b-I; c-II; d-III.
d) a-II; b-III; c-IV; d-I.
e) a-I; b-IV; c-III; d-II.

4. (CESPE) A gestão de processos mantém 
maior enfoque no produto ou no serviço 
oferecido aos clientes da organização, que 
na forma pela qual o trabalho é realizado.

( ) Certo   ( ) Errado

5. (CESPE) Em vista que há diversos tipos de 
fluxogramas passíveis de utilização nas or-
ganizações, o gerente deve escolher o mo-
delo de fluxograma que melhor se adapte a 
sua forma de conduzir e que, também, seja 
mais adequado ao processo em estudo.

( ) Certo   ( ) Errado

6. (CESPE) Uma das etapas para se estudar 
um processo produtivo consiste no levanta-
mento detalhado de todas as fases do tra-
balho que cada indivíduo executa na organi-
zação.

( ) Certo   ( ) Errado
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7. (FCC) A forma pela qual um conjunto de ati-
vidades cria, trabalha ou transforma insu-
mos (entradas), agregando-lhes valor, com 
a finalidade de produzir bens ou serviços, 
com qualidade, para serem entregues aos 
clientes (saídas), sejam eles internos ou ex-
ternos, denomina-se:

a) processo.
b) fluxograma.
c) reengenharia.
d) organograma.
e) cadeia de suprimentos. 

8. (FCC) Um processo é uma sequência de 
atividades de trabalho no tempo, no espaço, 
com começo, fim e recursos claramente 
identificados. A gestão por processos: 

a) é na Administração pública também 
chamada de burocrática Weberiana. 

b) é mais indicada em estruturas organizadas 
por funções, pois exige alterações substan-
ciais em normas e procedimentos. 

c) aplica-se na Administração pública ape-
nas a processos em estágios finalísticos. 

d) aplica-se na Administração pública de 
maneira exclusiva em processos de 
apoio e de orçamento e finanças. 

e) tem como foco a dinâmica do fluxo de 
trabalho, implicando a análise de como 
são executados os processos e a inter-
relação com as diferentes unidades 
administrativas que participam de sua 
execução. 

9. (FCC) O modelo de gestão orientado para 
processos é adequado para promover maior 
efetividade organizacional por que: 

a) há uma eliminação de barreiras dentro 
da empresa, possibilitando a visualiza-
ção da organização como um todo e uma 
maior interrelação entre os diferentes 
agentes da cadeia de valor: clientes, for-
necedores e gestores do processo. 

b) elimina a estrutura vertical de coman-
do, descentralizando o fluxo de deci-
sões, estimulando a participação e o 

envolvimento dos funcionários com os 
objetivos estratégicos da empresa.

C) cada atividade pode ser controlada de 
forma independente, e não como uma 
série de tarefas sequencialmente inter-
relacionadas e organizadas com a fina-
lidade de produzir resultados específi-
cos. 

d) favorece a formação de equipes de 
trabalho, é composto por profissionais 
com diferentes competências, orienta-
dos para o desenvolvimento de proje-
tos específicos.

e) permite que os esforços da empresa 
estejam direcionados para uma integra-
ção entre processos e funções, tornan-
do a divisão do trabalho de cada setor 
mais precisa e estável. 

10. (FCC) Ao grupo de atividades realizadas em 
uma sequência lógica com o objetivo de 
produzir bem ou serviço que tem valor para 
um grupo específico de clientes atribui-se o 
nome de: 

a) insumos. 
b) processo. 
c) just-in-time. 
d) qualidade total. 
e) kaizen. 

11. (FCC) No ciclo PDCA (planejamento, desen-
volvimento-execução, controle, ação corre-
tiva), ferramenta de programa de qualidade 
usada no controle de processo, a educação 
e o treinamento são elementos da fase de

a) planejamento.
b) execução.
c) verificação.
d) ação corretiva.
e) replanejamento.

12. (IADES) O mapeamento de processos tem 
por objetivo

a) levantar a carga de trabalho, com vistas 
ao dimensionamento da força de traba-
lho.
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b) desenhar o perfil de competência de 
ocupantes dos cargos.

c) definir o desenho da estrutura organi-
zacional.

d) facilitar a identificação de anomalias 
nos fluxos de trabalho.

e) identificar o volume de papéis em tra-
mitação na organização, visando ao seu 
controle.

13. Considere o processo de melhoria contínua 
de Deming, conforme diagrama abaixo.

A correta ordem das funções do processo 
está expressa em:

14. (FCC) A representação gráfica da sequência 
de operações de um processo é denomina-
da:

a) histograma.
b) organograma.
c) personograma.
d) fluxograma.
e) programa.

15. (FCC) Considere as seguintes ações do ciclo 
PDCA: 

I – Monitorar e medir os processos e produ-
tos em relação às políticas, objetivos e requi-
sitos para o produto e registrar os resultados;

II – Melhorar o desempenho dos processos. 

Estas ações relacionam-se, respectivamen-
te, com as fases de: 

a) ações corretivas e desenvolvimento. 
b) planejamento e ações corretivas. 
c) planejamento e desenvolvimento. 
d) controle e ações corretivas. 
e) planejamento e controle. 

16. (FCC) O método PDCA: 

a) é utilizado em processos produtivos 
para manter o nível de controle e, como 
tal, não tem aplicabilidade na melho-
ria desses processos, que precisam 
ser analisados a partir de ferramentas 
como a espinha de peixe. 

b) estabelece, na etapa do planejamen-
to (plan), as metas da organização, en-
quanto que os métodos utilizados para 
atingir as metas são definidos na etapa 
da ação (do). 

c) foi desenvolvido a partir da percepção 
de que os problemas em um processo, 
considerados como oportunidades de 
melhoria, são causados pela diferença 
entre as necessidades dos clientes e o 
desempenho do processo. 

d) é utilizado para realizar o diagnóstico 
estratégico externo de uma organiza-
ção, etapa em que são identificados 
oportunidades, problemas ou ameaças. 

e) é a ferramenta utilizada para calcular os 
índices que serão incorporados na ma-
triz GUT para definir o grau de gravida-
de, urgência e tendência. 

Gabarito: 1.	A 2.	D 3.	A 4.	Errado 5.	Certo 6.	Certo 7.	A 8.	E 9.	A 10.	B 11.	B 12.	D 13.	A 14.	D 15.	D 16. C
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Edital

ADMINISTRAÇÃO GERAL E PÚBLICA (AFO): 8 Orçamento público. 8.1 Princípios orçamentários. 
8.2 Diretrizes orçamentárias. 8.3 Processo orçamentário. 8.4 Métodos, técnicas e instrumentos 
do orçamento público; normas legais aplicáveis. 8.5 Receita pública: categorias, fontes, estágios; 
dívida ativa. 8.6 Despesa pública: categorias, estágios. 8.7 Suprimento de fundos. 8.8 Restos a 
pagar. 8.9 Despesas de exercícios anteriores. 8.10 A conta única do Tesouro. 

BANCA: Cespe

CARGO: Auditor Fiscal do Trabalho
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Apresentação

Legislação aplicável

 • CRFB/88 (Arts. 165 a 169);

 • Lei nº 4.320/64 (Institui normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle 
dos orçamentos e balanços da U, E, DF e M.)

 • LC nº 101/2000 (LRF)

CRFB/88

Artigo Principais Assuntos Relacionados

165 Instrumentos de Planejamento Orçamentário (PPA, LDO e LOA)

166 Processo Legislativo Orçamentário

167 Vedações Constitucionais em Matéria Orçamentária

168 Transferências de Recursos Financeiros pelo Tesouro para os órgãos

169 Despesas com Pessoal
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ORÇAMENTO NA CF/88: PPA, LDO E LOA

Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:

I – o plano plurianual (PPA);

II – as diretrizes orçamentárias (LDO);

III – os orçamentos anuais (LOA).

CRFB/88 (Art. 165)

§ 1º A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, 
objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas 
decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.

§ 2º A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração 
pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, 
orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação 
tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento.

§ 5º A lei orçamentária anual compreenderá:

I – o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da ad-
ministração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II – o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, dete-
nha a maioria do capital social com direito a voto;

III – o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vincula-
dos, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e manti-
dos pelo Poder Público.

§ 7º Os orçamentos previstos no § 5º, I e II, deste artigo, compatibilizados com o plano plu-
rianual, terão entre suas funções a de reduzir desigualdades inter-regionais, segundo critério 
populacional.

(Orçamentos Fiscal e de Investimentos compatibilizados com o PPA).

§ 9º Cabe à lei complementar:

I – dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e a organização do 
plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária anual; 

 • Atualmente, utiliza-se a Lei nº 4.320/64.
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Instrumentos de Planejamento Orçamentário (Governamental)

PPA (Plano Plurianual)

LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias)

LOA (Lei Orçamentária Anual) 

Plano Plurianual (PPA)

Período de vigência: 4 anos

Exemplo: PPA 2008 I----I 2011

LULA

2006 eleito

2007 posse e elaboração do novo PPA

I-------------I 2008   2009   2010   2011

                  I------------------------I I---------I

  Governo LULA      próximo governante

Exemplo: PPA 2012 I----I 2015

DILMA

2010 eleita

2011 posse e elaboração do novo PPA

I-------------I 2012   2013   2014   2015

                  I------------------------I I---------I

  Governo DILMA      próximo governante

Exemplo: PPA 2016 I----I 2019

DILMA

2014 eleita

2015 posse e elaboração do novo PPA

I-------------I 2016   2017   2018   2019

                  I------------------------I I---------I

  Governo DILMA      próximo governante
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Art. 165, § 1º CF 88

Palavras-chaves:

Regionalizada; diretrizes, objetivos e metas; despesas de capital e decorrentes; programas de 
duração continuada.

CUIDADO!

Termos corretos:

Regionalizada; diretrizes, objetivos e metas; despesas de capital e decorrentes; programas de 
duração continuada.

Termos incorretos:

Setorial; metas e prioridades; despesas correntes; programas para o exercício financeiro 
subsequente.

Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)

Art. 165, § 2º CF 88

Palavras-chaves:

Metas e Prioridades; despesas de capital; LOA; legislação tributária; agências financeiras 
oficias de fomento.

CUIDADO!

Termos corretos:

Metas e prioridades; despesas de capital; LOA; legislação tributária; agências financeiras 
oficias de fomento.

Termos incorretos:

Diretrizes, Objetivos e Metas; Despesas Correntes; PPA; Legislação Societária; Agências Bancárias.

LOA – Lei Orçamentária Anual

Art. 165, § 5º CF 88

É composta de:

OF (Administração Direta; Autarquias; Fundações Públicas; Empresas Estatais Dependentes)

OI (investimentos das Empresas Estatais)

OSS (Saúde, Previdência e Assistência Social)
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Empresa Estatal Dependente

Art. 2º, III da LRF

Conceito:

Empresa controlada que recebe do ente controlador recursos financeiros para pagamento de 
despesas com pessoal ou de custeio em geral ou de capital, excluídos, no último caso, aqueles 
provenientes de aumento de participação acionária.

Prazos para a União 

Art. 35, § 2º do ADCT – Envio (do Executivo para o Legislativo)

PPA  Até 4 meses antes do encerramento do 1º exercício financeiro.
(até 31/08) 1º jan I-------------------------------I-----------------I 31/12

31/08

LDO  Até oito meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro.
(até 15/04) 1º jan I--------------I----------------------------------I 31/12

15/04

LOA  Até 4 meses antes do encerramento do exercício financeiro.
(até 31/08) 1º jan I-------------------------------I----------------I 31/12

31/08

Art. 35, § 2º do ADCT – Devolução (do Legislativo para o  Executivo)

PPA  Até o encerramento da sessão legislativa.
(até 22/12) 02/02 I--------------I 17/07 01/08 I-------------I 22/12

LDO  Até o encerramento do 1º período da sessão legislativa.
(até 17/07) 02/02 I--------------I 17/07 01/08 I-------------I 22/12

LOA  Até o encerramento da sessão legislativa.
(até 22/12) 02/02 I--------------I 17/07 01/08 I-------------I 22/12

Sessão Legislativa (União) – CRFB

Art. 57. O Congresso Nacional reunir-se-á, anualmente, na Capital Federal, de 2 de fevereiro a 17 de 
julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro.

§ 2º A sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes 
orçamentárias.
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CRFB/88

Art. 167. São vedados:

Vedações Constitucionais em Matéria Orçamentária

I – o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual;

 • É por isso que a LOA é chamada de Orçamento-programa, pois contém Programas de Tra-
balho de Governo com diretrizes, objetivos e metas a serem alcançados.

 • Cada Programa de Trabalho possui uma unidade gestora e um valor para ser executado. 

II – a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orça-
mentários ou adicionais;

 • Alguns chamam de Princípio da Quantificação dos Créditos Orçamentários. 
 • Fica claro que a LOA fixa a despesa, isto é, estabelece um limite para gastos.

III – a realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de capital, 
ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade 
precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta;

 • É a chamada REGRA DE OURO DAS FINANÇAS PÚBLICAS.
 • Empréstimos não devem financiar despesas correntes, mas sim despesas de capital.

IV – a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição 
do produto da arrecadação dos impostos a que se referem os arts. 158 e 159, a destinação de 
recursos para as ações e serviços públicos de saúde, para manutenção e desenvolvimento do 
ensino e para realização de atividades da administração tributária...e a prestação de garantias 
às operações de crédito por antecipação de receita...

 • Princípio da Não Afetação ou Não Vinculação de Receitas 

V – a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem 
indicação dos recursos correspondentes;

 • Já que vai alterar a LOA, modificando a estrutura dos créditos orçamentários originais, é 
lógico que deve ter autorização legislativa. A indicação de recursos é importante para que 
não ocorra desequilíbrio fiscal.

VI – a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de 
programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa;

 • Já que vai alterar a LOA, modificando a estrutura dos créditos orçamentários originais, é 
lógico que deve ter autorização legislativa. 

VII – a concessão ou utilização de créditos ilimitados;

 • Fica claro que a LOA fixa a despesa, isto é, estabelece um limite para gastos.

IX – a instituição de fundos de qualquer natureza, sem prévia autorização legislativa.

 • Fundos Orçamentários somente podem ser criados por Lei.
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X – a transferência voluntária de recursos e a concessão de empréstimos, inclusive por anteci-
pação de receita, pelos Governos Federal e Estaduais e suas instituições financeiras, para paga-
mento de despesas com pessoal ativo, inativo e pensionista, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios.

§ 1º Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado 
sem prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime 
de responsabilidade.

§ 2º Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem 
autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos quatro meses daquele 
exercício, caso em que, reabertos nos limites de seus saldos, serão incorporados ao orçamento 
do exercício financeiro subsequente.

§ 3º A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender a despesas im-
previsíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública, 
observado o disposto no art. 62.

Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas 
provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. 

§ 1º É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria:

I – relativa a: 

d) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais e suplementa-
res, ressalvado o previsto no art. 167, § 3º; 

§ 4º É permitida a vinculação de receitas próprias geradas pelos impostos a que se referem 
os arts. 155 e 156, e dos recursos de que tratam os arts. 157, 158 e 159, I, a e b, e II, para a 
prestação de garantia ou contragarantia à União e para pagamento de débitos para com esta. 

(Uma das exceções ao Princípio da Não Afetação ou Não Vinculação de Receitas) 

Art. 168. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos su-
plementares e especiais, destinados aos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério 
Público e da Defensoria Pública, ser-lhes-ão entregues até o dia 20 de cada mês, em duodécimos, 
na forma da lei complementar a que se refere o art. 165, § 9º.

 • A Fazenda Pública, ou seja, o Tesouro, deve enviar para os órgãos até o dia 20 de cada mês 
os recursos financeiros (dinheiro) para que estes possam pagar o que gastaram dos crédi-
tos orçamentários.

Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar.

 • Art. 19 da LRF (LC nº 101/2000):

União: até 50% da RCL;

Outros (E, DF e M): até 60% da RCL.
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§ 3º Para o cumprimento dos limites estabelecidos com base neste artigo, durante o prazo fixa-
do na lei complementar referida no caput, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municí-
pios adotarão as seguintes providências:  

I – redução em pelo menos vinte por cento das despesas com cargos em comissão e funções de 
confiança;

II – exoneração dos servidores não estáveis.

§ 4º Se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior não forem suficientes para asse-
gurar o cumprimento da determinação da lei complementar referida neste artigo, o servidor 
estável poderá perder o cargo...

§ 5º O servidor que perder o cargo na forma do parágrafo anterior fará jus a indenização corres-
pondente a um mês de remuneração por ano de serviço. 

§ 6º O cargo objeto da redução prevista nos parágrafos anteriores será considerado extinto, 
vedada a criação de cargo, emprego ou função com atribuições iguais ou assemelhadas pelo 
prazo de quatro anos.

§ 1º A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, em-
pregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação 
de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, in-
clusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas: 

I – se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de 
pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;

II – se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas 
públicas e as sociedades de economia mista.

ORÇAMENTO PÚBLICO
Conceito:

→ Lei de iniciativa do Chefe do Poder Executivo,
→ aprovada pelo Poder Legislativo,

→ Que estima receitas e fixa despesas

→ para um determinado exercício financeiro.

CUIDADO! Incorreto:

→ Lei de iniciativa do Chefe do Poder Legislativo,

→ Que fixa receitas e fixa despesas.

Obs.: Podemos considerar como correto: 

→ Que estima receitas e estima despesas.
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LOA – Ano XXXX

Receitas Previstas Despesas Fixadas  
(Créditos Orçamentários)

Tributárias                        700
Contribuições                   50
Patrimoniais                     50
Operações de Crédito    100

Ministério da Educação (Adm. Direta)
Pessoal                            xxx
Serviços de Terceiros    xxx

Ministério dos Transportes (Adm. Direta)

Pessoal                            xxx
Material de Consumo   xxx

IBAMA (Adm. Indireta/Autarquia)

Pessoal                            xxx
Serviços de Terceiros    xxx
Reserva de Contingência       20

Total “Dinheiro previsto” 900 Total “Cartão  de Crédito” 900

EXERCÍCIO FINANCEIRO

Art. 34 da Lei nº 4.320/64:

O exercício financeiro coincide com o ano civil.

 1º jan I---------------------------------------I 31/12

CUIDADO!  Incorreto:

O exercício financeiro coincide com o ano comercial.

Conceito:

O exercício financeiro é o período no qual o orçamento estará em vigor. 

É o período em que estaremos arrecadando as receitas previstas e empenhando, gastando, as 
despesas fixadas (créditos orçamentários).

1º jan I------------------------------------------I 31/12
período de execução do orçamento público
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Questões

1. (CESPE) Dada a importância da integração 
entre planejamento e orçamento para o bom 
funcionamento da administração pública, 
é previsto na CF um ciclo de planejamento 
e execução do plano orçamentário integral-
mente constituído pelo PPA e pela LDO. 

( ) Certo   ( ) Errado

2. (CESPE) O PPA e os orçamentos anuais serão 
estabelecidos por leis de iniciativa do Poder 
Executivo; as diretrizes orçamentárias, por 
sua vez, podem ser determinadas por decre-
to do Poder Executivo, atendidos os critérios 
definidos na lei que estabelece o PPA.

( ) Certo   ( ) Errado

3. (CESPE) O período do plano plurianual (PPA) 
coincide com o período do mandato do che-
fe do Poder Executivo. 

( ) Certo   ( ) Errado

4. (CESPE) A LDO define as prioridades e metas 
a serem atingidas por meio da execução dos 
programas e ações previstos no PPA. Para que 
isso ocorra, entre outras diretrizes, a LDO es-
tabelece as regras que deverão orientar a ela-
boração da Lei Orçamentária Anual (LOA). 

( ) Certo   ( ) Errado

5. (CESPE) O PPA compreende as metas e prio-
ridades da administração pública federal, 
orientando a elaboração da LOA e as altera-
ções na legislação tributária, enquanto que 
a LDO estabelece as diretrizes, os objetivos 
e as metas da administração pública fede-
ral, especialmente para as despesas de capi-
tal e outras delas decorrentes. 

( ) Certo   ( ) Errado

6. (CESPE) A LDO compreende as metas e prio-
ridades da administração pública, excluindo 
as despesas de capital. 

( ) Certo   ( ) Errado

7. (CESPE) A elaboração do orçamento compre-
ende o estabelecimento de plano de médio 
prazo (quatro anos) ou PPA; lei orientadora 
ou lei de diretrizes orçamentárias (LDO); e 
orçamento propriamente dito ou LOA. 

( ) Certo   ( ) Errado

8. (CESPE) O planejamento de médio prazo do 
governo, 4 anos, é traduzido por meio do 
PPA, cuja integração com a LOA é realizada 
pela LDO. 

( ) Certo   ( ) Errado

9. (CESPE) À LDO, que contempla o período de 
quatro anos de mandato político, tal como a 
lei que institui o PPA, cabe, de acordo com a 
CF, orientar a elaboração da LOA. 

( ) Certo   ( ) Errado

10. (CESPE) O estabelecimento da política de 
aplicação do Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social (BNDES) faz par-
te das diretrizes fixadas na lei de diretrizes 
orçamentárias do governo federal. 

( ) Certo   ( ) Errado

11. (CESPE) Os gastos de investimentos das em-
presas nas quais a União detém a maioria 
do capital social não integram a Lei Orça-
mentária Anual. 

( ) Certo   ( ) Errado
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12. (CESPE) O orçamento da seguridade social 
abrange a chamada área social e, destaca-
damente, previdência, saúde e educação.

( ) Certo   ( ) Errado

13. (CESPE) A alteração da estrutura de carreira 
do pessoal do MPS para 2010 só poderá ser 
realizada se a lei de diretrizes orçamentárias 
(LDO) aprovada para este exercício contiver 
a respectiva autorização. 

( ) Certo   ( ) Errado

14. (CESPE) No projeto de lei orçamentária anu-
al, deve constar o demonstrativo regionali-
zado do efeito, sobre as receitas e as despe-
sas, da concessão de benefícios de natureza 
creditícia, entre outros. 

( ) Certo   ( ) Errado

15. (CESPE) O orçamento público, que mantém 
interação com a LDO e o PPA, pode ser con-
siderado instrumento de planejamento das 
ações de governo.

( ) Certo   ( ) Errado

16. (CESPE) Os planos e programas nacionais e 
regionais previstos na CF serão elaborados 
de acordo com a LDO. 

( ) Certo   ( ) Errado

17. (CESPE) O orçamento da seguridade social 
abrange todas as entidades e órgãos a ela 
vinculados, da administração direta ou indi-
reta, bem como os fundos e fundações ins-
tituídos e mantidos pelo poder público. 

( ) Certo   ( ) Errado

18. (CESPE) O PPA contempla o planejamento 
para quatro anos de governo, iniciando-se 
no segundo ano de mandato presidencial 

e terminando no primeiro ano de mandato 
do chefe do Poder Executivo subsequente. 

( ) Certo   ( ) Errado

19. (CESPE) Configura crime de responsabilida-
de a realização de investimento público cuja 
execução ultrapasse um exercício financei-
ro, caso a inclusão desse investimento não 
tenha sido feita no plano plurianual e inexis-
ta lei que autorize essa inclusão. 

( ) Certo   ( ) Errado

20. (CESPE) A sessão legislativa não será inter-
rompida sem a aprovação do projeto de lei 
de diretrizes orçamentárias. 

( ) Certo   ( ) Errado

21. (CESPE) O Congresso Nacional só poderá 
entrar em recesso após a aprovação da lei 
de diretrizes orçamentárias, ao final de cada 
exercício financeiro. 

( ) Certo   ( ) Errado

22. (CESPE) O Congresso Nacional se reúne, 
anualmente, na capital federal. Cada legis-
latura tem a duração de quatro anos, com-
preendendo oito sessões legislativas, que 
podem ser interrompidas, ainda que esteja 
pendente a aprovação do projeto de lei de 
diretrizes orçamentárias. 

( ) Certo   ( ) Errado

23. (CESPE) De acordo com a Constituição Fede-
ral de 1988, o projeto de lei do Plano Pluria-
nual (PPA) da União será encaminhado ao 
Congresso Nacional até quatro meses antes 
do encerramento do exercício de sua elabo-
ração, prazo que também deve ser obser-
vado pelos estados para a remessa de seus 
PPAs às respectivas assembleias legislativas.

( ) Certo   ( ) Errado
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24. (CESPE) De acordo com a legislação vigente, 
se o mandato do presidente da República 
fosse alterado, o prazo de vigência do plano 
plurianual da União (PPA) também seria al-
terado na mesma proporção. 

( ) Certo   ( ) Errado

25. (CESPE) O projeto de lei do plano plurianual 
é de iniciativa do chefe do Poder Executivo 
e deve ser enviado ao Congresso Nacional 
até o dia 31 de agosto do primeiro ano do 
mandato presidencial. 

( ) Certo   ( ) Errado

26. (CESPE) Para garantir a continuidade dos 
programas governamentais, a Constituição 
Federal de 1988 determina que o PPA tenha 
duração de cinco anos, um ano a mais que o 
mandato presidencial. 

( ) Certo   ( ) Errado

27. (CESPE) O projeto de lei orçamentária deve 
ser encaminhado, pelo Congresso Nacional, 
para sanção presidencial, até o dia 31 de 
agosto do ano anterior à sua aplicação. 

( ) Certo   ( ) Errado

28. (CESPE) De acordo com a LRF, o projeto de 
lei do PPA deve ser enviado ao Poder Legis-
lativo até oito meses e meio antes do térmi-
no do exercício financeiro. 

( ) Certo   ( ) Errado

29. (CESPE) O plano plurianual é um modelo de 
planejamento estratégico utilizado pelo go-
verno federal. Sua duração, por este moti-
vo, coincide com o mandato do presidente 
da República.

( ) Certo   ( ) Errado

30. (CESPE) Em caráter excepcional e mediante 
decreto do presidente da República, o exer-
cício financeiro para a administração públi-
ca pode ser diferente do ano civil. 

( ) Certo   ( ) Errado

31. (CESPE) A competência para rejeição do 
projeto de lei de diretrizes orçamentárias é 
do Congresso Nacional, que pode entrar em 
recesso por ocasião da sua aprovação ou re-
jeição. 

( ) Certo   ( ) Errado

32. (CESPE) A rejeição ao projeto de lei orça-
mentária anual é inadmissível, devendo as 
deliberações continuar até a sua aprovação. 

( ) Certo   ( ) Errado

33. (CESPE) Caberá ao Poder Legislativo elabo-
rar o projeto de lei orçamentária, na hipó-
tese de o Poder Executivo não enviá-lo ao 
Poder Legislativo. 

( ) Certo   ( ) Errado

34. (CESPE) Se o Poder Executivo não apresen-
tar o projeto de lei de diretrizes orçamen-
tárias no prazo estabelecido pela legislação 
pertinente, será vedado ao Poder Legislati-
vo ou a qualquer de seus membros a elabo-
ração e apresentação de projeto de lei que 
trate desse assunto. 

( ) Certo   ( ) Errado

35. (CESPE) O papel desempenhado pela lei de 
diretrizes orçamentárias é de fundamental 
importância para a integração entre o plano 
plurianual e o orçamento anual. 

( ) Certo   ( ) Errado



 

www.acasadoconcurseiro.com.br1292

36. (CESPE) A Lei de Diretrizes Orçamentárias, 
além do previsto na Constituição Federal, 
deve incluir o Anexo de Metas e Prioridades 
e o Anexo de Metas Fiscais.

( ) Certo   ( ) Errado

37. (CESPE) A LDO orienta a elaboração da LOA 
e auxilia na coerência entre o PPA e a LOA. 

( ) Certo   ( ) Errado

38. (CESPE) Uma notável modificação introdu-
zida pela CF no processo orçamentário foi 
a integração entre plano e orçamento, por 
meio da criação do plano plurianual (PPA) e 
da lei de diretrizes orçamentárias (LDO). 

( ) Certo   ( ) Errado

39. (CESPE) Uma obra cuja execução esteja li-
mitada a um exercício financeiro poderá ser 
iniciada sem a sua prévia inclusão no plano 
plurianual. 

( ) Certo   ( ) Errado

40. (CESPE) No PPA, os objetivos e as metas da 
administração para as despesas de capital 
devem ser apresentados de forma regiona-
lizada. 

( ) Certo   ( ) Errado

41. (CESPE) Os planos e programas regionais e 
setoriais previstos na Constituição Federal 
são elaborados em consonância com a LDO. 

( ) Certo   ( ) Errado

42. (CESPE) Na CF, é prevista, para áreas espe-
cíficas, a elaboração de planos nacionais de 
desenvolvimento, que, por sua importância, 
seguem uma dinâmica própria, indepen-
dentemente de adequação ao PPA. 

( ) Certo   ( ) Errado

43. (CESPE) A lei de diretrizes orçamentárias 
(LDO) compreende as metas e prioridades 
da administração pública federal para as 
despesas correntes, excluindo-se as despe-
sas de capital.

( ) Certo   ( ) Errado

44. (CESPE) A aprovação de ato de empresa 
pública que, em decorrência da alteração 
da estrutura de carreiras de seu quadro de 
pessoal, resulte em aumento de despesas 
depende de autorização específica para tal 
na lei de diretrizes orçamentárias. 

( ) Certo   ( ) Errado

45. (CESPE) No Brasil, a LOA é, de fato, compos-
ta por três orçamentos: o fiscal, o da seguri-
dade social e o de investimento das empre-
sas estatais. 

( ) Certo   ( ) Errado

46. (CESPE) A LDO tem a função constitucional 
de reduzir desigualdades inter-regionais. 

( ) Certo   ( ) Errado

47. (CESPE) A LDO federal compreende o orça-
mento das empresas estatais nas quais a 
União detém a maioria do capital social com 
direito a voto. 

( ) Certo   ( ) Errado

48. (CESPE) Em virtude das fortes diferenças 
regionais existentes no país, a CF impôs a 
regionalização do PPA com base na divisão 
tradicional das cinco regiões brasileiras. 

( ) Certo   ( ) Errado

49. (CESPE) O orçamento fiscal e o de investi-
mento das empresas estatais, compatíveis 
com o plano plurianual, têm, entre outras 
funções, a de reduzir as desigualdades in-
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ter-regionais, segundo critério populacio-
nal. 

( ) Certo   ( ) Errado

50. (CESPE) Uma das funções do orçamento da 
seguridade social, que deverá estar com-
patível com o plano plurianual, é reduzir as 
desigualdades inter-regionais, com base no 
critério populacional. 

( ) Certo   ( ) Errado

51. (CESPE) O PPA, que define o planejamento 
das atividades governamentais e estabelece 
as diretrizes e as metas públicas, abrange as 
despesas de capital e as delas decorrentes, 
bem como as relativas aos programas de 
duração continuada. 

( ) Certo   ( ) Errado

52. (CESPE) Determina a CF que os PPAs sejam 
elaborados em consonância com os planos 
e programas nacionais, regionais e setoriais.

( ) Certo   ( ) Errado

53. (CESPE) Suponha que determinado governo 
estadual desenvolva, sem a inclusão de des-
pesas de capital, um programa permanen-
te destinado a conceder incentivos a per-
manência dos alunos nos cursos de ensino 
médio ate a sua conclusão. Nesse caso, para 
que o programa seja colocado em prática, 
não será necessária a sua previsão no plano 
plurianual. 

( ) Certo   ( ) Errado

54. (CESPE) Conforme determinações constan-
tes na CF, a LOA deve compor-se de três 
orçamentos: fiscal, monetário e de investi-
mento das empresas estatais. 

( ) Certo   ( ) Errado

55. (CESPE) As diretrizes da política de aplica-
ção de recursos do Banco da Amazônia S.A. 
devem ser estabelecidas na Lei de Diretri-
zes Orçamentárias, por ser essa instituição 
agência oficial de fomento. 

( ) Certo   ( ) Errado

56. (ESAF – AFT – MTE – 2010) 

Sobre o ciclo de gestão do governo federal, 
é correto afirmar:

a) por razões de interesse público, é facul-
tada ao Congresso Nacional a inclusão, 
no projeto de Lei Orçamentária Anual, 
de programação de despesa incompatí-
vel com o Plano Plurianual.

b) a iniciativa das leis de orçamento anual 
do Legislativo e do Judiciário é compe-
tência privativa dos chefes dos respecti-
vos Poderes.

c) nos casos em que houver reeleição de 
Presidente da República, presume-se 
prorrogada por mais quatro anos a vi-
gência do Plano Plurianual.

d) a execução da Lei Orçamentária Anual 
possui caráter impositivo para as áreas 
de defesa, diplomacia e fiscalização.

e) a despeito de sua importância, o Plano 
Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias e a Lei Orçamentária Anual são 
meras leis ordinárias.

Gabarito: 1. E 2. E 3. E 4. C 5. E 6. E 7. C 8. C 9. E 10. C 11. E 12. E 13. C 14. C 15. C 16. E 17. C  
18. C 19. C 20. C 21. E 22. E 23. E 24. C 25. C 26. E 27. E 28. E 29. E 30. E 31. E 32. E 33. E 34. C  
35. C 36. E 37. C 38. C 39. C 40. C 41. E 42. E 43. E 44. E 45. C 46. E 47. E 48. E 49. C 50. E 51. C  
52. E 53. E 54. E 55. C 56. E
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CICLO ORÇAMENTÁRIO

Ciclo ou Processo Orçamentário

Poder Executivo

(1) Elaboração do Projeto

Poder Legislativo                  Poder Legislativo

(4) Acompanhamento e 
Avaliação

                

(2) Apreciação, Aprovação 
Sanção e Publicação

            Poder Executivo

                  

(3) Execução

       Poder Executivo

Ciclo Orçamentário

 • Executivo – Elabora
 • Legislativo – Aprova
 • Executivo – Executa
 • Legislativo – Controla

Poder Executivo

(1) Elaboração do Projeto

Poder Legislativo                  Poder Legislativo

(4) Acompanhamento e 
Avaliação

                

(2) Apreciação, Aprovação 
Sanção e Publicação

            Poder Executivo

                  

(3) Execução

       Poder Executivo
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Orçamento na CF/88

Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:

I – o plano plurianual (PPA);

II – as diretrizes orçamentárias (LDO);

III – os orçamentos anuais (LOA).

CRFB/88:

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:

[...]

XXIII – enviar ao Congresso Nacional o plano plurianual, o projeto de lei de diretrizes orça-
mentárias e as propostas de orçamento previstos nesta Constituição;

Orçamento Público

Conceito:

→ Lei de iniciativa do Chefe do Poder Executivo,

→ aprovada pelo Poder Legislativo,

→ Que estima receitas e fixa despesas

→ para um determinado exercício financeiro.

Projeto de LOA – Ano XXXX

Receitas Previstas Despesas Fixadas  
(Créditos Orçamentários)

Tributárias                        700
Contribuições                   50
Patrimoniais                      50
Operações de Crédito     100

Ministério da Educação (Adm. Direta)

Pessoal                            xxx
Serviços de Terceiros    xxx

Ministério dos Transportes (Adm. Direta)
Pessoal                            xxx
Material de Consumo  xxx

IBAMA (Adm. Indireta/Autarquia)
Pessoal                            xxx
Serviços de Terceiros    xxx

Reserva de Contingência       20

Total "Dinheiro previsto" 900                      Total "Cartão  de Crédito" 900 
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Prazos para a União (Art. 35, § 2º do ADCT)

Envio  (do Executivo para o Legislativo)

LOA
Até 4 meses antes do encerramento do exercício financeiro.
(até 31/08)    1º jan I-------------------------------I----------------I 31/12
                                                                            31/08

Poder Executivo

(1) Elaboração do Projeto

Poder Legislativo                  Poder Legislativo

(4) Acompanhamento e 
Avaliação

                

(2) Apreciação, Aprovação 
Sanção e Publicação

            Poder Executivo

                  

(3) Execução

       Poder Executivo

CRFB/88:

Art. 166. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento 
anual e aos créditos adicionais serão apreciados pelas duas Casas do Congresso Nacional, na forma 
do regimento comum.

CRFB/88 (Art. 166)

§ 1º Caberá a uma Comissão mista permanente de Senadores e Deputados:

I – examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos neste artigo e sobre as contas 
apresentadas anualmente pelo Presidente da República;

II – examinar e emitir parecer sobre os planos e programas nacionais, regionais e setoriais 
previstos nesta Constituição e exercer o acompanhamento e a fiscalização orçamentária...

§ 2º As emendas serão apresentadas na Comissão mista, que sobre elas emitirá parecer, e 
apreciadas, na forma regimental, pelo Plenário das duas Casas do Congresso Nacional.

 • Não passa primeiro pela Câmara dos Deputados para depois ir para o Senado.
 • Apreciadas de maneira conjunta, isto é, pelas duas Casas, na forma de Congresso Nacional.
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§ 3º As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem 
somente podem ser aprovadas caso:

I – sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias;

II – indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de 
despesa, excluídas as que incidam sobre:

a) dotações para pessoal e seus encargos;

b) serviço da dívida;

c) transferências tributárias constitucionais para Estados, Municípios e Distrito Federal; 

III – sejam relacionadas:

a) com a correção de erros ou omissões; ou

b) com os dispositivos do texto do projeto de lei.

§ 4º As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas 
quando incompatíveis com o plano plurianual.

§ 5º O Presidente da República poderá enviar mensagem ao Congresso Nacional para propor 
modificação nos projetos a que se refere este artigo enquanto não iniciada a votação, na 
Comissão mista, da parte cuja alteração é proposta.

 • É a chamada Mensagem Retificadora do Poder Executivo.

§ 6º Os projetos de lei do plano plurianual, das diretrizes orçamentárias e do orçamento anual 
serão enviados pelo Presidente da República ao Congresso Nacional, nos termos da lei comple-
mentar a que se refere o art. 165, § 9º.

§ 7º Aplicam-se aos projetos mencionados neste artigo, no que não contrariar o disposto nesta 
seção, as demais normas relativas ao processo legislativo.

§ 8º Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamen-
tária anual, ficarem sem despesas correspondentes poderão ser utilizados, conforme o caso, 
mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia e específica autorização legislativa.

§ 9º As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 1,2% 
(um inteiro e dois décimos por cento) da receita corrente líquida prevista no projeto encami-
nhado pelo Poder Executivo, sendo que a metade deste percentual será destinada a ações e 
serviços públicos de saúde.(Incluído pela Emenda Constitucional nº 86, de 2015)

§ 10. A execução do montante destinado a ações e serviços públicos de saúde previsto no § 
9º, inclusive custeio, será computada para fins do cumprimento do inciso I do § 2º do art. 198, 
vedada a destinação para pagamento de pessoal ou encargos sociais.  (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 86, de 2015)

§ 11. É obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações a que se refere o § 
9º deste artigo, em montante correspondente a 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da 
receita corrente líquida realizada no exercício anterior, conforme os critérios para a execução 
equitativa da programação definidos na lei complementar prevista no § 9º do art. 165. (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 86, de 2015)
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§ 12 As programações orçamentárias previstas no § 9º deste artigo não serão de execução 
obrigatória nos casos dos impedimentos de ordem técnica. (Incluído pela Emenda Constitucional 
nº 86, de 2015)

[...]

[...]

§ 17 Se for verificado que a reestimativa da receita e da despesa poderá resultar no não 
cumprimento da meta de resultado fiscal estabelecida na lei de diretrizes orçamentárias, o 
montante previsto no § 11 deste artigo poderá ser reduzido em até a mesma proporção da 
limitação incidente sobre o conjunto das despesas discricionárias. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 86, de 2015)

§ 18 Considera-se equitativa a execução das programações de caráter obrigatório que atenda 
de forma igualitária e impessoal às emendas apresentadas, independentemente da autoria.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 86, de 2015)

Prazos para a União (Art. 35,§ 2º do ADCT)

Devolução (do Legislativo para o Executivo)

LOA
Até o encerramento da sessão legislativa.

(até 22/12) 02/02 I--------------I 17/07   01/08 I-------------I 22/12

LOA – Ano XXXX

Receitas Previstas Despesas Fixadas (Créditos 
Orçamentários)

Tributárias                         700
Contribuições                     50
Patrimoniais                        50
Operações de Crédito     100

Ministério da Educação (Adm. Direta)

Pessoal                            xxx
Serviços de Terceiros    xxx

Ministério dos Transportes (Adm. Direta)

Pessoal                            xxx
Material de Consumo  xxx

IBAMA (Adm. Indireta/Autarquia)
Pessoal                            xxx
Serviços de Terceiros    xxx

Reserva de Contingência       20

Total "Dinheiro previsto" 900/Total "Cartão de Crédito" 900
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EXERCÍCIO FINANCEIRO

Art. 34 da Lei nº 4.320/64:

O exercício financeiro coincide com o ano civil.

1º jan I---------------------------------------I 31/12

CUIDADO!  Incorreto:

O exercício financeiro coincide com o ano comercial.

Poder Executivo

(1) Elaboração do Projeto

Poder Legislativo                  Poder Legislativo

(4) Acompanhamento e 
Avaliação

                

(2) Apreciação, Aprovação 
Sanção e Publicação

            Poder Executivo

                  

(3) Execução

       Poder Executivo

EXERCÍCIO FINANCEIRO

Conceito:

O exercício financeiro é o período no qual o orçamento estará em vigor. 

É o período em que estaremos arrecadando as receitas previstas e empenhando, gastando, as 
despesas fixadas (créditos orçamentários).

1º jan I------------------------------------------I 31/12

período de execução do orçamento público
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Poder Executivo

(1) Elaboração do Projeto

Poder Legislativo                  Poder Legislativo

(4) Acompanhamento e 
Avaliação

                

(2) Apreciação, Aprovação 
Sanção e Publicação

            Poder Executivo

                  

(3) Execução

       Poder Executivo

CRFB/88 (Art. 70)

Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das 
entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, 
aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante 
controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder.

Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que uti-
lize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais 
a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária. (Reda-
ção dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

CRFB/88 (Art. 84)

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:

[...]

XXIV – prestar, anualmente, ao Congresso Nacional, dentro de sessenta dias após a abertura da 
sessão legislativa, as contas referentes ao exercício anterior.

CRFB/88 (Art. 71)

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal 
de Contas da União, ao qual compete:

CRFB/88 (Art. 71 – compete ao TCU)

I – apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer 
prévio que deverá ser elaborado em sessenta dias a contar de seu recebimento;
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II – julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores 
públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e 
mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio 
ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público;

CRFB/88 (Art. 166)

§ 1º Caberá a uma Comissão mista permanente de Senadores e Deputados:

I – examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos neste artigo e sobre as contas apre-
sentadas anualmente pelo Presidente da República;

[...]

Controle Externo

Na União: CN com auxílio do TCU;

No Estado do RJ: ALERJ com auxílio do TCERJ;

No Município do RJ: CMRJ com auxílio do TCMRJ;

No Município de Niterói: CM de Niterói com auxílio do TCERJ.

Tribunal de Contas do Município (TCM)

Existe somente no Município do Rio de Janeiro (TCMRJ) e no Município de SP (TCMSP).

TC dos Municípios:

Em 4 Estados (BA, CE, GO, PA)

Logo, na Bahia, p. ex:

TCE/BA: auxilia a ALE/BA a fiscalizar as contas do Governo do Estado da Bahia.

TC dos Municípios/BA: auxilia as diversas Câmaras Municipais na fiscalização dos Governos 
Municipais.

Possui jurisdição nos Municípios de Salvador, Feira de Santana, Ilhéus, etc.

No Estado do Rio de Janeiro:

TCE/RJ:  auxilia a ALE/RJ a fiscalizar as contas do Governo do Estado do RJ.

TCE/RJ: auxilia também as diversas Câmaras Municipais na fiscalização dos Governos Munici-
pais.

Possui jurisdição nos Municípios de Niterói, Cabo Frio, Macaé, Nova Iguaçu, etc.
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Tem jurisdição em todos os Municípios que compõem o Estado do Rio de Janeiro, exceto o 
Município do Rio de Janeiro.

No Município do Rio de Janeiro:

TCMRJ: auxilia a CMRJ na fiscalização do Governo do Município do RJ.

Possui jurisdição somente no Município do Rio de Janeiro.

No total são 34 Tribunais de Contas:

01 TCU;
26 TCEs;
01 TCDF;
04 TC dos Municípios (BA, CE, GO e PA);
02 TCMs (TCM/RJ e TCM/SP).
34

COMPOSIÇÃO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS:

O Tribunal de Contas da União (TCU) é integrado por nove ministros.

Os demais tribunais de contas são integrados por sete conselheiros.

Tipos de Orçamento

Tipo de 
Orçamento Observação

Misto É o utilizado no Brasil (segregação de funções entre os Poderes)

Legislativo O Legislativo elabora o Orçamento

Executivo O executivo elabora, aprova, executa e controla.

No Orçamento Misto:

 • Executivo – Elabora (encaminha o Projeto de LOA para a apreciação do Poder Legislativo).

 • Legislativo – Aprova (recebe, aprecia, vota e devolve para o Poder Executivo).

 • Executivo – Executa (arrecada as receitas e empenha as despesas durante o exercício 
financeiro).

 • Legislativo – Controla (exerce o Controle Externo, com auxílio do Tribunal de Contas).
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Poder Executivo

(1) Elaboração do Projeto

Poder Legislativo                  Poder Legislativo

(4) Acompanhamento e 
Avaliação

                

(2) Apreciação, Aprovação 
Sanção e Publicação

            Poder Executivo

                  

(3) Execução

       Poder Executivo
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Questões

1. (CESPE) A duração do ciclo orçamentário é 
superior a um exercício financeiro, ou seja, 
o ciclo orçamentário não coincide com o 
ano civil. 

( ) Certo   ( ) Errado

2. (CESPE) A elaboração do orçamento inicia-
-se com a fixação da despesa. 

( ) Certo   ( ) Errado

3. (CESPE) A compatibilidade com o plano plu-
rianual e com a lei de diretrizes orçamentá-
rias é condição necessária para a aprovação 
de emendas ao projeto de lei orçamentária 
anual. 

( ) Certo   ( ) Errado

4. (CESPE) É imprescindível que a emenda a 
projeto de lei do orçamento anual que o 
modifique seja compatível com o plano plu-
rianual (PPA) e com as leis de diretrizes or-
çamentárias (LDOs). 

( ) Certo   ( ) Errado

5. (CESPE) Cabe ao Tribunal de Contas da 
União emitir parecer sobre as emendas 
apresentadas ao projeto de Lei Orçamentá-
ria Anual. 

( ) Certo   ( ) Errado

6. (CESPE) Exige-se, para a aprovação de 
emendas que acrescentem despesas a pro-
jeto de lei orçamentária anual, além da 
compatibilidade com o plano plurianual e 
com a lei de diretrizes orçamentárias, a in-
dicação dos recursos necessários para cus-
teá-las, que podem provir, por exemplo, da 

anulação de despesas, independentemente 
de sua natureza. 

( ) Certo   ( ) Errado

7. (CESPE) Caso o Poder Executivo julgue ne-
cessária a realização de alteração no proje-
to de lei do PPA, tendo este já sido enviado 
ao Congresso Nacional e iniciada a votação 
na comissão mista, o presidente poderá en-
viar mensagem à comissão solicitando que 
sejam realizadas as mudanças pretendidas. 

( ) Certo   ( ) Errado

8. (CESPE) Após o envio dos projetos de lei re-
lativos ao PPA, às diretrizes orçamentárias e 
ao orçamento anual ao Congresso Nacional, 
o presidente da República não poderá apre-
sentar proposta de modificação desses pro-
jetos. 

( ) Certo   ( ) Errado

9. (CESPE) Se o projeto de lei orçamentária 
anual não for sancionado até 31 de dezem-
bro, será possível adotar a prática, autoriza-
da em cada lei de diretrizes orçamentárias, 
de execução contínua de algumas despesas 
constantes da proposta, o que, no caso de 
despesas correntes consideradas inadiáveis, 
não poderá exceder, a cada mês, um duodé-
cimo do valor previsto de cada ação. 

( ) Certo   ( ) Errado

10. (CESPE) Cabe à Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização examinar 
e emitir parecer sobre o projeto de lei do or-
çamento, do plano plurianual, das diretrizes 
orçamentárias e de créditos adicionais.

( ) Certo   ( ) Errado
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11. (CESPE) A CF admite emendas ao projeto de 
lei orçamentária anual ou aos projetos que 
o modifiquem, desde que provenientes da 
anulação de despesas relacionadas ao ser-
viço da dívida e às transferências tributárias 
para os estados, o DF e os municípios, mas 
não da anulação de despesas que incidam 
sobre dotações para pessoal e respectivos 
encargos. 

( ) Certo   ( ) Errado

12. (CESPE) A Lei de Orçamento vigente para 
determinado exercício poderá ser tomada, 
pelo Poder Legislativo, como proposta para 
o exercício subsequente. 

( ) Certo   ( ) Errado

(CESPE) O ciclo orçamentário corresponde 
ao período de tempo em que se processam 
as atividades típicas do orçamento público, 
desde sua concepção até a apreciação final. 
Com relação ao processo do ciclo orçamen-
tário, julgue os itens a seguir. 

13. O Presidente da República deve encaminhar 
o PPA e a LDO ao Congresso Nacional até 
quatro meses antes do encerramento do 
primeiro exercício financeiro. A devolução 
do PPA e da LDO para sanção deverá ocor-
rer até o encerramento da sessão legislati-
va. 

( ) Certo   ( ) Errado

14. No Brasil, o ciclo orçamentário se divide em 
duas etapas: a elaboração/planejamento da 
proposta orçamentária e a execução orça-
mentária/financeira.

( ) Certo   ( ) Errado

15. (CESPE) O projeto de Lei Orçamentária 
Anual (LOA) deve ser aprovado em sessões 
ordinárias ou extraordinárias separadas, 
primeiramente no plenário da Câmara dos 

Deputados, em seguida no plenário do Se-
nado Federal. 

( ) Certo   ( ) Errado

16. (CESPE) Assegurado pela autonomia admi-
nistrativa do Poder Judiciário, o presidente 
do CNJ poderá enviar mensagem ao Con-
gresso Nacional contendo proposta de alte-
rações no projeto de Lei Orçamentária Anu-
al, na parte relativa às despesas previstas 
para o pagamento de pessoal da instituição, 
desde que não tenha sido iniciada a vota-
ção, na comissão mista, da parte cuja altera-
ção é proposta. 

( ) Certo   ( ) Errado

17. (CESPE) Se o Poder Executivo não apresen-
tar a proposta orçamentária no prazo legal, 
a prerrogativa de iniciativa legal é transferi-
da ao Poder Legislativo. 

( ) Certo   ( ) Errado

18. (CESPE) A iniciativa de elaboração da pro-
posta orçamentária anual é do Poder Execu-
tivo. 

( ) Certo   ( ) Errado

19. (CESPE) O presidente da República dispõe 
de competência para enviar mensagem ao 
Congresso Nacional propondo modificação 
nos projetos de lei relativos ao plano pluria-
nual, às diretrizes orçamentárias e ao orça-
mento anual enquanto não iniciada a vota-
ção, no plenário das duas casas legislativas, 
da parte do projeto a ser alterada. 

( ) Certo   ( ) Errado

20. (CESPE) O exercício financeiro, no Brasil, 
não coincide com o ano civil: os orçamentos 
anuais são executados no período de 1º de 
fevereiro a 31 de dezembro de cada ano. 

( ) Certo   ( ) Errado
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21. (CESPE) Ao analisar as contas da ANTT, o 
Tribunal de Contas da União pratica ato de 
controle interno. 

( ) Certo   ( ) Errado

22. (CESPE) As emendas orçamentárias, que só 
podem ser aprovadas caso estejam de acor-
do com o PPA e a LDO, constituem um im-
portante instrumento do Poder Legislativo 
para influenciar a alocação de recursos pú-
blicos. 

( ) Certo   ( ) Errado

23. (CESPE) O ciclo orçamentário compreende 
um período de tempo que se inicia antes do 
exercício correspondente àquele em que o 
orçamento deve entrar em vigor, sendo ne-
cessariamente superior a um ano. 

( ) Certo   ( ) Errado

24. (CESPE) As emendas ao projeto de lei do or-
çamento anual somente serão aprovadas se 
forem compatíveis com o PPA e com a LDO.

( ) Certo   ( ) Errado

25. (CESPE) A apresentação da lei orçamentária 
anual no caso da União é de iniciativa pri-
vativa do presidente da República, mas esse 
poder é vinculado aos prazos determinados 
pela legislação e o não cumprimento desses 
prazos constitui crime de responsabilidade. 

( ) Certo   ( ) Errado

26. (CESPE) Ao Poder Executivo é permitido 
propor modificações no projeto de lei orça-
mentária, enquanto não iniciada a votação, 
pela comissão mista de senadores e depu-
tados a que se refere o art. 166 da Consti-
tuição Federal, da parte cuja alteração é 
proposta. 

( ) Certo   ( ) Errado

27. (CESPE) A comissão mista permanente de 
senadores e deputados a que se refere o 
art. 166 da CF encerra sua participação no 
ciclo orçamentário com a aprovação de pa-
recer ao projeto de lei orçamentária e seu 
encaminhamento ao plenário das duas Ca-
sas do Congresso Nacional. 

( ) Certo   ( ) Errado

28. (CESPE) A Câmara dos Deputados deve ana-
lisar, na forma do regimento comum, os 
projetos de lei relativos ao plano plurianual, 
as diretrizes orçamentárias e ao orçamento 
anual, que são elaborados pelo Senado Fe-
deral. 

( ) Certo   ( ) Errado

29. (CESPE) O controle externo da execução 
orçamentária realizada pelo MDIC consti-
tui atribuição da  Controladoria-Geral da 
União, conforme previsão constitucional. 

( ) Certo   ( ) Errado

30. (CESPE) De acordo com a CF, os responsá-
veis pelo controle interno, ao tomarem co-
nhecimento de qualquer irregularidade ou 
ilegalidade, devem comunicá-la ao tribunal 
de contas, sob pena de responsabilidade 
subsidiária. 

( ) Certo   ( ) Errado

31. (CESPE) Os cidadãos são partes legítimas 
para denunciar irregularidades ou ilegalida-
des perante o Tribunal de Contas da União. 

( ) Certo   ( ) Errado

32. (CESPE) O controle interno da execução or-
çamentária é exercido pelos Poderes Legis-
lativo, Executivo e Judiciário, com o auxílio 
do tribunal de contas. 

( ) Certo   ( ) Errado
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33. (CESPE) É de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional o julgamento das contas 
prestadas anualmente pelo presidente da 
República, cabendo ao Tribunal de Contas 
da União emitir parecer prévio sobre essas 
contas. 

( ) Certo   ( ) Errado

34. (CESPE) Cabe ao Congresso Nacional, como 
órgão titular do controle externo, julgar, em 
caráter definitivo, as contas dos administra-
dores e demais responsáveis por dinheiros, 
bens e valores públicos.

( ) Certo   ( ) Errado

35. (CESPE) Cabe à comissão mista permanente 
de senadores e deputados federais exami-
nar e emitir parecer sobre as contas apre-
sentadas pelo presidente da República. 

( ) Certo   ( ) Errado

36. (CESPE) No Brasil, o ciclo orçamentário é 
definido como processo contínuo, dinâmico 
e flexível, em que são avaliados os aspectos 
físicos e financeiros dos programas do setor 
público. 

( ) Certo   ( ) Errado

37. (CESPE) Se o Poder Judiciário não encami-
nhar sua proposta orçamentária dentro do 
prazo estabelecido na lei de diretrizes orça-
mentárias, o Poder Executivo estará autori-
zado a definir os valores da referida propos-
ta de acordo com seus próprios critérios. 

( ) Certo   ( ) Errado

38. (CESPE) Na LDO, constam os limites para a 
elaboração das propostas orçamentárias do 
Ministério Público. 

( ) Certo   ( ) Errado

39. (CESPE) Em razão de sua autonomia funcio-
nal e administrativa, assegurada pela CF, o 
MP não é obrigado a elaborar sua proposta 
orçamentária dentro dos parâmetros defini-
dos pela lei de diretrizes orçamentárias. 

( ) Certo   ( ) Errado

40. (CESPE) Caberá ao Poder Legislativo elabo-
rar o projeto de lei orçamentária, na hipó-
tese de o Poder Executivo não enviá-lo ao 
Poder Legislativo. 

( ) Certo   ( ) Errado

Gabarito: 1. C 2. E 3. C 4. C 5. E 6. E 7. E 8. E 9. C 10. C 11. E 12. C 13. E 14. E 15. E 16. E 17. E  
18. C 19. E 20. E 21. E 22. C 23. C 24. C 25. C 26. C 27. E 28. E 29. E 30. E 31. C 32. E 33. C 34. E  
35. C 36. C 37. E 38. C 39. E 40. E
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PRINCÍPIOS ORÇAMENTÁRIOS

Legalidade

Universalidade

Periodicidade (Anualidade)

Exclusividade (Art. 165, § 8º da CF/88)

Orçamento Bruto

Publicidade

Equilíbrio

Não Afetação de Receitas (de impostos)

Especificação (Especificidade, Especialização, Discriminação)

Unidade ou Totalidade

Princípio da Legalidade

Apresenta o mesmo fundamento do princípio da legalidade aplicado à administração pública, 
segundo o qual cabe ao Poder Público fazer ou deixar de fazer somente aquilo que a lei 
expressamente autorizar, ou seja, se subordina aos ditames da lei. A Constituição Federal 
de 1988, no art. 37, estabelece os princípios da administração pública, dentre os quais o 
da legalidade e, no seu art. 165, estabelece a necessidade de formalização legal das leis 
orçamentárias: 

“Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: 

I – o plano plurianual; 

II – as diretrizes orçamentárias; 

III – os orçamentos anuais.” 

LOA

Receitas Previstas Despesas Fixadas
(Créditos Orçamentários)

Tributárias          700
Contribuições    150
Patrimoniais        50

Pessoal                            600
Serviços de Terceiros    200
Material de Consumo   100

Total “Dinheiro previsto” 900 Total   “Cartão de Crédito” 900
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Princípio da Universalidade

Lei nº 4.320/64:

Art. 3º. A Lei de Orçamento compreenderá todas as receitas, inclusive as de operações de crédito 
autorizadas em lei.

[...] 

Art. 4º. A Lei de Orçamento compreenderá todas as despesas próprias dos órgãos do Governo e da 
administração centralizada, ou que, por intermédio deles se devam realizar, observado o disposto 
no artigo 2º.

LOA

Receitas Previstas Despesas Fixadas (Créditos 
Orçamentários)

Tributárias                          700
Contribuições                      50
Patrimoniais                        50
Operações de Crédito     100

Ministério da Educação (Adm. Direta)

Pessoal                            xxx
Serviços de Terceiros    xxx
Material de Consumo   xxx

Ministério dos Transportes (Adm. Direta)

Pessoal                            xxx
Serviços de Terceiros    xxx
Material de Consumo  xxx

IBAMA (Adm. Indireta/Autarquia)
Pessoal                            xxx
Serviços de Terceiros    xxx
Material de Consumo  xxx

Total "Dinheiro previsto" 900 / Total "Cartão de Crédito" 900

Princípio da Periodicidade (Anualidade)

CRFB/88:

Art. 165, § 5º  A lei orçamentária anual compreenderá ...
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Lei nº 4.320/64:

Art. 34. O exercício financeiro coincidirá com o ano civil.

LOA XXXX

Receitas Previstas Despesas Fixadas
(Créditos Orçamentários)

Tributárias          700
Contribuições    150
Patrimoniais        50

Pessoal                            600
Serviços de Terceiros    200
Material de Consumo   100

Total “Dinheiro previsto” 900 Total   “Cartão de Crédito” 900

Princípio do Orçamento Bruto

Lei nº 4.320/64:

Art. 6º Todas as receitas e despesas constarão da Lei de Orçamento pelos seus totais, vedadas 
quaisquer deduções.

LOA

Receitas Previstas Despesas Fixadas
(Créditos Orçamentários)

Tributárias            700
    IPVA
Contribuições      150
Patrimoniais           50

Pessoal                           300
Serviços de terceiros    150
Material de Consumo  100
TTC                                  350

Total “Dinheiro previsto” 900 Total “Cartão de Crédito” 900

Princípio da Publicidade

Princípio básico da atividade da administração pública no regime democrático está previsto 
pelo caput do art. 37 da Magna Carta de 1988. 
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Nota do Professor:
Assim como a maioria dos atos da Administração, as leis orçamentárias devem ser 
publicadas em meio oficial de comunicação. 

Princípio da Equilíbrio

Receitas Previstas Despesas Fixadas
(Créditos Orçamentários)

Tributárias          700
Contribuições    150
Patrimoniais        50

Pessoal                            600
Serviços de Terceiros    200
Material de Consumo  100
Obras e Instalações      200

Total “Dinheiro previsto” 900 Total “Cartão de Crédito” 1.100

Princípio da Não Afetação de Receitas

CRFB/88:

Art. 167. São vedados:

IV – a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição 
do produto da arrecadação dos impostos a que se referem os arts. 158 e 159, a destinação de 
recursos para as ações e serviços públicos de saúde, para manutenção e desenvolvimento 
do ensino e para realização de atividades da administração tributária, como determinado, 
respectivamente, pelos arts. 198, § 2º, 212 e 37, XXII, e a prestação de garantias às operações 
de crédito por antecipação de receita, previstas no art. 165, § 8º, bem como o disposto no § 4º 
deste artigo; 

Art. 167, § 4º É permitida a vinculação de receitas próprias geradas pelos impostos a que se 
referem os arts. 155 e 156, e dos recursos de que tratam os arts. 157, 158 e 159, I, a e b, e II, 
para a prestação de garantia ou contragarantia à União e para pagamento de débitos para 
com esta.

Receitas Previstas Despesas Fixadas
(Créditos Orçamentários)

Tributárias            700
    IPVA
Contribuições      150
Patrimoniais           50

Pessoal                           300
Serviços de terceiros    150
Material de Consumo  100
TTC                                  350

Total “Dinheiro previsto” 900 Total “Cartão de Crédito” 900
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Princípio da Especificação

Lei nº 4.320/64:

Art. 5º A Lei de Orçamento não consignará dotações globais destinadas a atender indiferentemente 
a despesas de pessoal, material, serviços de terceiros, transferências ou quaisquer outras, 
ressalvado ...

LOA

Receitas Previstas Despesas Fixadas (Créditos 
Orçamentários)

Tributárias                         700
Contribuições                     50
Patrimoniais                        50
Operações de Crédito     100

Ministério da Educação (Adm. Direta)

Pessoal                            xxx
Serviços de Terceiros    xxx

Ministério dos Transportes (Adm. Direta)

Pessoal                            xxx
Material de Consumo  xxx

IBAMA (Adm. Indireta/Autarquia)
Pessoal                            xxx
Serviços de Terceiros    xxx

Reserva de Contingência       20

Total "Dinheiro previsto" 900/Total "Cartão de Crédito" 900

Reserva de Contingência

Conceito:

Dotação global, genérica, destinada a quitar passivos contingentes, tais como:

Demanda Judicial de uma Empresa Estatal Dependente;

Calamidade Pública.

Serve também para cobrir riscos orçamentários, isto é, risco de erro de planejamento 
orçamentário quando utilizada como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais 
suplementares e especiais.

Art. 5º da LRF:

A LOA conterá RESERVA DE CONTINGÊNCIA cujo montante será calculado na LDO (no Anexo de 
Riscos Fiscais)
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Princípio da Unidade

CRFB/88:

Art. 165, § 5º A lei orçamentária anual compreenderá:

I – o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da 
administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II – o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, 
detenha a maioria do capital social com direito a voto;

III – o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, 
da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos 
pelo Poder Público.

Previsto, de forma expressa, pelo caput do art. 2º da Lei nº 4.320/64, determina a existência 
de orçamento único para cada um dos entes federados – União, Estados, DF e Municípios – 
com a finalidade de se evitarem múltiplos orçamentos paralelos dentro de uma mesma pessoa 
política.

Dessa forma, todas as receitas previstas e despesas fixadas, em cada exercício financeiro, 
devem integrar um único documento legal dentro de cada esfera federativa: a Lei Orçamentária 
Anual – LOA*.

 • Cada pessoa política da federação elaborará sua própria LOA.

Princípio da Exclusividade

CRFB/88:

Art. 165, § 8º A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita 
e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos 
suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, 
nos termos da lei.

LOA

(Exemplo)

“Art. xx. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares, até o limite de 
trinta por cento do total da despesa fixada nesta Lei, para transposição, remanejamento ou 
transferência de recursos, criando, se necessário, fontes de recursos, modalidades de aplicação, 
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elementos de despesa e subtítulos, com a finalidade de suprir insuficiências dos Orçamentos 
Fiscal e da Seguridade Social, respeitadas as prescrições constitucionais e os termos da Lei 
Federal nº 4.320, 17 de março de 1964, em seu artigo 43, § 1º incisos I, II e III e §§ 2º, 3º e 4º”. 

(Exemplo)

“Art. xx. Fica o Poder Executivo autorizado a contrair financiamentos com agências nacionais 
e internacionais oficiais de crédito para aplicação em investimentos previstos nesta Lei, bem 
como a oferecer as contragarantias necessárias à obtenção de garantia do Tesouro Nacional 
para a realização destes financiamentos”.

(Exemplo)

“Art. xx. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação 
de receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, 
observados os preceitos legais aplicáveis à matéria”.

Nota do Professor:

A LOA do último ano de mandato não poderá conter essa autorização. (conforme art. 
38 da LRF).

Receitas Previstas Despesas Fixadas
(Créditos Orçamentários)

Tributárias            700
Contribuições      150
Patrimoniais           50

Pessoal                           600
Serviços de terceiros    200
Material de Consumo  100

Total “Dinheiro previsto” 900 Total “Cartão de Crédito” 900

Receitas Previstas Despesas Fixadas
(Créditos Orçamentários)

Tributárias                             700
Contribuições                        150
Patrimoniais                            50
Operações de Crédito                 200

Pessoal                                    600
Serviços de terceiros            200
Material de Consumo          100
Obras e Instalações                  200

Total “Dinheiro previsto” 1.100 Total “Cartão de Crédito” 1.100

Operações de Crédito

OPERAÇÕES DE CRÉDITO = EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS 

(DÍVIDA FUNDADA)
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Longo prazo, em regra.

Prazo de Amortização superior a 12 meses, em regra.

Finalidade: cobrir gasto orçamentário 

(Despesa de Capital, em regra)

Art. 98 da Lei nº 4.320/64 e Art. 29 (I, III e § 3º) da LRF

OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA 
(ARO)*

(Débito de Tesouraria)

(DÍVIDA FLUTUANTE)

Curto prazo (de 10/01 a 10/12)

Finalidade: cobrir insuficiência de caixa

Art. 92 da Lei nº 4.320/64 e Art. 38 da LRF

*VEDADA no último ano de MANDATO*.

PARA LEITURA

Princípios Orçamentários, de acordo com o MCASP – Manual de Contabilidade Aplicada ao 
Setor Público, da STN – Parte I – Procedimentos Contábeis Orçamentários:

Princípios Orçamentários

De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, da STN/SOF:

 • Unidade ou Totalidade;

 • Universalidade;

 • Anualidade ou Periodicidade;

 • Exclusividade;

 • Orçamento Bruto;

 • Legalidade;

 • Publicidade;

 • Transparência;

 • Não-Vinculação (Não-Afetação) da Receita de Impostos.
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Unidade ou Totalidade

Previsto, de forma expressa, pelo caput do art. 2º da Lei nº 4.320/64, determina a existência 
de orçamento único para cada um dos entes federados – União, Estados, DF e Municípios – 
com a finalidade de se evitarem múltiplos orçamentos paralelos dentro de uma mesma pessoa 
política.

Dessa forma, todas as receitas previstas e despesas fixadas, em cada exercício financeiro, 
devem integrar um único documento legal dentro de cada esfera federativa: a Lei Orçamentária 
Anual – LOA*.

 • Cada pessoa política da federação elaborará sua própria LOA.

Universalidade

Estabelecido, de forma expressa, pelo caput do art. 2º da Lei nº 4.320/64, recepcionado e 
normatizado pelo § 5º do art. 165 da CF, determina que a LOA de cada ente federado deverá 
conter todas as receitas e despesas de todos os poderes, órgão, entidades, fundos, e fundações 
instituídas e mantidas pelo poder público. 

Anualidade ou Periodicidade

Estipulado, de forma literal, pelo caput do art. 2º da Lei no 4.320, de 1964, delimita o exercício 
financeiro orçamentário: período de tempo ao qual a previsão das receitas e a fixação das 
despesas registradas na LOA irão se referir. 

Segundo o art. 34 da Lei no 4.320, de 1964, o exercício financeiro coincidirá com o ano civil e, 
por isso, será de 1º de janeiro até 31 de dezembro de cada ano.  

Exclusividade

Previsto no § 8º do art. 165 da Constituição Federal, estabelece que a Lei Orçamentária Anual 
não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa. Ressalvam-se 
dessa proibição a autorização para abertura de créditos adicionais e a contratação de operações 
de crédito, nos termos da lei. 

Orçamento Bruto

Previsto pelo art. 6o da Lei no 4.320, de 1964, obriga registrarem-se receitas e despesas na LOA 
pelo valor total e bruto, vedadas quaisquer deduções. 

Legalidade

Apresenta o mesmo fundamento do princípio da legalidade aplicado à administração pública, 
segundo o qual cabe ao Poder Público fazer ou deixar de fazer somente aquilo que a lei 
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expressamente autorizar, ou seja, se subordina aos ditames da lei. A Constituição Federal 
de 1988, no art. 37, estabelece os princípios da administração pública, dentre os quais o 
da legalidade e, no seu art. 165, estabelece a necessidade de formalização legal das leis 
orçamentárias: 

“Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: 

I – o plano plurianual; 

II – as diretrizes orçamentárias; 

III – os orçamentos anuais.” 

Publicidade

Princípio básico da atividade da administração pública no regime democrático está previsto pelo 
caput do art. 37 da Magna Carta de 1988. Justifica-se especialmente pelo fato de o orçamento 
ser fixado em lei, sendo esta a que autoriza aos Poderes a execução de suas despesas.

Nota do Professor:

Assim como a maioria dos atos da Administração, as leis orçamentárias devem ser 
publicadas em meio oficial de comunicação. 

Transparência

Aplica-se também ao orçamento público, pelas disposições contidas nos arts. 48, 48-A e 49 
da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, que determinam ao governo, por exemplo: divulgar 
o orçamento público de forma ampla à sociedade; publicar relatórios sobre a execução 
orçamentária e a gestão fiscal; disponibilizar, para qualquer pessoa, informações sobre a 
arrecadação da receita e a execução da despesa. 

Nota do Professor:

A LRF determina que as informações acima deve ser disponibilizadas, para a sociedade, 
em meio eletrônico de divulgação (internet). 
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Não-Vinculação (Não-Afetação) da Receita de Impostos

Estabelecido pelo inciso IV do art. 167 da CF/88, veda vinculação da receita de impostos a órgão, 
fundo ou despesa, salvo exceções estabelecidas pela própria Constituição Federal, in verbis:

“Art. 167. São vedados: 

[...]

IV – a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição 
do produto da arrecadação dos impostos a que se referem os arts. 158 e 159, a destinação 
de recursos para as ações e serviços públicos de saúde, para manutenção e desenvolvimento 
do ensino e para realização de atividades da administração tributária, como determinado, 
respectivamente, pelos arts. 198, § 2º, 212 e 37, XXII, e a prestação de garantias às operações 
de crédito por antecipação de receita, previstas no art. 165, § 8º, bem como o disposto no § 4º 
deste artigo; 

[...] 

§ 4º É permitida a vinculação de receitas próprias geradas pelos impostos a que se referem 
os arts. 155 e 156, e dos recursos de que tratam os arts. 157, 158 e 159, I, a e b, e II, para a 
prestação de garantia ou contragarantia à União e para pagamento de débitos para com esta”. 

As ressalvas são estabelecidas pela própria Constituição e estão relacionadas à repartição do 
produto da arrecadação dos impostos (Fundos de Participação dos Estados (FPE) e Fundos 
de Participação dos Municípios (FPM) e Fundos de Desenvolvimento das Regiões Norte, 
Nordeste e Centro-Oeste) à destinação de recursos para as áreas de saúde e educação, além do 
oferecimento de garantias às operações de crédito por antecipação de receitas. 
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Questões

1. (CESPE) A lei orçamentária contém a discri-
minação da receita e da despesa, eviden-
ciando, assim, a política econômico-finan-
ceira e o programa de trabalho do governo, 
respeitando-se os princípios da unidade, da 
universalidade e da anualidade. 

( ) Certo   ( ) Errado

2. (CESPE) O princípio da universalidade deve 
ser seguido na parcela do orçamento que 
trata dos Poderes Executivo e Judiciário. No 
entanto, esse princípio não precisa ser ob-
servado no caso das despesas relativas ao 
Poder Legislativo.

( ) Certo   ( ) Errado

3. (CESPE) Considera-se respeitado o princípio 
da unidade orçamentária ainda que a lei or-
çamentária anual seja composta por três or-
çamentos diferentes, como ocorre no Brasil.

( ) Certo   ( ) Errado

4. (CESPE) Para evitar dupla contagem, os re-
gistros das receitas e despesas na lei orça-
mentária anual (LOA) devem ser realizados 
pelos seus valores líquidos, abatendo os im-
postos e as taxas. 

( ) Certo   ( ) Errado

5. (CESPE) O princípio da exclusividade tem o 
objetivo de impedir que a lei de orçamento 
seja utilizada como meio de aprovação de 
matérias estranhas às questões orçamentá-
rias. 

( ) Certo   ( ) Errado

6. (CESPE) O princípio da universalidade está 
expresso no dispositivo constitucional que 
proíbe a concessão ou utilização de créditos 
ilimitados.

( ) Certo   ( ) Errado

7. (CESPE) De acordo com o princípio da espe-
cialização, a lei orçamentária deverá conter 
apenas matéria financeira, excluindo qual-
quer dispositivo estranho à estimativa de 
receitas do orçamento. 

( ) Certo   ( ) Errado

8. (CESPE) A LOA é peça técnica voltada para 
a operacionalização do planejamento go-
vernamental, assim não é necessária a ob-
servância do princípio da publicidade, visto 
que o PPA e a LDO já cumprem a função de 
tornar público para a sociedade quais são 
os objetivos dos governos e que meios se-
rão utilizados para alcançá-los. 

( ) Certo   ( ) Errado

9. (CESPE – AFT – MTE – 2013) 

A evolução ocorrida nas funções do orça-
mento, que deixou de ser um mero instru-
mento de autorização para se tornar ferra-
menta de auxílio efetivo da administração, 
gerou um novo princípio, o da programação. 

( ) Certo   ( ) Errado

10. (CESPE) De acordo com o princípio da uni-
dade, ou totalidade, que rege a ordem orça-
mentária no Brasil, o montante da despesa 
autorizada em cada exercício financeiro não 
poderá ser superior ao total das receitas es-
timadas para o mesmo período. 

( ) Certo   ( ) Errado
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11. (CESPE) Caso uma prefeitura crie, por meio 
da vinculação de receitas de impostos, uma 
garantia de recursos para a colocação de as-
falto em todas as vias municipais, ela violará 
o princípio da não afetação de receitas. 

( ) Certo   ( ) Errado

12. (CESPE) A Constituição Federal de 1988 
veda a vinculação da receita de tributos e 
contribuições de competência federal a ór-
gão, fundo ou despesa, ressalvada a repar-
tição do produto da arrecadação de alguns 
impostos, elencados em rol taxativo, para as 
finalidades estabelecidas no texto constitu-
cional.

( ) Certo   ( ) Errado

13. (CESPE) Para permitir que haja maior con-
trole nos gastos públicos, o princípio da uni-
dade propõe que os orçamentos de todos 
os entes federados (União, estados e muni-
cípios) sejam reunidos em uma única peça 
orçamentária, que assume a função de or-
çamento nacional unificado.

( ) Certo   ( ) Errado

14. (CESPE) Se o Poder Executivo Federal pro-
mover a transposição de recursos de uma 
categoria de programação orçamentária 
para outra, ainda que com autorização le-
gislativa, incorrerá em violação de norma 
constitucional. 

( ) Certo   ( ) Errado

15. (CESPE) Na Lei Orçamentária Anual, a auto-
rização, para a abertura de créditos suple-
mentares é exceção ao princípio orçamen-
tário da não afetação de receita. 

( ) Certo   ( ) Errado

16. (CESPE) Para a obtenção de maior transpa-
rência e clareza na previsão de despesas e 
fixação de receitas constantes na lei orça-
mentária anual, permite-se a dedução das 
receitas que não serão efetivamente con-
vertidas em caixa, sem que, para isso, seja 
necessário descriminar os valores originais. 
Ao prever tal procedimento, a legislação ob-
serva o princípio do orçamento bruto. 

( ) Certo   ( ) Errado

17. (CESPE) Para a garantia dos recursos neces-
sários a investimentos na infraestrutura de 
transporte urbano no Brasil, é permitida 
pela CF a vinculação das receitais próprias 
geradas pela arrecadação de impostos so-
bre a propriedade de veículos automotores. 

( ) Certo   ( ) Errado

18. (CESPE) A abertura de créditos suplementa-
res e a contratação de operações de crédito, 
ainda que por antecipação de receita, con-
traria o princípio da exclusividade. 

( ) Certo   ( ) Errado

19. (CESPE) De acordo com o princípio da uni-
dade, ou da totalidade orçamentária, todos 
os entes federados devem reunir seus dife-
rentes orçamentos em uma única lei orça-
mentária, que consolidará todas as receitas 
e despesas públicas do Estado. 

( ) Certo   ( ) Errado

20. (CESPE) O princípio do orçamento bruto, 
que é decorrente da evolução das funções 
orçamentárias relacionadas com a implan-
tação do orçamento-programa, fundamen-
ta-se na obrigatoriedade de se especifica-
rem os gastos por meio de programas de 
trabalho que permitem a identificação dos 
objetivos e metas a serem atingidos. 

( ) Certo   ( ) Errado
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21. (CESPE) O princípio do orçamento bruto, 
embora bastante representativo, não está 
integrado à legislação brasileira. 

( ) Certo   ( ) Errado

22. (CESPE) O princípio da universalidade, in-
corporado à legislação orçamentária, possi-
bilita ao Poder Legislativo impedir que o Po-
der Executivo realize despesas sem a prévia 
autorização parlamentar. 

( ) Certo   ( ) Errado

23. (CESPE) As cotas de receita que uma enti-
dade pública deva transferir a outra serão 
incluídas como receita no orçamento da en-
tidade obrigada à transferência. 

( ) Certo   ( ) Errado

24. (CESPE) Todas as parcelas da receita e da 
despesa devem figurar no orçamento em 
seus valores brutos, sem apresentar qual-
quer tipo de dedução. 

( ) Certo   ( ) Errado

25. (CESPE) A reserva de contingência, dotação 
global para atender passivos contingentes e 
outras despesas imprevistas, constitui exce-
ção ao princípio da especificação ou espe-
cialização. 

( ) Certo   ( ) Errado

26. (CESPE) O princípio da unidade estabelece 
que o montante da despesa não deve ultra-
passar a receita prevista para o período.

( ) Certo   ( ) Errado

27. (CESPE) Apesar de o princípio da não afe-
tação proibir as vinculações das receitas de 
impostos às despesas, a CF vincula algumas 
dessas receitas a determinadas despesas. 

( ) Certo   ( ) Errado

28. (CESPE) O princípio orçamentário da univer-
salidade garante que o orçamento conterá 
apenas matéria financeira, sem abarcar as-
suntos estranhos à previsão de receitas e à 
fixação de despesas. 

( ) Certo   ( ) Errado

29. (CESPE) O administrador público que res-
peita o princípio do orçamento bruto, ao 
planejar o orçamento do ano seguinte, deve 
fazer as devidas compensações nas contas 
com a intenção de incluir em sua planilha os 
saldos resultantes dessas operações. 

( ) Certo   ( ) Errado

30. (CESPE) As parcelas referentes às transfe-
rências constitucionais da União para os 
estados e municípios, por constituírem des-
tinações incondicionais, definidas por per-
centuais predeterminados, não integram a 
receita orçamentária da União, e, em aten-
dimento ao princípio do orçamento bruto, 
ingressam diretamente como receita orça-
mentária dos entes beneficiários. 

( ) Certo   ( ) Errado

31. (CESPE) O saldo não aplicado do crédito 
adicional extraordinário cuja promulgação 
ocorrer em setembro de 2011 poderá ser 
reaberto e incorporado ao orçamento de 
2012, sendo uma exceção ao princípio da 
anualidade. 

( ) Certo   ( ) Errado

32. (CESPE) Conforme o princípio orçamentá-
rio da unidade, todas as receitas e despesas 
devem integrar o orçamento público. 

( ) Certo   ( ) Errado
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33. (CESPE) O princípio da exclusividade foi pro-
posto com a finalidade de impedir que a lei 
orçamentária, em razão da natural celeri-
dade de sua tramitação no legislativo, fosse 
utilizada como mecanismo de aprovação de 
matérias diversas às questões financeiras. 

( ) Certo   ( ) Errado

34. (CESPE) O princípio da anualidade ou da 
periodicidade estabelece que o orçamento 
obedeça a determinada periodicidade, ge-
ralmente um ano, já que esta é a medida 
normal das previsões humanas, para que a 
interferência e o controle do Poder Legisla-
tivo possam ser efetivados em prazos razoá-
veis, que permitam a correção de eventuais 
desvios ou irregularidades verificados na 
sua execução. No Brasil, a periodicidade va-
ria de um a dois anos, dependendo do ente 
federativo. 

( ) Certo   ( ) Errado

35. (CESPE) O princípio da discriminação ou es-
pecialização trata da inserção de dotações 
globais na lei orçamentária, providência 
que propicia maior agilidade na aplicação 
dos recursos financeiros. 

( ) Certo   ( ) Errado

36. (CESPE) De acordo com o princípio da não 
afetação, o montante das despesas não 
deve superar o montante das receitas pre-
vistas para o período.

( ) Certo   ( ) Errado

37. (CESPE) A autorização para a abertura de 
créditos suplementares e a contratação de 
operações de crédito são excepcionalidades 
ao princípio da exclusividade no que se re-
fere à lei orçamentária. 

( ) Certo   ( ) Errado

38. (CESPE) O princípio do equilíbrio é uma im-
portante ferramenta de controle dos gastos 
e da dívida pública por estabelecer que o 
total da despesa orçamentária tenha como 
limite a receita orçamentária prevista para o 
exercício financeiro.

( ) Certo   ( ) Errado

39. (CESPE) A abrangência do princípio orça-
mentário da não vinculação de receitas res-
tringe-se às receitas de impostos.

( ) Certo   ( ) Errado

40. (CESPE) O princípio da universalidade está 
claramente incorporado na legislação or-
çamentária, assegurando que o orçamento 
compreenda todas as receitas e todas as 
despesas públicas, possibilitando que o Po-
der Legislativo conheça, a priori, todas as 
receitas e despesas do governo e possa dar 
prévia autorização para a respectiva arreca-
dação e realização.

( ) Certo   ( ) Errado

41. (ESAF – Assistente Técnico-Administrativo 
– Ministério da Fazenda – 2009) 

Quanto aos princípios orçamentários, mar-
que a opção correta. 

a) O Princípio da universalidade da ma-
téria orçamentária estabelece que so-
mente deve constar no orçamento ma-
téria pertinente à fixação da despesa e 
à previsão da receita. 

b) O Princípio da Programação preconiza a 
vinculação necessária à ação governa-
mental, assegurando-se a finalidade do 
plano plurianual. 

c) O Princípio da não-afetação da receita 
preconiza que não pode haver transfe-
rência, transposição ou remanejamento 
de recursos de uma categoria de pro-
gramação para outra ou de um órgão 
para outro sem prévia autorização legis-
lativa. 



www.acasadoconcurseiro.com.br 1325

MTE - Auditor Fiscal do Trabalho – Administração Geral e Pública (AFO) – Prof. Fábio Furtado

d) O Princípio da reserva de lei estabelece 
que os orçamentos e créditos adicionais 
devem ser incluídos em valores brutos, 
todas as despesas e receitas da União, 
inclusive as relativas aos seus fundos. 

e) O Princípio do Equilíbrio Orçamentário 
estabelece que a lei orçamentária não 
conterá dispositivo estranho à previsão 
da receita e à fixação da despesa.

Gabarito: 1. C 2. E 3. C 4. E 5. C 6. E 7. E 8. E 9. C 10. E 11. C 12. E 13. E 14. E 15. E 16. E 17. E  
18. E 19. E 20. E 21. E 22. C 23. E 24. C 25. C 26. E 27. C 28. E 29. E 30. E 31. C 32. E 33. C 34. E  
35. E 36. E 37. C 38. C 39. C 40. C 41. B
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CRÉDITOS ADICIONAIS

Lei nº 4.320/64:

Art. 40. São créditos adicionais as autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente 
dotadas na Lei de Orçamento.

Nota do Professor:

Os créditos adicionais têm como finalidade retificar, modificar, a LOA durante sua 
execução.

Art. 46. O ato que abrir crédito adicional indicará a importância, a espécie do mesmo e a 
classificação da despesa, até onde for possível.

Nota do Professor:

Tendo em vista que modificam o orçamento público em vigor, todos os créditos 
adicionais são abertos com a indicação do valor monetário, cumprindo, assim, o art. 
167, VII da CRFB/88, que dispõe:

CRFB/88:

Art. 167. São vedados:

[...]

VII – a concessão ou utilização de créditos ilimitados;

Lei nº 4.320/64:

Art. 46. O ato que abrir crédito adicional indicará a importância, a espécie do mesmo e a 
classificação da despesa, até onde for possível.
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Nota do Professor:

São três espécies de créditos adicionais:

a) suplementares;

b) especiais;

c) extraordinários.

Suplementares

Finalidade: reforçar uma dotação.

Especiais

Finalidade: criar uma nova dotação.

Extraordinários 

Finalidade: atendimento de despesas imprevisíveis e urgentes.

Suplementares

Finalidade: reforçar uma dotação.

Lei nº 4.320/64:

Art. 41.

[...]

I – suplementares, os destinados a reforço de dotação orçamentária;

Receitas Previstas Despesas Fixadas
(Créditos Orçamentários)

Tributárias            700
Contribuições      150
Patrimoniais           50

Pessoal                           600
Serviços de terceiros    200
Material de Consumo  100

Total “Dinheiro previsto” 900 Total “Cartão de Crédito” 900
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Receitas Previstas Despesas Fixadas
(Créditos Orçamentários)

Tributárias            700
Contribuições      150
Patrimoniais           50

crédito adicional suplementar       +30
Pessoal                                         600
Serviços de terceiros                 200
Material de Consumo               100

Total “Dinheiro previsto” 900 Total “Cartão de Crédito” xxx

Receitas Previstas Despesas Fixadas
(Créditos Orçamentários)

Tributárias            700
Contribuições      150
Patrimoniais           50

crédito adicional suplementar
Pessoal                                         630
Serviços de terceiros                 200
Material de Consumo               100

Total “Dinheiro previsto” 900 Total “Cartão de Crédito” xxx

Especiais

Finalidade: criar uma nova dotação.

Lei nº 4.320/64:

Art. 41.

[...] 

II – especiais, os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica;

Receitas Previstas Despesas Fixadas
(Créditos Orçamentários)

Tributárias            700
Contribuições      150
Patrimoniais           50

Pessoal                                         600
Serviços de terceiros                 200
Material de Consumo               100
Crédito Adicional Especial/
Equip. e Mat. Permanentes       40

Total “Dinheiro previsto” 900 Total “Cartão de Crédito” xxx

Extraordinários 

Finalidade: atendimento de despesas imprevisíveis e urgentes.
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CRFB/88:

Art. 167.

[...] 

§ 3º A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender a despesas 
imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade 
pública, observado o disposto no art. 62.

Dependem de prévia autorização legislativa:

Suplementares (autorização na própria LOA ou em lei específica)

Finalidade: reforçar uma dotação.

Especiais (autorização em lei específica)

Finalidade: criar uma nova dotação.

LOA

(Exemplo)

“Art. xx. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares, até o limite de 
trinta por cento do total da despesa fixada nesta Lei, para transposição, remanejamento ou 
transferência de recursos, criando, se necessário, fontes de recursos, modalidades de aplicação, 
elementos de despesa e subtítulos, com a finalidade de suprir insuficiências dos Orçamentos 
Fiscal e da Seguridade Social, respeitadas as prescrições constitucionais e os termos da Lei 
Federal nº 4.320, 17 de março de 1964, em seu artigo 43, § 1º incisos I, II e III e §§ 2º, 3º e 4º”. 

São abertos por DECRETO EXECUTIVO:

(após a prévia autorização legislativa)

Suplementares

Finalidade: reforçar uma dotação.

Especiais

Finalidade: criar uma nova dotação.

Lei nº 4.320/64:

Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto 
executivo.

Obs.: O Crédito Adicional Extraordinário não depende de prévia autorização legislativa.
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Extraordinário

Finalidade: atendimento de despesas imprevisíveis e urgentes.

Obs.: O Crédito Adicional Extraordinário é, em regra, aberto por Decreto do Poder Executivo 
que dará imediato conhecimento ao Poder Legislativo (Art. 44 da Lei nº 4.320/64)

Na União é aberto por MEDIDA PROVISÓRIA (Art. 167, § 3º da CRFB/88)

Extraordinário

Finalidade: atendimento de despesas imprevisíveis e urgentes.

Lei nº 4.320/64:

Art. 44. Os créditos extraordinários serão abertos por decreto do Poder Executivo, que deles dará 
imediato conhecimento ao Poder Legislativo.

Nota do Professor:

Forma de abertura muito utilizada nos Estados, Distrito Federal e Municípios. 

Na União, é aberto por Medida Provisória, conforme art. 167, 3º e art. 62 da CRFB.

CRFB/88:

Art. 167.

[...] 

§ 3º A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender a despesas 
imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade 
pública, observado o disposto no art. 62.

Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas 
provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. 

§ 1º É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria:

I – relativa a: 

d) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais e 
suplementares, ressalvado o previsto no art. 167, § 3º; 
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Dependem de indicação da fonte de recursos:

Suplementares

Finalidade: reforçar uma dotação.

Especiais 

Finalidade: criar uma nova dotação.

Obs.: O Crédito Adicional Extraordinário não depende de indicação da fonte de recursos.

Extraordinário

Finalidade: atendimento de despesas imprevisíveis e urgentes.

Podem ser reabertos no próximo exercício financeiro:

Especiais 

Finalidade: criar uma nova dotação.

Extraordinários

Finalidade: atendimento de despesas imprevisíveis e urgentes.

Obs.: desde que o ato de autorização tenha sido promulgado nos últimos 4 meses do exercício 
financeiro (set, out, nov e dez).

(Art. 167, § 2º da CF/88)

CRFB/88:

Art. 167.

[...] 

§ 2º Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que 
forem autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos quatro meses 
daquele exercício, caso em que, reabertos nos limites de seus saldos, serão incorporados ao 
orçamento do exercício financeiro subsequente.

Prazos para a União (Art. 35,§ 2º do ADCT)
Envio (do Executivo para o Legislativo)

LOA
Até 4 meses antes do encerramento do exercício financeiro (até 31/08).

1º jan I--------------I-------------I 31/12
                            31/08

Obs.: O Crédito Adicional Suplementar nunca poderá ser reaberto no próximo exercício 
financeiro.
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Suplementar

Finalidade: reforçar uma dotação.

Lei nº 4.320/64:

Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos 
disponíveis para ocorrer à despesa e será precedida de exposição justificativa.

Fontes de recursos para abertura de créditos adicionais suplementares e 
especiais

Art. 43, § 1º, da Lei nº 4.320/64

I – Superávit FINANCEIRO apurado no Balanço PATRIMONIAL do exercício anterior.

(Ver Art. 43, § 1º, I e 43,§ 2º da Lei nº 4.320/64)

II – Excesso de Arrecadação. 

(Ver Art. 43, § 1º, II e 43,§§ 3º e 4º da Lei nº 4.320/64)

III – ANULAÇÃO parcial ou total de DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS ou de CRÉDITOS ADICIONAIS 
(inclusive RESERVA DE CONTINGÊNCIA)

IV – Operações de Crédito (Empréstimos; Financiamentos)

É a diferença positiva entre o Ativo Financeiro (dinheiro) e o Passivo Financeiro (Dívida 
Flutuante, obrigações de curto prazo, em regra).

É uma sobra de dinheiro em relação às obrigações flutuantes a pagar. Significa dinheiro 
descomprometido com obrigações. “Dinheiro sobrando”.

Art. 43, § 2º Entende-se por superávit financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro 
e o passivo financeiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as 
operações de crédito a eles vinculadas.
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Balanço Patrimonial

ATIVO
Ativo Financeiro (AF): 140

PASSIVO
Passivo Financeiro (PF): 100

(Dívida Flutuante)

Bancos                    140
Restos a Pagar                           50
Cauções a Devolver                  20
Consignações a Recolher         30

SF = AF (-) PF
SF = 140 (-) 100
SF = 40   ---------------------

(dinheiro descomprometido)

LOA

Receitas Previstas Despesas Fixadas
(Créditos Orçamentários)

Tributárias          700
Contribuições    150
Patrimoniais         50

Pessoal                                        600
Serviços de terceiros                 200
Material de Consumo               100

Crédito Adicional Especial/
Equip. e Mat. Permanentes       40

Total “Dinheiro previsto” 900 Total “Cartão de Crédito” 940

CUIDADO!

Incorreto:

I – Superávit PATRIMONIAL apurado no Balanço FINANCEIRO do exercício anterior.

(Ver Art. 43, § 1º, I e 43,§ 2º da Lei nº 4.320/64)

II – Excesso de Arrecadação. 

(Ver Art. 43, § 1º, II e 43,§ 4º da Lei nº 4.320/64)

Nota do Professor:

Significa que está entrando mais dinheiro do que estava previsto. 

Tendo em vista que o orçamento público é aprovado de maneira equilibrada, é justo 
que se o valor previsto de arrecadação está sendo superado o Estado possa utilizar 
esse recurso a mais para atendimento das necessidades da sociedade, por meio da 
abertura de créditos adicionais suplementares e especiais.
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Lei nº 4.320/64:

Art. 43, § 3º Entende-se por excesso de arrecadação, para os fins deste art., o saldo positivo das 
diferenças, acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-
se, ainda, a tendência do exercício.

Art. 43, § 4º Para o fim de apurar os recursos utilizáveis, provenientes de excesso de arrecadação, 
deduzir-se-á a importância dos créditos extraordinários abertos no exercício.

III – ANULAÇÃO parcial ou total de DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS ou de CRÉDITOS ADICIONAIS 
(inclusive RESERVA DE CONTINGÊNCIA)

Nota do Professor:

O montante total autorizado não será modificado, tendo em vista que as alterações 
ocorrerão “por dentro”, isto é, uma dotação será parcialmente ou totalmente anulada 
para fazer face ao aumento ou criação de outra dotação orçamentária.

LOA

Receitas Previstas Despesas Fixadas
(Créditos Orçamentários)

Tributárias          700
Contribuições    150
Patrimoniais         50

Pessoal                                        600
Serviços de terceiros                 200
Material de Consumo               100

(40)

Crédito Adicional Especial/
Equip. e Mat. Permanentes       40

Total “Dinheiro previsto” 900 Total “Cartão de Crédito” 900

Fonte de Recurso: Reserva de Contingência

MCASP – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, da STN – Parte I – Procedimentos 
Contábeis Orçamentários:

A dotação global denominada “Reserva de Contingência”, permitida para a União no artigo 91 
do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, ou em atos das demais esferas de Governo, a 
ser utilizada como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais e para o atendimento 
ao disposto no artigo 5º, inciso III, da Lei Complementar nº 101, de 2000, sob coordenação do 
órgão responsável pela sua destinação, será identificada nos orçamentos de todas as esferas de 
Governo pelo código “99.999.9999.xxxx.xxxx”, no que se refere às classificações por função e 
subfunção e estrutura programática, onde o “x” representa a codificação da ação e o respectivo 
detalhamento.
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Fontes de recursos para abertura de créditos adicionais suplementares e 
especiais

Art. 43, § 1º, da Lei nº 4.320/64:

IV – Operações de Crédito (Empréstimos; Financiamentos)

Nota do Professor:

São empréstimos (Dívida Fundada. Dívida de longo prazo, em regra) contraídos para 
fazer face a novas despesas, isto é, à criação de novas despesas (créditos adicionais 
especiais) ou ao reforço de dotações (créditos adicionais suplementares).

Fonte de recurso para financiar despesas de capital, em regra. Se for para financiar 
despesas correntes deverá ser aprovado pelo Poder Legislativo por maioria absoluta, 
conforme art. 167, III, da CRFB/88.

LOA

Receitas Previstas Despesas Fixadas
(Créditos Orçamentários)

Tributárias          700
Contribuições    150
Patrimoniais         50

Pessoal                                        600
Serviços de terceiros                 200
Material de Consumo               100

Total “Dinheiro previsto” 900 Total “Cartão de Crédito” 900

Receitas Previstas Despesas Fixadas
(Créditos Orçamentários)

Tributárias                                 700
Contribuições                           150
Patrimoniais                               50

Operações de Crédito               40

Pessoal                                        600
Serviços de terceiros                 200
Material de Consumo               100

Crédito Adicional Especial/
Equip. e Mat. Permanentes       40

Total “Dinheiro previsto” 940 Total “Cartão de Crédito” 940
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Receitas Previstas Despesas Fixadas
(Créditos Orçamentários)

Tributárias          700
Contribuições    150
Patrimoniais         50

Pessoal                                        600
Serviços de terceiros                 200
Material Permanente                100

Total “Dinheiro previsto” 900 Total “Cartão de Crédito” 900

Receitas Previstas Despesas Fixadas
(Créditos Orçamentários)

Tributárias                                 700
Contribuições                           150
Patrimoniais                               50

Operações de Crédito               40

Pessoal                                        600
Serviços de terceiros                 200

crédito adicional suplementar + 40
Material Permanente                100

Total “Dinheiro previsto” 940 Total “Cartão de Crédito” 940

Receitas Previstas Despesas Fixadas
(Créditos Orçamentários)

Tributárias                                 700
Contribuições                           150
Patrimoniais                               50

Operações de Crédito               40

Pessoal                                        600
Serviços de terceiros                 200

Material Permanente                140

Total “Dinheiro previsto” 940 Total “Cartão de Crédito” 940

5ª Fonte de Recursos, conforme a CRFB/1988

CRFB/88:

Art. 166, § 8º Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei 
orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes poderão ser utilizados, conforme 
o caso, mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia e específica autorização 
legislativa.

Receitas Previstas Despesas Fixadas
(Créditos Orçamentários)

Tributárias          700
Contribuições    150
Patrimoniais         50

Pessoal                                        600
Serviços de terceiros                 200
Material Consumo                     100

Total “Dinheiro previsto” 900 Total “Cartão de Crédito” 900
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Receitas Previstas Despesas Fixadas
(Créditos Orçamentários)

Tributárias                                 700
Contribuições                           150
Patrimoniais                               50

Pessoal                                        600
Serviços de terceiros                 200
Material de Consumo               100

(100)

Emenda Parlamentar   
Transf. p/ Municípios comprarem 
Ambulâncias                              100

Total “Dinheiro previsto” 900 Total “Cartão de Crédito” 900

Receitas Previstas Despesas Fixadas
(Créditos Orçamentários)

Tributárias                                 700
Contribuições                           150
Patrimoniais                               50

Pessoal                                        600
Serviços de terceiros                 200
Material de Consumo               100

Emenda Parlamentar   →
Transf. p/ Municípios comprarem 
Ambulâncias                              100*
Total “Cartão de Crédito”                 800*

Total “Dinheiro previsto” 900* * Ficou uma diferença de 100, em 
virtude do veto.

Art. 166, § 8º, da CRFB/88:

Nota do Professor:

A diferença de 100, ocorrida em razão do veto do Poder Executivo à emenda 
parlamentar, poderá ser utilizada como fonte de recursos para a abertura de créditos 
adicionais suplementares ou especiais, com prévia e específica autorização legislativa.

O valor de 100 é um exemplo de recurso que, em decorrência de veto, emenda ou 
rejeição do projeto de lei orçamentária anual, ficou sem despesas correspondentes. 
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Questões

1. (CESPE) Os créditos adicionais, classificados 
em suplementares, especiais e extraordiná-
rios, compreendem as autorizações de des-
pesa não computadas ou insuficientemente 
dotadas na Lei do Orçamento. 

( ) Certo   ( ) Errado

2. (CESPE) Durante o exercício financeiro, a lei 
orçamentária anual pode ser retificada devi-
do a aprovação de créditos adicionais suple-
mentares, especiais ou extraordinários. 

( ) Certo   ( ) Errado

3. (CESPE) A lei orçamentária anual (LOA) 
pode conter dispositivo que autorize a aber-
tura de crédito destinado a atender a dota-
ção não prevista no programa de trabalho 
inicialmente aprovado. 

( ) Certo   ( ) Errado

4. (CESPE) Considere que, na fronteira entre Bra-
sil e Bolívia, incidentes envolvendo membros 
das forças de segurança brasileira e traficantes 
tenham demandado operações extras da Polí-
cia Federal na região e que, apesar de o orça-
mento prever recursos para essas operações, 
eles não sejam suficientes para financiá-las. 
Nessa situação, os recursos adicionais neces-
sários devem ser providos por meio da aber-
tura de créditos extraordinários. 

( ) Certo   ( ) Errado

5. (CESPE) Na execução do orçamento, as do-
tações inicialmente aprovadas na LOA po-
dem revelar-se insuficientes para a reali-
zação dos programas de trabalho, caso em 
que poderá haver a abertura de créditos es-
peciais destinados à conclusão dos progra-
mas, após autorização legislativa. 

( ) Certo   ( ) Errado

6. (CESPE) Um crédito especial solicitado no 
mês de agosto e autorizado no mês de se-
tembro poderá ser incorporado ao orça-
mento financeiro subsequente, pelo valor 
do crédito ainda não aplicado. 

( ) Certo   ( ) Errado

7. (CESPE) A alteração orçamentária suple-
mentar visa atender despesas para as quais 
não exista dotação específica na LOA. 

( ) Certo   ( ) Errado

8. (CESPE) Os créditos suplementares têm como 
objetivo reforçar a dotação orçamentária exis-
tente e sua vigência será de sua abertura ao 
término do exercício financeiro. Contudo, se a 
abertura se der nos últimos quatro meses da-
quele exercício, esses créditos poderão ser rea-
bertos no limite de seus saldos e incorporados 
ao orçamento do exercício subsequente. 

( ) Certo   ( ) Errado

9. (CESPE) A Secretaria do Tesouro Nacional 
pode determinar, mediante portaria, a des-
consideração das operações de crédito vin-
culadas ao saldo dos créditos adicionais, 
para a apuração do superávit financeiro. 

( ) Certo   ( ) Errado

10. (CESPE) Os recursos destinados, no orça-
mento da União, para a reserva de contin-
gência podem ser utilizados para a abertura 
de créditos suplementares a serem executa-
dos como despesas correntes ou de capital. 

( ) Certo   ( ) Errado
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11. (CESPE) A condição necessária e suficiente 
para a abertura de créditos suplementares 
e especiais é a existência de recursos dispo-
níveis para fazerem face à despesa. 

( ) Certo   ( ) Errado

12. (CESPE) A LOA contém o programa de tra-
balho do governo, sendo vedado o início de 
programas ou projetos não incluídos nessa 
lei.

( ) Certo   ( ) Errado

13. (CESPE) Os créditos adicionais suplemen-
tares e especiais, autorizados por ato a ser 
promulgado em setembro de 2012, pode-
rão ser reabertos, no limite de seus saldos, 
sendo, então, incorporados ao orçamento 
do exercício financeiro subsequente.

( ) Certo   ( ) Errado

14. (CESPE) O crédito extraordinário não consti-
tui uma das espécies de crédito orçamentá-
rio. 

( ) Certo   ( ) Errado

15. (CESPE) A LOA poderá conter a autorização 
prévia para abertura de crédito adicional 
especial.

( ) Certo   ( ) Errado

16. (CESPE) É vedada a edição de medida provi-
sória que tenha por conteúdo matéria orça-
mentária, exceto quando destinada à aber-
tura de créditos adicionais. 

( ) Certo   ( ) Errado

17. (CESPE) Se, em decorrência de variações 
cambiais, determinado grupo de obrigações 
do governo federal, contratadas em moeda 
estrangeira, for majorado em um percentu-
al superior a 10% do montante originalmen-

te aprovado no orçamento, somente a aber-
tura de um crédito especial poderá suprir a 
dotação do saldo restante. 

( ) Certo   ( ) Errado

18. (CESPE) O crédito suplementar é o único dos 
créditos adicionais que não pode ter sua vi-
gência prorrogada para o exercício seguinte 
ao de sua abertura, independentemente do 
prazo de abertura.

( ) Certo   ( ) Errado

19. (CESPE) A abertura dos créditos extraordi-
nários não depende da existência de recur-
sos orçamentários disponíveis.

( ) Certo   ( ) Errado

20. (CESPE) O crédito adicional é um mecanismo 
retificador do orçamento que, na modalida-
de crédito suplementar, destina-se ao aten-
dimento de despesas imprevisíveis e urgen-
tes, como guerra e calamidade pública.

( ) Certo   ( ) Errado

21. (CESPE) É vedada a abertura de crédito ex-
traordinário sem prévia autorização legis-
lativa e sem indicação dos recursos corres-
pondentes. 

( ) Certo   ( ) Errado

22. (CESPE) Considere que o Poder Executivo 
proponha a aprovação de crédito especial, 
para incluir, na lei orçamentária anual, um 
novo programa de transferência de renda. 
Nessa situação, o saldo de caixa apurado no 
final do exercício anterior poderá ser utiliza-
do como fonte de recursos. 

( ) Certo   ( ) Errado

23 (CESPE) É possível que determinadas des-
pesas não estejam contempladas na peça 
orçamentária, que constitui um plano, uma 
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previsão. Quando autorizadas, essas despe-
sas, não previstas no orçamento, ou as que 
tenham dotações insuficientes, são deno-
minadas créditos adicionais. 

( ) Certo   ( ) Errado

24. (CESPE) Considere que a arrecadação efe-
tiva do governo federal, mensalmente, su-
pere as receitas previstas na lei orçamentá-
ria, indicando que essa seja a tendência do 
exercício financeiro. Nesse caso, é correto 
afirmar que, descontando os créditos extra-
ordinários, esse excesso de arrecadação po-
derá ser utilizado para abertura de créditos 
suplementares e especiais. 

( ) Certo   ( ) Errado

25. (CESPE) A lei orçamentária pode ser legal-
mente alterada, no decorrer de sua execu-
ção, mediante a inclusão de créditos adicio-
nais, sendo denominado crédito especial o 
crédito adicional autorizado para atender 
despesas novas para as quais não haja dota-
ção orçamentária específica. 

( ) Certo   ( ) Errado

26. (CESPE) Quando órgão público necessita 
abrir créditos adicionais dos recursos dispo-
níveis por excesso de arrecadação, a apura-
ção dos recursos utilizáveis deverá deduzir 
a importância dos créditos extraordinários 
abertos no exercício. 

( ) Certo   ( ) Errado

27. (CESPE) Os créditos suplementares e espe-
ciais devem ter autorização prévia obrigato-
riamente incluída na própria LOA. 

( ) Certo   ( ) Errado

28. (CESPE) Os créditos adicionais provocam, 
necessariamente, um aumento do valor glo-
bal do orçamento aprovado.

( ) Certo   ( ) Errado

29. (CESPE) Os recursos que ficarem sem des-
pesas correspondentes poderão ser realo-
cados, conforme o caso, mediante créditos 
especiais ou suplementares, com prévia e 
específica autorização legislativa.

( ) Certo   ( ) Errado

30. (CESPE) Caso seja necessária a realização de 
despesa não autorizada inicialmente, a Lei 
Orçamentária Anual poderá ser alterada no 
decorrer de sua execução. 

( ) Certo   ( ) Errado

31. (CESPE) Considere que os valores aprova-
dos na LOA tenham sido subestimados ao 
não considerar o reajuste salarial previsto 
em acordo salarial assinado com o sindica-
to representativo dos servidores do TRE/
BA. Nesse caso, o TRE/BA poderá solicitar 
ao Poder Executivo a abertura de créditos 
extraordinários para reforçar a dotação or-
çamentária de suas despesas com pessoal. 

( ) Certo   ( ) Errado

32. (CESPE) O crédito adicional é um mecanis-
mo retificador do orçamento que, na mo-
dalidade crédito suplementar, destina-se ao 
atendimento de despesas imprevisíveis e 
urgentes, como guerra e calamidade públi-
ca.

( ) Certo   ( ) Errado

33. (CESPE) Suponha que determinada unidade 
orçamentária tenha obtido a aprovação de 
um crédito para reforçar dotação existen-
te em seu programa de trabalho, destinada 
à compra de vacinas contra a poliomielite. 
Nessa situação, a vigência desse novo crédito 
estará restrita ao exercício financeiro em que 
foi aberto, sendo vedada a sua reabertura. 

( ) Certo   ( ) Errado
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34. (CESPE) Os créditos adicionais gerados a 
partir de anulação parcial ou total de dota-
ção orçamentária provocam aumento dos 
valores globais da lei orçamentária, uma vez 
que envolvem somente despesas. 

( ) Certo   ( ) Errado

35. (CESPE) O superávit financeiro, o excesso 
de arrecadação e a anulação de dotações 
são as únicas fontes de recursos admissíveis 
para créditos adicionais. 

( ) Certo   ( ) Errado

36. (CESPE) O crédito suplementar é a única es-
pécie de crédito que figura como exceção ao 
princípio orçamentário da exclusividade, o 
qual determina que a lei orçamentária anu-
al não deverá conter dispositivo estranho à 
previsão da receita e à fixação de despesa. 

( ) Certo   ( ) Errado

37. (CESPE) A vigência dos créditos suplemen-
tares não poderá ultrapassar o exercício fi-
nanceiro em que eles forem autorizados, 
salvo se o ato de autorização for promulga-
do nos últimos quatro meses do exercício. 
Nesse caso, devem ser reabertos nos limites 
dos seus saldos e poderão viger até o térmi-
no do exercício financeiro subsequente. 

( ) Certo   ( ) Errado

38. (CESPE) A abertura de crédito extraordiná-
rio somente será admitida para atender a 
despesas imprevisíveis e urgentes. 

( ) Certo   ( ) Errado

39. (CESPE) É admitida a abertura de créditos 
extraordinários somente para atender as 
despesas imprevisíveis e urgentes, como as 
resultantes de guerra, comoção interna ou 
calamidade pública. 

( ) Certo   ( ) Errado

40. (CESPE) Os créditos adicionais suplementa-
res e especiais são abertos por decreto do 
Poder Executivo e dependem da existência 
de recursos disponíveis para custear o au-
mento de despesa, sendo fontes de recur-
sos para abertura dos créditos suplementa-
res o excesso de arrecadação e a anulação 
parcial ou total de outras dotações orça-
mentárias. 

( ) Certo   ( ) Errado

Gabarito: 1. Certo 2. Certo 3. Errado 4. Errado 5. Errado 6. Certo 7. Errado 8. Errado 9. Errado 10. Certo  
11. Errado 12. Certo 13. Errado 14. Errado 15. Errado 16. Errado 17. Errado 18. Certo 19. Certo 20. Errado  
21. Errado 22. Errado 23. Certo 24. Certo 25. Certo 26. Certo 27. Errado 28. Errado 29. Certo 30. Certo  
31. Errado 32. Errado 33. Certo 34. Errado 35. Errado 36. Certo 37. Errado 38. Certo 39. Certo 40. Certo 
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RECEITAS PÚBLICAS

RECEITAS PÚBLICAS

RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS
(Ingressos Extraorçamentários)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

Classificação quanto 
ao Ingresso

2

RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Ingressos Extraorçamentários.

 • Cauções recebidas em dinheiro;

 • Retenções na fonte;

 • Consignações em folha de pagamento;

 • Inscrição de restos a pagar (Art. 103, parágrafo único da Lei nº 4.320/64);

 • Operações de Crédito por Antecipação de Receita;
(ARO; débitos de tesouraria)

 • Salários não reclamados;

 • Depósitos judiciais;

 • Serviços da dívida a pagar ;
(“RP da Dívida Pública”)

 • Cauções recebidas em dinheiro;

 • Retenções na fonte;

 • Consignações em folha de pagamento;

 • Inscrição de restos a pagar;
(Art. 103, parágrafo único da Lei nº 4.320/64)

 • Operações de crédito por antecipação de receita;
(aro; débitos de tesouraria)
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 • Salários não reclamados;

 • Depósitos Judiciais;

 • Serviços da Dívida a Pagar.
(“RP da Dívida Pública”)

Cauções Recebidas em dinheiro

Exemplo:

EMPRESA X

R$ 120.000,00 (contrato de 12 meses)

           X     3%
R$     3.600,00

↓

C/C DO ÓRGÃO PÚBLICO

Balanço Patrimonial

ATIVO PASSIVO

Ativo Financeiro (AF):

Bancos   ↑   3.600,00

SF = AF (-) PF
SF = 3.600 (-) 3.600
SF = 0

Passivo Financeiro (PF):
(Dívida Flutuante)

Cauções a Devolver  ↑  3.600,00

(dinheiro em caráter temporário)

 • Cauções recebidas em dinheiro;

 • Retenções na fonte;

 • Consignações em folha de pagamento;

 • Inscrição de restos a pagar;
(Art. 103, parágrafo único da Lei nº 4.320/64);

 • Operações de crédito por antecipação de receita;
(ARO; débitos de tesouraria)

 • Salários não reclamados;

 • Depósitos judiciais;

 • Serviços da dívida a pagar.
(“RP da Dívida Pública”)
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Retenções e Consignações na Fonte

Folha de Pagamento de Agosto/xxxx
Data do Pagamento da Folha: 31/08/xxxx

Valor Bruto

Retenção de IR
Consignações:

 • Previdência
 • Plano de Saúde

Valor Líquido

R$
700.000,00
(200.000,00)
(200.000,00)

__________
300.000,00

ATIVO PASSIVO

Ativo Financeiro (AF):

Bancos            700

Passivo Financeiro (PF):
(Dívida Flutuante)

Salários a Pagar                  300
Retenções a Recolher         200
Consignações a Recolher    200

ATIVO PASSIVO

Ativo Financeiro (AF):

Bancos         700
(300)
400

SF = AF (-) PF
SF = 400 (-) 400
SF = 0

Passivo Financeiro (PF):
(Dívida Flutuante)

Salários a Pagar                  300

Retenções a Recolher          200
Consignações a Recolher    200

(dinheiro em caráter temporário)

 • Cauções recebidas em dinheiro;

 • Retenções na fonte;

 • Consignações em folha de pagamento;

 • Inscrição de restos a pagar;
(Art. 103, parágrafo único da Lei nº 4.320/64)

 • Operações de crédito por antecipação de receita;
(ARO; débitos de tesouraria)

 • Salários Não-Reclamados;

 • Depósitos Judiciais;

 • Serviços da Dívida a Pagar.
(“RP da Dívida Pública”)
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ATIVO PASSIVO

Ativo Financeiro (AF):

Bancos          5.000,00

Passivo Financeiro (PF):
(Dívida Flutuante)

Fornecedores          5.000,00

Balanço Patrimonial 31/12/x

ATIVO PASSIVO

Ativo Financeiro (AF):

Bancos          5.000,00
(4.000,00)
1.000,00

SF = AF (-) PF
SF = 1.000 (-) 1.000
SF = 0

Passivo Financeiro (PF):
(Dívida Flutuante)

Fornecedores       5.000,00
(4.000,00)

Restos a Pagar       1.000,00

(dinheiro em caráter temporário)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

(1) RECEITAS CORRENTES
(RC)

(2) RECEITAS DE CAPITAL
(RK)

Classificação 
quanto às 
Categorias 
Econômicas

§ 1º; § 4º
- 1.Tributárias

- 2. Contribuições

- 3. Patrimoniais

- 4. Agropecuárias

- 5. Industriais

- 6. Serviços

- 7. Transferências Correntes

9. Outras Receitas Correntes

§ 2º; § 4º

- 1. Operações de Crédito

- 2. Alienação de Bens

3. Amortização de Empréstimos  
(concedidos)

- 4. Transferências de Capital

5. Outras Receitas de Capital
(Superávit do Orçamento Corrente)

Art. 11, § 3º

Art. 11 da Lei nº 4.320/64

14
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RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

(1) RECEITAS CORRENTES
(RC)

(2) RECEITAS DE CAPITAL
(RK)

Classificação 
quanto às 
Categorias 
Econômicas

§ 1º; § 4º
- 1.Tributárias

- 2. Contribuições

- 3. Patrimoniais

- 4. Agropecuárias

- 5. Industriais

- 6. Serviços

- 7. Transferências Correntes

9. Outras Receitas Correntes

§ 2º; § 4º

- 1. Operações de Crédito

- 2. Alienação de Bens

3. Amortização de Empréstimos  
(concedidos)

- 4. Transferências de Capital

5. Outras Receitas de Capital
(Superávit do Orçamento Corrente)

Art. 11, § 3º

Art. 11 da Lei nº 4.320/64

15

Receitas Correntes / Tributárias

Impostos;
Taxas;
Contribuições de Melhoria.

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

(1) RECEITAS CORRENTES
(RC)

(2) RECEITAS DE CAPITAL
(RK)

Classificação 
quanto às 
Categorias 
Econômicas

§ 1º; § 4º
- 1.Tributárias

- 2. Contribuições

- 3. Patrimoniais

- 4. Agropecuárias

- 5. Industriais

- 6. Serviços

- 7. Transferências Correntes

9. Outras Receitas Correntes

§ 2º; § 4º

- 1. Operações de Crédito

- 2. Alienação de Bens

3. Amortização de Empréstimos  
(concedidos)

- 4. Transferências de Capital

5. Outras Receitas de Capital
(Superávit do Orçamento Corrente)

Art. 11, § 3º

Art. 11 da Lei nº 4.320/64

17
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Receitas Correntes / Contribuições

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 

CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO

CONTRIBUIÇÃO DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS 

CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

(1) RECEITAS CORRENTES
(RC)

(2) RECEITAS DE CAPITAL
(RK)

Classificação 
quanto às 
Categorias 
Econômicas

§ 1º; § 4º
- 1.Tributárias

- 2. Contribuições

- 3. Patrimoniais

- 4. Agropecuárias

- 5. Industriais

- 6. Serviços

- 7. Transferências Correntes

9. Outras Receitas Correntes

§ 2º; § 4º

- 1. Operações de Crédito

- 2. Alienação de Bens

3. Amortização de Empréstimos  
(concedidos)

- 4. Transferências de Capital

5. Outras Receitas de Capital
(Superávit do Orçamento Corrente)

Art. 11, § 3º

Art. 11 da Lei nº 4.320/64

19

Receitas correntes / patrimoniais

Aluguéis; dividendos;

Juros ou rendimentos de aplicações financeiras;

Arrendamentos;

Receitas de concessões / permissões;

Foros; laudêmios.
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RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

(1) RECEITAS CORRENTES
(RC)

(2) RECEITAS DE CAPITAL
(RK)

Classificação 
quanto às 
Categorias 
Econômicas

§ 1º; § 4º
- 1.Tributárias

- 2. Contribuições

- 3. Patrimoniais

- 4. Agropecuárias

- 5. Industriais

- 6. Serviços

- 7. Transferências Correntes

9. Outras Receitas Correntes

§ 2º; § 4º

- 1. Operações de Crédito

- 2. Alienação de Bens

3. Amortização de Empréstimos  
(concedidos)

- 4. Transferências de Capital

5. Outras Receitas de Capital
(Superávit do Orçamento Corrente)

Art. 11, § 3º

Art. 11 da Lei nº 4.320/64

21

Receitas Correntes / Agropecuárias

Decorrem da exploração econômica, por parte do ente público, de atividades agropecuárias, 
tais como a venda de produtos: agrícolas (grãos, tecnologias, insumos, etc.); pecuários (sêmens, 
técnicas em inseminação, matrizes, etc.); para reflorestamentos, etc. 

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

(1) RECEITAS CORRENTES
(RC)

(2) RECEITAS DE CAPITAL
(RK)

Classificação 
quanto às 
Categorias 
Econômicas

§ 1º; § 4º
- 1.Tributárias

- 2. Contribuições

- 3. Patrimoniais

- 4. Agropecuárias

- 5. Industriais

- 6. Serviços

- 7. Transferências Correntes

9. Outras Receitas Correntes

§ 2º; § 4º

- 1. Operações de Crédito

- 2. Alienação de Bens

3. Amortização de Empréstimos  
(concedidos)

- 4. Transferências de Capital

5. Outras Receitas de Capital
(Superávit do Orçamento Corrente)

Art. 11, § 3º

Art. 11 da Lei nº 4.320/64

23
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Receitas Correntes / Industriais

São receitas originárias, provenientes das atividades industriais exercidas pelo ente público. 
Encontram-se nessa classificação receitas provenientes de atividades econômicas, tais como: 
da indústria extrativa mineral; da indústria de transformação; da indústria de construção; e 
outras receitas industriais de utilidade pública.

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

(1) RECEITAS CORRENTES
(RC)

(2) RECEITAS DE CAPITAL
(RK)

Classificação 
quanto às 
Categorias 
Econômicas

§ 1º; § 4º
- 1.Tributárias

- 2. Contribuições

- 3. Patrimoniais

- 4. Agropecuárias

- 5. Industriais

- 6. Serviços

- 7. Transferências Correntes

9. Outras Receitas Correntes

§ 2º; § 4º

- 1. Operações de Crédito

- 2. Alienação de Bens

3. Amortização de Empréstimos  
(concedidos)

- 4. Transferências de Capital

5. Outras Receitas de Capital
(Superávit do Orçamento Corrente)

Art. 11, § 3º

Art. 11 da Lei nº 4.320/64

25

Receitas Correntes / Serviços

São receitas decorrentes das atividades econômicas na prestação de serviços por parte do ente 
público, tais como: comércio, transporte, comunicação, serviços hospitalares, armazenagem, 
serviços recreativos, culturais, etc. Esses serviços são remunerados mediante preço público, 
também chamado de tarifa. Exemplos de naturezas orçamentárias de receita dessa origem são 
os seguintes: serviços comerciais; serviços de transporte; serviços portuários, etc. 



MTE - Auditor Fiscal do Trabalho – Administração Geral e Pública (AFO) – Prof. Fábio Furtado

www.acasadoconcurseiro.com.br 1351

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

(1) RECEITAS CORRENTES
(RC)

(2) RECEITAS DE CAPITAL
(RK)

Classificação 
quanto às 
Categorias 
Econômicas

§ 1º; § 4º
- 1.Tributárias

- 2. Contribuições

- 3. Patrimoniais

- 4. Agropecuárias

- 5. Industriais

- 6. Serviços

- 7. Transferências Correntes

9. Outras Receitas Correntes

§ 2º; § 4º

- 1. Operações de Crédito

- 2. Alienação de Bens

3. Amortização de Empréstimos  
(concedidos)

- 4. Transferências de Capital

5. Outras Receitas de Capital
(Superávit do Orçamento Corrente)

Art. 11, § 3º

Art. 11 da Lei nº 4.320/64

27

Receitas Correntes / Transferências

Daqui a pouco veremos Transferências Correntes e Transferências de Capital, para podermos 
verificar a diferença entre essas duas espécies de TRANSFERÊNCIAS.
O exemplo que trabalharemos mais adiante servirá de base para estudarmos as receitas com trans-
ferências correntes e de capital, bem como as despesas com essas espécies de transferências.

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

(1) RECEITAS CORRENTES
(RC)

(2) RECEITAS DE CAPITAL
(RK)

Classificação 
quanto às 
Categorias 
Econômicas

§ 1º; § 4º
- 1.Tributárias

- 2. Contribuições

- 3. Patrimoniais

- 4. Agropecuárias

- 5. Industriais

- 6. Serviços

- 7. Transferências Correntes

9. Outras Receitas Correntes

§ 2º; § 4º

- 1. Operações de Crédito

- 2. Alienação de Bens

3. Amortização de Empréstimos  
(concedidos)

- 4. Transferências de Capital

5. Outras Receitas de Capital
(Superávit do Orçamento Corrente)

Art. 11, § 3º

Art. 11 da Lei nº 4.320/64

29
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Receitas Correntes / ORC

Recebimento ou cobrança da dívida ativa;
Multas; 
Juros de mora;
Indenizações / restituições.

Recebimento ou Cobrança da Dívida Ativa
Exemplo:
Contribuinte X
IPTU: R$ 1.000,00

Vencimento: 31/03/2004

1ª situação: 10/03/2004

R$ 1.000,00 IPTU RC/Tributária

2ª situação: 30/06/2004

R$ 1.000,00 IPTU RC/Tributária

R$ 200,00 Multa e juros de mora RC/ORC
R$ 1.200,00

3ª situação: 01/04/2007

R$ 1.000,00 Dívida ativa RC/ORC

R$ 500,00 Multa e juros de mora RC/ORC

R$ 1.500,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

(1) RECEITAS CORRENTES
(RC)

(2) RECEITAS DE CAPITAL
(RK)

Classificação 
quanto às 
Categorias 
Econômicas

§ 1º; § 4º
- 1.Tributárias

- 2. Contribuições

- 3. Patrimoniais

- 4. Agropecuárias

- 5. Industriais

- 6. Serviços

- 7. Transferências Correntes

9. Outras Receitas Correntes

§ 2º; § 4º

- 1. Operações de Crédito

- 2. Alienação de Bens

3. Amortização de Empréstimos  
(concedidos)

- 4. Transferências de Capital

5. Outras Receitas de Capital
(Superávit do Orçamento Corrente)

Art. 11, § 3º

Art. 11 da Lei nº 4.320/64

35
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Balanço Patrimonial (Operações de Crédito)

ATIVO PASSIVO

Ativo Financeiro (AF):

Bancos       1 bilhão
Ativo Permanente(AP):

Passivo Financeiro (PF):
(Dívida Flutuante)

Passivo Permanente(PP):
(Dívida Fundada/Consolidada)
Operações de Crédito  1 bilhão
(Empréstimos a Pagar)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

(1) RECEITAS CORRENTES
(RC)

(2) RECEITAS DE CAPITAL
(RK)

Classificação 
quanto às 
Categorias 
Econômicas

§ 1º; § 4º
- 1.Tributárias

- 2. Contribuições

- 3. Patrimoniais

- 4. Agropecuárias

- 5. Industriais

- 6. Serviços

- 7. Transferências Correntes

9. Outras Receitas Correntes

§ 2º; § 4º

- 1. Operações de Crédito

- 2. Alienação de Bens

3. Amortização de Empréstimos  
(concedidos)

- 4. Transferências de Capital

5. Outras Receitas de Capital
(Superávit do Orçamento Corrente)

Art. 11, § 3º

Art. 11 da Lei nº 4.320/64

37

Balanço Patrimonial (Alienação de Bens)

ATIVO PASSIVO

Ativo Financeiro (AF):

Bancos    300 milhões

Ativo Permanente(AP):
             

Imóveis        300 milhões

Passivo Financeiro (PF):
(Dívida Flutuante)

Passivo Permanente(PP):
(Dívida Fundada/Consolidada)
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RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

(1) RECEITAS CORRENTES
(RC)

(2) RECEITAS DE CAPITAL
(RK)

Classificação 
quanto às 
Categorias 
Econômicas

§ 1º; § 4º
- 1.Tributárias

- 2. Contribuições

- 3. Patrimoniais

- 4. Agropecuárias

- 5. Industriais

- 6. Serviços

- 7. Transferências Correntes

9. Outras Receitas Correntes

§ 2º; § 4º

- 1. Operações de Crédito

- 2. Alienação de Bens

3. Amortização de Empréstimos  
(concedidos)

- 4. Transferências de Capital

5. Outras Receitas de Capital
(Superávit do Orçamento Corrente)

Art. 11, § 3º

Art. 11 da Lei nº 4.320/64

39

Balanço Patrimonial (Concessão de Empréstimo)
 

ATIVO PASSIVO

Ativo Financeiro (AF):

Bancos         100 milhões

Ativo Permanente(AP):

Empréstimos a Receber
100 milhões

Passivo Financeiro (PF):
(Dívida Flutuante)

Passivo Permanente(PP):
(Dívida Fundada/Consolidada)

Balanço Patrimonial (Amortização de Empréstimo)

ATIVO PASSIVO

Ativo Financeiro (AF):

Bancos   100 milhões

Ativo Permanente(AP):

Empréstimos a Receber
100 milhões

Passivo Financeiro (PF):
(Dívida Flutuante)

Passivo Permanente(PP):
(Dívida Fundada/Consolidada)
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Fixando para a prova:

Operações de crédito = Receita de CAPITAL

(Pegar emprestado o CAPITAL principal)

Amortização da dívida pública = Despesas de CAPITAL

(Devolver o CAPITAL principal) 

“Juros” da dívida pública = Despesas “correntes”

Concessão de empréstimos = Despesas de CAPITAL/inversões financeiras)

(Emprestar o CAPITAL principal) 

Receita com amortização de empréstimos anteriormente concedidos = receita de capital

(Receber de volta o CAPITAL principal) 

Receita com “juros” associados a esse empréstimo concedido = receitas “correntes”

Operações de Crédito por ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA = Receita extraorçamentária

Amortização, Resgate, Liquidação, Pagamento de ARO = Despesa extraorçamentária

“Juros” decorrentes desta ARO = Despesas “correntes”

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

(1) RECEITAS CORRENTES
(RC)

(2) RECEITAS DE CAPITAL
(RK)

Classificação 
quanto às 
Categorias 
Econômicas

§ 1º; § 4º
- 1.Tributárias

- 2. Contribuições

- 3. Patrimoniais

- 4. Agropecuárias

- 5. Industriais

- 6. Serviços

- 7. Transferências Correntes

9. Outras Receitas Correntes

§ 2º; § 4º

- 1. Operações de Crédito

- 2. Alienação de Bens

3. Amortização de Empréstimos  
(concedidos)

- 4. Transferências de Capital

5. Outras Receitas de Capital
(Superávit do Orçamento Corrente)

Art. 11, § 3º

Art. 11 da Lei nº 4.320/64

45
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Transferências

Transferências Correntes

Exemplo:

Foi firmado um convênio entre a União e um determinado município para aquisição de me-
dicamentos para a rede pública municipal. A União repassará ao município um valor de  
R$ 1.000.000,00 para a realização dessa compra (despesa corrente/custeio) ou (despesa cor-
rente/outras despesas correntes/aplicações diretas/material de consumo/ drogas e medica-
mentos = c.g.mm.ee.dd = 3.3.90.30.xx).

Para a União, que concedeu a transferência de recursos (R$ 1.000.000,00), esta é uma despesa 
corrente/transferência corrente.

Para o município, que recebeu a transferência de recursos (R$ 1.000.000,00), esta é uma re-
ceita corrente/transferência corrente.

Vale ressaltar que este é o momento 1, isto é, o momento em que são realizadas as transferên-
cias. O momento 2 será quando o município começar a executar o objeto do convênio, ou seja, 
realizar a aquisição dos medicamentos.

Transferências de Capital

Exemplo:

Foi firmado um convênio entre a União e um determinado município para  a construção de um 
estádio de futebol. A União repassará ao município um valor de R$ 100.000.000,00 para a re-
alização dessa obra (despesa de capital/investimentos) ou (despesa de capital/investimentos/
aplicações diretas/obras e instalações = c.g.mm.ee.dd = 4.4.90.51.xx).

Para a União, que concedeu a transferência de recursos (R$ 100.000.000,00), esta é uma des-
pesa de capital/transferência de capital.

Para o município, que recebeu a transferência de recursos (R$ 100.000.000,00), esta é uma 
receita de capital/transferência de capital.

Vale ressaltar que este é o momento 1, isto é, o momento em que são realizadas as transferên-
cias. O momento 2 será quando o município começar a executar o objeto do convênio, ou seja, 
realizar a obra de construção do estádio de futebol.
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RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

(1) RECEITAS CORRENTES
(RC)

(2) RECEITAS DE CAPITAL
(RK)

Classificação 
quanto às 
Categorias 
Econômicas

§ 1º; § 4º
- 1.Tributárias

- 2. Contribuições

- 3. Patrimoniais

- 4. Agropecuárias

- 5. Industriais

- 6. Serviços

- 7. Transferências Correntes

9. Outras Receitas Correntes

§ 2º; § 4º

- 1. Operações de Crédito

- 2. Alienação de Bens

3. Amortização de Empréstimos  
(concedidos)

- 4. Transferências de Capital

5. Outras Receitas de Capital
(Superávit do Orçamento Corrente)

Art. 11, § 3º

Art. 11 da Lei nº 4.320/64

50

LOA (Superávit do Orçamento Corrente)

Receitas Previstas Despesas Fixadas
(Créditos Orçamentários)

Tributárias               700
Contribuições        150
Patrimoniais           50

Total “RC”              900 

Total “Dinheiro previsto” 900
SOC              =                 100

Pessoal                            600
Serviços de Terceiros   200

Total   “DC”                     800

Aquisição de Imóveis   100

Total   “DK”                      100

Total “Cartão de Crédito” 900

Receita, de acordo com o – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, da Público 
(MCASP), da STN – Parte I – Procedimentos Contábeis Orçamentários:
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Receita Orçamentária

O orçamento é um importante instrumento de planejamento de qualquer entidade, seja públi-
ca ou privada, e representa o fluxo previsto de ingressos e de aplicações de recursos em deter-
minado período. 

A matéria pertinente à receita vem disciplinada no art. 3º, conjugado com o art. 57, e no at. 35 
da Lei nº 4.320/64.

“Art. 3º A Lei de Orçamentos compreenderá todas as receitas, inclusive as de operações de 
crédito autorizadas em lei. 

Parágrafo único. Não se consideram para os fins deste artigo as operações de credito por 
antecipação da receita, as emissões de papel-moeda e outras entradas compensatórias, no 
ativo e passivo financeiros . 

[...] 

Art. 57. Ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 3º desta lei serão classificadas 
como receita orçamentária, sob as rubricas próprias, todas as receitas arrecadadas, inclusi-
ve as provenientes de operações de crédito, ainda que não previstas no Orçamento”. 

Lei nº 4.320/64:

“Art. 35*. Pertencem ao exercício financeiro: 

I – as receitas nele arrecadadas; 

II – as despesas nele legalmente empenhadas.” 

Nota do Professor:

 • É o denominado Regime Orçamentário Misto:

Para receitas, regime orçamentário de caixa;

Para despesas, regime orçamentário de competência.

Atenção: é diferente de Regime Contábil.

Para fins contábeis, quanto ao impacto na situação líquida patrimonial, a receita pode ser 
“efetiva” ou “não efetiva”: 

Receita Orçamentária Efetiva – aquela que, no momento do reconhecimento do crédito, au-
menta a situação líquida patrimonial da entidade. Constitui fato contábil modificativo aumen-
tativo. 

Receita Orçamentária Não Efetiva – aquela que não altera a situação líquida patrimonial no 
momento do reconhecimento do crédito e, por isso, constitui fato contábil permutativo, como 
é o caso das operações de crédito. 
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Receitas

Em sentido amplo, os ingressos de recursos financeiros nos cofres do Estado denominam-se 
Receitas Públicas, registradas como Receitas Orçamentárias, quando representam disponibili-
dades de recursos financeiros para o erário, ou Ingressos Extraorçamentários, quando repre-
sentam apenas entradas compensatórias. 

Em sentido estrito, chamam-se públicas apenas as receitas orçamentárias.

O MCASP adota a definição no sentido estrito; dessa forma, quando houver citação ao termo 
“Receita Pública”, implica referência às “Receitas Orçamentárias”. 

Ingressos Extraorçamentários

São recursos financeiros de caráter temporário e não integram a Lei Orçamentária Anual. O 
Estado é mero depositário desses recursos, que constituem passivos exigíveis e cujas restitui-
ções não se sujeitam à autorização legislativa. 

Exemplos: Depósitos em caução, fianças, operações de crédito por antecipação de receita or-
çamentária – ARO, emissão de moeda e outras entradas compensatórias no ativo e passivo 
financeiros. 

Receitas Orçamentárias 

São disponibilidades de recursos financeiros que ingressam durante o exercício orçamentário 
e constituem elemento novo para o patrimônio público. Instrumento por meio do qual se via-
biliza a execução das políticas públicas, as receitas orçamentárias são fontes de recursos utili-
zadas pelo Estado em programas e ações cuja finalidade precípua é atender às necessidades 
públicas e demandas da sociedade. 

Essas receitas pertencem ao Estado, transitam pelo patrimônio do Poder Público, aumentam-
lhe o saldo financeiro, e, via de regra, por força do Princípio Orçamentário da Universalidade, 
estão previstas na Lei Orçamentária Anual (LOA).

Nesse contexto, embora haja obrigatoriedade de a LOA registrar a previsão de arrecadação, a 
mera ausência formal do registro dessa previsão, no citado documento legal, não lhes retiram 
o caráter de orçamentárias, haja vista o art. 57 da Lei nº 4.320, de 1964, determinar classificar-
-se como Receita Orçamentária toda receita arrecadada que porventura represente ingressos 
financeiros orçamentários, inclusive se provenientes de operações de crédito, exceto: opera-
ções de crédito por antecipação de receita (ARO), emissões de papel-moeda e outras entradas 
compensatórias no ativo e passivo financeiros. 

Quanto à coercitividade:

OBSERVAÇÃO  

A doutrina classifica as receitas públicas, quanto à procedência*, em Originárias e Derivadas. 
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Essa classificação possui uso acadêmico e não é normatizada; portanto, não é utilizada como 
classificador oficial da receita pelo Poder Público. 

Nota do Professor:

* É a chamada, pela doutrina, classificação quanto à coercitividade.

Receitas públicas Originárias segundo a doutrina, seriam aquelas arrecadadas por meio da 
exploração de atividades econômicas pela Administração Pública. Resultariam, principalmen-
te, de rendas do patrimônio mobiliário e imobiliário do Estado (receita de aluguel), de preços 
públicos (tarifas), de prestação de serviços comerciais e de venda de produtos industriais ou 
agropecuários. 

Receitas públicas Derivadas segundo a doutrina, seria a receita obtida pelo Poder Público por 
meio da soberania estatal. Decorreriam de imposição constitucional ou legal e, por isso, auferidas 
de forma impositiva, como, por exemplo, as receitas tributárias e as de contribuições especiais.

Codificação da Receita

CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR NATUREZA 

O § 1º do art. 8º da Lei nº 4.320/1964 define que os itens da discriminação da receita, mencio-
nados no art. 11 dessa lei, serão identificados por números de código decimal. Convencionou-
-se denominar este código de natureza de receita.

A fim de possibilitar identificação detalhada dos recursos que ingressam nos cofres públicos, 
essa classificação é formada por um código numérico de 8 dígitos que se subdivide em seis 
níveis:

Categoria  Econômica, Origem, Espécie, Rubrica, Alínea e Subalínea:  C  O  E  R  AA  SS 

Quando, por exemplo, o imposto de renda pessoa física é recolhido dos trabalhadores, aloca-
-se a receita pública correspondente na Natureza de Receita código “1112.04.10”, segundo es-
quema abaixo: 

C O E R AA SS

1 1 1 2 04 10

Onde: 

1. Categoria Econômica: Receitas Correntes;

1. Origem: Tributária;

1. Espécie: Impostos;

2. Rubrica: Impostos sobre o patrimônio e a renda;

04. Alínea: Impostos sobre a renda e proventos de qualquer natureza;

10. Subalínea: Pessoas físicas
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Categoria Econômica da Receita

Os §§1º e 2º do art. 11 da Lei nº 4.320, de 1964, classificam as Receitas Orçamentárias em 
“Receitas Correntes” e “Receitas de Capital”. 

A codificação correspondente seria: 

CÓDIGO CATEGORIA ECONÔMICA

1 Receitas Correntes

2 Receitas de Capital

1. Receitas Correntes

Receitas Orçamentárias Correntes são arrecadadas dentro do exercício financeiro, aumentam 
as disponibilidades financeiras do Estado, em geral com efeito positivo sobre o Patrimônio 
Líquido e constituem instrumento para financiar os objetivos definidos nos programas e ações 
orçamentários, com vistas a satisfazer finalidades públicas. 

De acordo com o §1 º  do art. 11 da Lei nº 4.320, de 1964, classificam-se como Correntes as 
receitas provenientes de Tributos; de Contribuições; da exploração do patrimônio estatal 
(Patrimonial); da exploração de atividades econômicas (Agropecuária, Industrial e de Serviços); 
de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, quando 
destinadas a atender despesas classificáveis em Despesas Correntes (Transferências Correntes); 
por fim, demais receitas que não se enquadram nos itens anteriores (Outras Receitas Correntes).

2. Receitas de Capital

Receitas Orçamentárias de Capital também aumentam as disponibilidades financeiras do Esta-
do e são instrumentos de financiamento dos programas e das ações orçamentários, a fim de se 
atingirem as finalidades públicas. Porém, de forma diversa das Receitas Correntes, as Receitas 
de Capital em geral não provocam efeito sobre o Patrimônio Líquido. 

De acordo com o §2º do art. 11 da Lei nº 4.320, de 1964, com redação dada pelo Decreto-Lei 
nº 1.939, de 20 de maio de 1982, Receitas de Capital são as provenientes tanto da realização 
de recursos financeiros oriundos da constituição de dívidas e da conversão, em espécie, de 
bens e direitos, quanto de recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado e 
destinados a atender despesas classificáveis em Despesas de Capital (Transferências de Capital).

Receitas de Operações Intraorçamentárias 

Operações  intraorçamentárias são aquelas realizadas entre órgãos e demais entidades da 
Administração Pública integrantes do orçamento fiscal e do orçamento da seguridade social 
do mesmo ente federativo; por isso, não representam novas entradas de recursos nos cofres 
públicos do ente, mas apenas movimentação de receitas entre seus órgãos. 

As receitas intraorçamentárias são a contrapartida das despesas classificadas na modalidade 
de aplicação “91 – Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades 
Integrantes do Orçamento Fiscal e do Orçamento da Seguridade Social” que, devidamente 
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identificadas, possibilitam anulação do efeito da dupla contagem na consolidação das contas 
governamentais. 

Dessa forma, a fim de se evitar a dupla contagem dos valores financeiros objeto de operações 
Intraorçamentárias na consolidação das contas públicas, a Portaria Interministerial STN/SOF nº 
338, de 26 de abril de 2006, incluiu as “Receitas Correntes Intraorçamentárias” e “Receitas 
de Capital Intraorçamentárias”, representadas, respectivamente, pelos códigos 7 e 8, em suas 
categorias econômicas.

Essas classificações, segundo disposto pela Portaria que as criou, não constituem novas cate-
gorias econômicas de receita, mas apenas especificações das categorias econômicas “Receita 
Corrente” e “Receita de Capital”. 

Origem da Receita 

A origem é o detalhamento das categorias econômicas “Receitas Correntes” e “Receitas de 
Capital”, com vistas a identificar a natureza da procedência das receitas no momento em que 
ingressam no Orçamento Público.  

Os códigos da origem para as receitas correntes e de capital, de acordo com a Lei nº 4.320, de 
1964, são:

1. RECEITAS CORRENTES 2. RECEITAS DE CAPITAL

1. Tributária 1. Operações de Crédito

2. Contribuições 2. Alienação de Bens

3. Patrimonial 3. Amortização de Empréstimos 

4. Agropecuária 4. Transferências de Capital

5. Industrial 5. Outras Receitas de Capital

6. Serviços

7. Transferências Correntes

9. Outras Receitas Correntes

1. Receitas correntes

1. Receita Corrente – Tributária 

Tributo é uma das origens da receita corrente na Classificação Orçamentária por Categoria 
Econômica. Quanto à procedência, trata-se de receita derivada cuja finalidade é obter recursos 
financeiros para o Estado custear as atividades que lhe são correlatas. Sujeitam-se aos princípios 
da reserva legal e da anterioridade da Lei, salvo exceções. 

O art. 3º do Código Tributário Nacional (CTN) define tributo da seguinte forma: 
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"Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa 
exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade 
administrativa plenamente vinculada". 

O art. 5º do CTN e os incisos I, II e III do art. 145 da CF/88 tratam das espécies tributárias 
impostos, taxas e contribuições de melhoria. 

2. Receita Corrente – Contribuições 

Segundo a classificação orçamentária, Contribuições são origem da categoria econômica Re-
ceitas Correntes. 

As contribuições classificam-se nas seguintes espécies: 

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 

CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO

CONTRIBUIÇÃO DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS 

CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3. Receita Corrente – Patrimonial 

São receitas provenientes da fruição do patrimônio de ente público, como, por exemplo, bens 
mobiliários e imobiliários ou, ainda, bens intangíveis e participações societárias. São classifica-
das no orçamento como receitas correntes e de natureza patrimonial. 

Quanto à procedência, trata-se de receitas originárias. Podemos citar como espécie de receita 
patrimonial as compensações financeiras, concessões e permissões, dentre outras. 

4. Receita Corrente – Agropecuária 

São Receitas Correntes, constituindo, também, uma origem de receita específica na classifi-
cação orçamentária. Quanto à procedência, trata-se de uma Receita Originária, com o Estado 
atuando como empresário, em pé de igualdade como o particular. 

Decorrem da exploração econômica, por parte do ente público, de atividades agropecuárias, 
tais como a venda de produtos: agrícolas (grãos, tecnologias, insumos, etc.); pecuários 
(sêmens, técnicas em inseminação, matrizes, etc.); para reflorestamentos, etc. 

5. Receita Corrente – Industrial 

Trata-se de Receitas Correntes, constituindo outra origem específica na classificação orçamen-
tária da receita. São Receitas Originárias, provenientes das atividades industriais exercidas 
pelo ente público. Encontram-se nessa classificação receitas provenientes de atividades eco-
nômicas, tais como: da indústria extrativa mineral; da indústria de transformação; da indús-
tria de construção; e outras receitas industriais de utilidade pública.
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6. Receita Corrente – Serviços 

São Receitas Correntes cuja classificação orçamentária constitui origem específica, abrangendo 
as receitas decorrentes das atividades econômicas na prestação de serviços por parte do ente 
público, tais como: comércio, transporte, comunicação, serviços hospitalares, armazenagem, 
serviços recreativos, culturais, etc. Esses serviços são remunerados mediante preço público, 
também chamado de tarifa. Exemplos de naturezas orçamentárias de receita dessa origem são 
os seguintes: serviços comerciais; serviços de transporte; serviços portuários etc.

7. Receita Corrente – Transferências Correntes 

Na ótica orçamentária, são recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público 
ou privado destinados a atender despesas de manutenção ou funcionamento relacionadas a 
uma finalidade pública específica, mas que não correspondam a uma contraprestação direta 
em bens e serviços a quem efetuou a transferência. 

Os recursos da transferência são vinculados à finalidade pública, e não à pessoa. Podem ocorrer 
a nível intragovernamental (dentro do âmbito de um mesmo governo) ou intergovernamental 
(governos diferentes, da União para Estados, do Estado para os Municípios, por exemplo), assim 
como podem ser recebidos de instituições privadas. 

Nas Transferências Correntes, podemos citar como exemplos as seguintes espécies: 

a) Transferências de Convênios: 

Recursos oriundos de convênios, com finalidade específica, firmados entre entidades públicas 
de qualquer espécie, ou entre elas e organizações particulares, para realização de objetivos de 
interesse comum dos partícipes e destinados a custear despesas correntes. 

b) Transferências de Pessoas: 

Compreendem as contribuições e doações que pessoas físicas realizem para a Administração 
Pública. 

9. Receita Corrente – Outras Receitas Correntes 

Neste título, inserem-se multas e juros de mora, indenizações e restituições, receitas da dívida 
ativa e as outras receitas não classificadas nas receitas correntes anteriores. Podemos citar 
como exemplos as seguintes espécies, dentre outras: 

Receitas de Multas 
Receitas da Dívida Ativa

RECEITAS DE MULTAS 

As multas também são um tipo de receita pública, de caráter não tributário, constituindo-se em 
ato de penalidade de natureza pecuniária aplicado pela Administração Púbica aos administra-
dos. Dependem, sempre, de prévia cominação em lei ou contrato, cabendo sua imposição ao 
respectivo órgão competente (poder de polícia).  Conforme prescreve o §4º do art. 11 da Lei nº 
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4.320, de 1964, as multas classificam-se como “outras receitas correntes”. Podem decorrer do 
descumprimento de preceitos específicos previstos na legislação pátria, ou de mora pelo não 
pagamento das obrigações principais ou acessórias nos prazos previstos. 

RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA 

São os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, exigíveis em vir-
tude do transcurso do prazo para pagamento. Esse crédito é cobrado por meio da emissão de 
certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, inscrita na forma da lei, com validade de 
título executivo. Isso confere à certidão da dívida ativa caráter líquido e certo, embora se admi-
ta prova em contrário. 

Dívida ativa tributária é o crédito da Fazenda Pública proveniente da obrigação legal relativa 
a tributos e aos respectivos adicionais, a atualizações monetárias, a encargos e a multas 
tributárias. Dívida ativa não tributária corresponde aos demais créditos da Fazenda Pública. As 
receitas decorrentes de dívida ativa tributária ou não tributária devem ser classificadas como 
“Outras Receitas Correntes”. 

2. Receitas de Capital

1. Receita de capital – Operações de crédito 

Origem de recursos da categoria econômica “Receitas de Capital”, são recursos financeiros 
oriundos da colocação de títulos públicos ou da contratação de empréstimos obtidos junto a 
entidades públicas ou privadas, internas ou externas. São espécies desse tipo de receita: 

 • Operações de Crédito Internas; 

 • Operações de Crédito Externas; 

2. Receita de capital – Alienação de bens 

Origem de recursos da categoria econômica “Receitas de Capital”, são ingressos financeiros 
com origem específica na classificação orçamentária da receita proveniente da alienação de 
bens móveis ou imóveis de propriedade do ente público. 

Nos termos do artigo 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), é vedada a aplicação da receita 
de capital decorrente da alienação de bens e direitos que integrem o patrimônio público, para 
financiar despesas correntes, salvo as destinadas por lei aos regimes previdenciários geral e 
próprio dos servidores públicos. 

3. Receita de Capital – Amortização de Empréstimos 

São ingressos financeiros provenientes da amortização de financiamentos ou empréstimos 
concedidos pelo ente público em títulos e contratos. 
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Na classificação orçamentária da receita, são Receitas de Capital, origem específica “amorti-
zação de empréstimos concedidos” e representam o retorno de recursos anteriormente em-
prestados pelo poder público. 

Embora a amortização de empréstimos seja origem da categoria econômica “Receitas de 
Capital”, os juros recebidos, associados a esses empréstimos, são classificados em “Receitas 
Correntes / de Serviços / Serviços Financeiros”. 

4. Receita de Capital – Transferências de Capital 

Na ótica orçamentária, são recursos financeiros recebidos de outras pessoas de Direito público 
ou privado e destinados para atender despesas em investimentos ou inversões financeiras, a 
fim de satisfazer finalidade pública específica; sem corresponder, entretanto, à contraprestação 
direta ao ente transferidor. 

Os recursos da transferência ficam vinculados à finalidade pública e não à pessoa. Podem ocorrer 
a nível intragovernamental (dentro do âmbito de um mesmo governo) ou intergovernamental 
(governos diferentes, da União para Estados, do Estado para os Municípios, por exemplo), assim 
como recebidos de instituições privadas (do exterior e de pessoas). 

5. Receita de Capital – Outras Receitas de Capital 

São classificadas nessa origem as receitas de capital que não atendem às especificações ante-
riores; ou seja: na impossibilidade de serem classificadas nas origens anteriores. 

Codificação da Receita, de acordo com a Portaria STN/SOF nº 05/2015:
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Questões

1. (CESPE) A receita pública deve ser classifica-
da nas categorias econômicas receitas cor-
rentes e receitas de capital. 

( ) Certo   ( ) Errado

2. (CESPE) Entre as receitas incluídas na lei 
orçamentária anual estão as operações de 
crédito por antecipação de receita.  

( ) Certo   ( ) Errado

3. (CESPE) A classificação da receita quanto à 
natureza visa identificar a origem do recur-
so que ingressa nos cofres públicos segundo 
o fato gerador, servindo para análise do im-
pacto dos investimentos governamentais na 
economia. 

( ) Certo   ( ) Errado

4. (CESPE) Considere que uma universidade 
pública seja proprietária de uma fazenda de 
criação de gado e realize a venda de animais 
para abate, auferindo, na operação, receita 
tipicamente classificada como de atividade 
agropecuária. Nessa situação, tal receita, 
do ponto de vista orçamentário, deverá ser 
classificada como receita corrente.

( ) Certo   ( ) Errado

5. (CESPE) Se determinado órgão público tiver 
recebido rendimentos sobre aplicações de 
disponibilidades em operações de merca-
do, então a receita correspondente a esses 
rendimentos será classificada como receita 
patrimonial. 

( ) Certo   ( ) Errado

6. (CESPE) As receitas advindas de operações de 
crédito são oriundas da venda de títulos pú-
blicos ou da contratação de empréstimos e fi-
nanciamentos internos ou externos, auferidos 
junto a entidades estatais ou privadas, e de-
vem ser classificadas como receitas de capital. 

( ) Certo   ( ) Errado

7. (CESPE) A dívida ativa é um crédito da fa-
zenda pública, de natureza tributária ou 
não, exigível em virtude do transcurso do 
prazo de pagamento. 

( ) Certo   ( ) Errado

8. (CESPE) De acordo com o Manual Técnico 
de Orçamento, dívida ativa corresponde a 
um crédito da fazenda pública, de natureza 
tributária ou não tributária, que é cobrado 
por meio da emissão de certidão de dívida 
ativa da fazenda pública da União, e equiva-
le a um título executivo. 

( ) Certo   ( ) Errado

9. (CESPE) A receita patrimonial auferida de lo-
cação do patrimônio público à iniciativa pri-
vada é classificada como receita de capital. 

( ) Certo   ( ) Errado

10. (CESPE) As receitas orçamentárias na esfera 
econômica serão classificadas em receitas 
correntes e receitas de capital. Receitas cor-
rentes são aquelas provenientes de recursos 
financeiros oriundos de constituição de dívi-
das, ao passo que as de capital originam-se 
dos tributos arrecadados pelo Estado. 

( ) Certo   ( ) Errado
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11. (CESPE) O produto da arrecadação de mul-
tas resultantes das atividades exercidas pela 
ANCINE integra a receita corrente dessa 
agência.

( ) Certo   ( ) Errado

12. (CESPE) O resultado decorrente do balance-
amento entre receitas e despesas correntes 
é reconhecido como item de receita orça-
mentária.

( ) Certo   ( ) Errado

13. (CESPE) A classificação de receitas por ca-
tegoria econômica visa permitir a identifi-
cação dos recursos em função do seu fato 
gerador, sendo sempre classificadas como 
receitas de capital as receitas financeiras 
provenientes de outras pessoas de direito 
publico ou privado. 

( ) Certo   ( ) Errado

14. (CESPE) A União tem competência para ins-
tituir impostos com vistas a custear obras 
públicas de que decorra valorização imobili-
ária, tendo como limite total a despesa rea-
lizada. 

( ) Certo   ( ) Errado

15. (CESPE) Aluguéis, arrendamentos, foros e 
laudêmios, taxas de ocupação de imóveis, 
juros de títulos de renda, dividendos, par-
ticipações, remuneração de depósitos ban-
cários, remuneração de depósitos especiais 
e remuneração de saldos de recursos não 
desembolsados são classificados como re-
ceita patrimonial, pois resultam da fruição 
de elementos patrimoniais. 

( ) Certo   ( ) Errado

16. (CESPE) Segundo as categorias econômicas, 
as receitas podem ser classificadas em re-
ceitas correntes ou receitas de capital. 

( ) Certo   ( ) Errado

17. (CESPE) Os impostos, as taxas e as contri-
buições de melhoria são receitas correntes. 

( ) Certo   ( ) Errado

18. (CESPE) Ingressos extraorçamentários são 
classificados como recursos de terceiros, 
em contrapartida com as obrigações corres-
pondentes.

( ) Certo   ( ) Errado

19. (CESPE) Os ingressos extraorçamentários, 
dado o seu caráter temporário, não inte-
gram a LOA. 

( ) Certo   ( ) Errado

20. (CESPE) De acordo com as categorias eco-
nômicas, a receita pode ser classificada em 
receita originária e receita derivada. 

( ) Certo   ( ) Errado

21. (CESPE) Considere que, devido à reestru-
turação de determinado órgão público, al-
gumas unidades imobiliárias originalmente 
ocupadas e pertencentes ao Estado deixem 
de ser utilizadas. Para evitar a degradação 
dos edifícios, e sem nova função programa-
da para eles, suponha que a autoridade go-
vernamental os venda mediante os instru-
mentos legais apropriados. Nessa situação 
hipotética, as receitas obtidas pela conver-
são em espécie desses bens são classifica-
das como receitas de capital.

( ) Certo   ( ) Errado
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22. (CESPE) As receitas de capital podem ser pro-
venientes da realização de recursos financei-
ros oriundos de constituição de dívidas. 

( ) Certo   ( ) Errado

23. (CESPE) As receitas tributárias, de contribui-
ções, agropecuárias, patrimoniais e o supe-
ravit do orçamento corrente são considera-
dos receitas correntes. 

( ) Certo   ( ) Errado

24. (CESPE) Em relação à categoria econômica, 
a receita pode ser corrente ou de capital. 

( ) Certo   ( ) Errado

25. (CESPE) Se, ao desativar algumas unidades de 
determinado órgão, o governo deixar de utili-
zar alguns imóveis, sendo esses imóveis pos-
teriormente alugados para a iniciativa privada, 
então as receitas desses aluguéis deverão ser 
classificadas como receitas correntes. 
( ) Certo   ( ) Errado

26. (CESPE) Apesar de não constituir item de re-
ceita orçamentária, o superávit do orçamen-
to corrente deve ser considerado no cômpu-
to da receita de capital. 

( ) Certo   ( ) Errado

27. (CESPE) Amortização de empréstimos é a 
receita proveniente do ingresso de recursos 
referentes ao recebimento de empréstimos 
ou financiamentos concedidos e classificada 
como receita de capital. 

( ) Certo   ( ) Errado

28. (CESPE) O valor arrecadado com a emissão 
de títulos da dívida pública é uma receita de 
capital. 

( ) Certo   ( ) Errado

29. (CESPE) Receitas correntes são recursos finan-
ceiros oriundos da constituição de dívidas e da 
conversão em espécie de bens e direitos, em 
situações permitidas pela legislação. 

( ) Certo   ( ) Errado

30. (CESPE) As receitas auferidas nas situações 
em que o Estado atua em condição de igual-
dade com os particulares, sem o uso do po-
der de império, são consideradas receitas 
originárias, como é o caso da receita de ser-
viços. 

( ) Certo   ( ) Errado

31. (CESPE) No decorrer da execução orça-
mentária, caso ocorra recebimento de uma 
receita pública de taxa não prevista na lei 
orçamentária para o respectivo ano, Maria 
deverá contabilizar tal receita como não or-
çamentária. 

( ) Certo   ( ) Errado

32. (CESPE) No que se refere a administração fi-
nanceira e orçamentária, julgue o item que 
se segue. 

A alienação de bem da administração públi-
ca não é classificada como receita efetiva. 

( ) Certo   ( ) Errado

33. (CESPE) As receitas advindas da exploração 
de atividade econômica estatal são classifi-
cadas, quanto à origem, como receitas origi-
nárias. 

( ) Certo   ( ) Errado

34. (CESPE) Com a finalidade de obter recursos 
para financiar suas atividades, o Estado co-
bra tributos, que são classificados como re-
ceita corrente de procedência derivada. 

( ) Certo   ( ) Errado
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35. (CESPE) A classificação por fontes inclui-se 
entre os critérios de classificação das recei-
tas públicas. 

( ) Certo   ( ) Errado

36. (CESPE) A receita da dívida ativa é receita 
orçamentária corrente relativa a fato per-
mutativo.

( ) Certo   ( ) Errado

37. (CESPE) Receitas provenientes da dívida ati-
va da União devem ser classificadas como 
outras receitas correntes. 

( ) Certo   ( ) Errado

38. (CESPE) Os créditos da fazenda pública, de 
natureza tributária ou não tributária, serão 
escriturados nas respectivas rubricas orça-
mentárias como receita do exercício em que 
forem inscritos. 

( ) Certo   ( ) Errado

39. (CESPE) À luz do Manual de Contabilidade 
Aplicada ao Setor Público, julgue o item.

Os ingressos extra orçamentários, tais como 
os oriundos de depósitos em caução, têm 
caráter temporário e representam passivos 
exigíveis do Estado, sendo sua restituição in-
dependente de autorização legislativa.

( ) Certo   ( ) Errado

40. (CESPE) Ainda com relação ao orçamento 
público, julgue o item que se segue.

De acordo com a categoria econômica, o su-
perávit do orçamento corrente é considera-
do fonte de receita corrente do Estado.

( ) Certo   ( ) Errado

Gabarito: 1. Certo 2. Errado 3. Certo 4. Certo 5. Certo 6. Certo 7. Certo 8. Certo 9. Errado 10. Errado  
11. Certo 12. Errado 13. Errado 14. Errado 15. Certo 16. Certo 17. Certo 18. Certo 19. Certo 20. Errado  
21. Certo 22. Certo 23. Errado 24. Certo 25. Certo 26. Certo 27. Certo 28. Certo 29. Errado 30. Certo  
31. Errado 32. Certo 33. Certo 34. Certo 35. Certo 36. Certo 37. Certo 38. Errado 39. Certo 40. Errado
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DESPESAS PÚBLICAS

DESPESAS PÚBLICAS

DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Classificação quanto 
à Natureza

2

DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

 • Cauções devolvidas;

 • Retenções recolhidas;

 • Consignações recolhidas;

 • Pagamento de restos a Pagar;
(Art. 103, parágrafo único da Lei nº 4.320/64)

 • Resgate de ARO;

 • Salários reclamados;

 • Depósitos judiciais sacados;

 • Pagamento dos serviços da dívida a pagar.
(Pagamento do “RP da Dívida Pública”)

Cauções Devolvidas

Exemplo:

EMPRESA X

R$ 120.000,00 (contrato de 12 meses)

        X     3%
   3.600,00          C/C DO ÓRGÃO PÚBLICO
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Balanço Patrimonial

(quando a caução foi recebida)

ATIVO PASSIVO

Ativo Financeiro (AF):

Bancos     3.600,00

SF = AF (-) PF
SF = 3.600 (-) 3.600
SF = 0

Passivo Financeiro (PF):
(Dívida Flutuante)

Cauções a Devolver  3.600,00

(dinheiro em caráter temporário)

(quando da devolução da caução)

ATIVO PASSIVO

Ativo Financeiro (AF):

          
Bancos         3.600,00

Passivo Financeiro (PF):
(Dívida Flutuante)

                          
Cauções a Devolver  3.600,00

(Foi desembolsado o dinheiro que estava em caráter temporário).

DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

 • Cauções devolvidas;

 • Retenções recolhidas;

 • Consignações recolhidas;

 • Pagamento de restos a pagar;
(Art. 103, parágrafo único da Lei nº 4.320/64)

 • Resgate de ARO;

 • Salários reclamados;

 • Depósitos judiciais sacados;

 • Pagamento dos serviços da dívida a pagar.
(Pagamento do “RP da Dívida Pública”)
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Retenções e Consignações Recolhidas

Folha de Pagamento de agosto/xxxx
Recolhimento em setembro de xxxx

Em setembro Valor Bruto R$

DARF

GPS

FATURA

Retenção de IR
Consignações:

 • Previdência
 • Plano de Saúde

Valor Líquido

700.000,00

(200.000,00)
(200.000,00)

__________
300.000,00

Balanço Patrimonial

Na apropriação da folha, reconhecendo as obrigações a pagar.

ATIVO PASSIVO

Ativo Financeiro (AF):

Bancos          700

Passivo Financeiro (PF):
(Dívida Flutuante)

Salários a Pagar                    300

Retenções a Recolher          200

Consignações a Recolher    200

No pagamento dos salários líquidos:

ATIVO PASSIVO

Ativo Financeiro (AF):

Bancos        700

(300)
400

SF = AF (-) PF
SF = 400 (-) 400
SF = 0

Passivo Financeiro (PF):
(Dívida Flutuante)

Salários a Pagar                   300

Retenções a Recolher         200

Consignações a Recolher   200

(dinheiro em caráter temporário)
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No recolhimento das retenções/consignações.

ATIVO PASSIVO

Ativo Financeiro (AF):
     

Bancos        400

Passivo Financeiro (PF):
(Dívida Flutuante)
                                 
Retenções a Recolher          200
                                
Consignações a Recolher    200

(Foi desembolsado o dinheiro que estava em caráter temporário).

DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

 • Cauções devolvidas;

 • Retenções recolhidas;

 • Consignações recolhidas;

 • Pagamento de restos a Pagar;
(Art. 103, parágrafo único da Lei nº 4.320/64)

 • Resgate de ARO;

 • Salários reclamados;

 • Depósitos judiciais sacados;

 • Pagamento dos serviços da dívida a pagar.
(Pagamento do “RP da Dívida Pública”)

Balanço Patrimonial

ATIVO PASSIVO

Ativo Financeiro (AF):

Bancos        5.000,00

Passivo Financeiro (PF):
(Dívida Flutuante)

Fornecedores         5.000,00
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Balanço Patrimonial 31/12/x

ATIVO PASSIVO

Ativo Financeiro (AF):

                         
Bancos        5.000,00

(4.000,00)
1.000,00

SF = AF (-) PF

SF = 1.000 (-) 1.000

SF = 0

Passivo Financeiro (PF):
(Dívida Flutuante)
                                  
Fornecedores         5.000,00

(4.000,00)
Restos a Pagar         1.000,00

(dinheiro em caráter temporário)

Balanço Patrimonial em x+1

ATIVO PASSIVO

Ativo Financeiro (AF):

                      
Bancos        1.000,00

Passivo Financeiro (PF):
(Dívida Flutuante)
                                  
Restos a Pagar       1.000,00

(Foi desembolsado o dinheiro que estava em caráter temporário).

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESPESAS CORRENTES
(DC)

DESPESAS DE CAPITAL
(DK)

Classificação quanto às 
Categorias Econômicas

Arts. 12 e 13 da Lei nº 4.320/64

- Custeio 
- Transferências Correntes

Subvenções
Sociais

(Sem 
finalidade
lucrativa)

Subvenções
Econômicas

(Com 
finalidade 
lucrativa)

- Investimentos (agrega valor ao PIB) 

- Inversões Financeiras (não altera o PIB)

- Transferências de Capital

17
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DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESPESAS CORRENTES
(DC)

DESPESAS DE CAPITAL
(DK)

Classificação quanto às 
Categorias Econômicas

Arts. 12 e 13 da Lei nº 4.320/64

- Custeio
- Transferências Correntes

Subvenções
Sociais

(Sem 
finalidade
lucrativa)

Subvenções
Econômicas

(Com 
finalidade 
lucrativa)

- Investimentos (agrega valor ao PIB) 

- Inversões Financeiras (não altera o PIB)

- Transferências de Capital

18

Despesas Correntes/Custeio

Lei nº 4.320/64:

“Art. 12, § 1º Classificam-se como Despesas de Custeio as dotações para manutenção de 
serviços anteriormente criados, inclusive as destinadas a atender a obras de conservação e 
adaptação de bens imóveis”.

“Art. 13. Observadas as categorias econômicas do art. 12, a discriminação ou especificação 
da despesa por elementos, em cada unidade administrativa ou órgão de governo, obedece-
rá ao seguinte esquema:

DESPESAS CORRENTES

Despesas de CUSTEIO

Pessoal civil
Pessoal militar
Material de consumo
Serviços de terceiros”
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DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESPESAS CORRENTES
(DC)

DESPESAS DE CAPITAL
(DK)

Classificação quanto às 
Categorias Econômicas

Arts. 12 e 13 da Lei nº 4.320/64

- Custeio 
- Transferências Correntes

Subvenções
Sociais

(Sem 
finalidade
lucrativa)

Subvenções
Econômicas

(Com 
finalidade 
lucrativa)

- Investimentos (agrega valor ao PIB) 

- Inversões Financeiras (não altera o PIB)

- Transferências de Capital

21

Despesas Correntes/Transferências Correntes

Lei nº 4.320/64:

“Art. 12, § 2º Classificam-se como Transferências Correntes as dotações para despesas 
às quais não corresponda contraprestação direta em bens ou  serviços, inclusive para 
contribuições e subvenções destinadas a atender à manutenção de outras entidades de 
direito público ou privado”.

Transferências

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:

Exemplo:

Foi firmado um convênio entre a União e um determinado município para aquisição de me-
dicamentos para a rede pública municipal. A União repassará ao município um valor de R$ 
1.000.000,00 para a realização dessa compra (despesa corrente/custeio) ou (despesa corrente/
outras despesas correntes/aplicações diretas/material de consumo/ drogas e medicamentos = 
c.g.mm.ee.dd = 3.3.90.30.xx).

Para a União, que concedeu a transferência de recursos (R$ 1.000.000,00), essa é uma despesa 
corrente/transferência corrente.

Para o município, que recebeu a transferência de recursos (R$ 1.000.000,00), esta é uma receita 
corrente/transferência corrente.
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Vale ressaltar que este é o momento 1, isto é, o momento em que são realizadas as 
transferências. O momento 2 será quando o município começar a executar o objeto do 
convênio, ou seja, realizar a aquisição dos medicamentos.

Lei nº 4.320/64:

“Art. 13...

DESPESAS CORRENTES

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

Subvenções sociais

Subvenções econômicas

Inativos

Pensionistas

Salário família e abono familiar

Juros da dívida pública

Contribuições de previdência social

Diversas transferências correntes



MTE - Auditor Fiscal do Trabalho – Administração Geral e Pública (AFO) – Prof. Fábio Furtado

www.acasadoconcurseiro.com.br 1383

Despesas Correntes/Transferências Correntes/ Subvenções

Lei nº 4.320/64:

“Art. 12, § 3º Consideram-se subvenções, para os efeitos desta Lei, as transferências 
destinadas a cobrir despesas de custeio das entidades beneficiadas, distinguindo-se 
como:

I – subvenções sociais, as que se destinem a instituições públicas ou privadas de caráter 
assistencial ou cultural sem finalidade lucrativa;

II – subvenções econômicas, as que se destinem a empresas públicas ou privadas de 
caráter industrial, comercial, agrícola ou pastoril”.

"I – Das Subvenções Sociais

Art. 16. Fundamentalmente e nos limites das possibilidades financeiras, a concessão de 
subvenções sociais visará à prestação essenciais de assistência social, médica e educacional, 
sempre que a suplementação de recursos de origem privada aplicados a esses objetivos 
revelar-se mais econômica.

Parágrafo único. O valor das subvenções, sempre que possível, será calculado com base 
em unidades de serviços efetivamente prestados ou postos à disposição dos interessados, 
obedecidos os padrões mínimos de eficiência previamente fixados.

Art. 17. Somente à instituição, cujas condições de funcionamento forem julgadas satisfató-
rias pelos órgãos oficiais de fiscalização, serão concedidas subvenções”.

“II – Das Subvenções Econômicas

Art. 18. A cobertura dos déficits de manutenção das empresas públicas, de natureza autár-
quica ou não, far-se-á mediante subvenções econômicas, expressamente incluídas nas des-
pesas correntes do Orçamento da União, do Estado, do Município ou do Distrito Federal.

Parágrafo único. Consideram-se, igualmente, como subvenções econômicas:

a) as dotações destinadas a cobrir a diferença entre os preços de mercado e os preços de 
revenda, pelo Governo, de gêneros alimentícios ou outros materiais;

b) as dotações destinadas ao pagamento de bonificações a produtores de determinados 
gêneros ou materiais.

Art. 19. A Lei de Orçamento não consignará ajuda financeira, a qualquer título, à empresa 
de fins lucrativos, salvo quando se tratar de subvenções cuja concessão tenha sido expres-
samente autorizada em lei especial”.
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Despesas de Capital/Investimentos

Lei nº 4.320/64:

“Art. 12, § 4º Classificam-se como Investimentos as dotações para o planejamento e a 
execução de obras, inclusive as destinadas à aquisição de imóveis considerados necessários 
à realização destas últimas, bem como para os programas especiais de trabalho, aquisição 
de instalações, equipamentos e material permanente e constituição ou aumento do capital 
de empresas que não sejam de caráter comercial ou financeiro”.

“Art. 13...

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS.

Obras públicas.

Serviços em Regime de Programação Especial.

Equipamentos e instalações.

Material permanente.

Participação em constituição ou aumento de capital de empresas ou entidades industriais ou 
agrícolas.
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DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESPESAS CORRENTES
(DC)

DESPESAS DE CAPITAL
(DK)

Classificação quanto às 
Categorias Econômicas

Arts. 12 e 13 da Lei nº 4.320/64

- Custeio 
- Transferências Correntes

Subvenções
Sociais

(Sem 
finalidade
lucrativa)

Subvenções
Econômicas

(Com 
finalidade 
lucrativa)

- Investimentos (agrega valor ao PIB) 

- Inversões Financeiras (não altera o PIB)

- Transferências de Capital

33

Despesas de Capital/ Inversões Financeiras

Lei nº 4.320/64:

“Art. 12, § 5º Classificam-se como Inversões Financeiras as dotações destinadas a:

I – aquisição de imóveis, ou de bens de capital já em utilização;

II – aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer 
espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento de capital;

III – constituição ou aumento do capital de entidades ou empresas que visem a objetivos 
comerciais ou financeiros, inclusive operações bancárias ou de seguros”.

“Art. 13...

DESPESAS DE CAPITAL

INVERSÕES FINANCEIRAS.

Aquisição de imóveis.

Participação em constituição ou aumento de capital de empresas ou entidades comerciais ou 
financeiras.

Aquisição de títulos representativos de capital de empresas em funcionamento.

Constituição de fundos rotativos.

Concessão de empréstimos.

Diversas inversões financeiras.
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Despesas de Capital/Transferências de Capital

Lei nº 4.320/64:

“Art. 12, § 6º São transferências de capital as dotações para investimentos ou inversões 
financeiras que outras pessoas de direito público ou privado devam realizar, independen-
temente de contraprestação direta em bens ou serviços, constituindo essas transferências 
auxílios ou contribuições, segundo derivem diretamente da Lei de Orçamento ou de lei es-
pecial anterior, bem como as dotações para amortização da dívida pública”.

Transferências

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:

Exemplo:

Foi firmado um convênio entre a União e um determinado município para  a construção de um 
estádio de futebol. A União repassará ao município um valor de R$ 100.000.000,00 para a re-
alização dessa obra (despesa de capital/investimentos) ou (despesa de capital/investimentos/
aplicações diretas/obras e instalações = c.g.mm.ee.dd = 4.4.90.51.xx).

Para a União, que concedeu a transferência de recursos (R$ 100.000.000,00), esta é uma des-
pesa de capital/transferência de capital.

Para o município, que recebeu a transferência de recursos (R$ 100.000.000,00), esta é uma re-
ceita de capital/transferência de capital.
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Vale ressaltar que este é o momento 1, isto é, o momento em que são realizadas as transferên-
cias. O momento 2 será quando o município começar a executar o objeto do convênio, ou seja, 
realizar a obra de construção do estádio de futebol.

“Art. 13...

DESPESAS DE CAPITAL

TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL

Amortização da dívida pública

Auxílios para obras públicas

Auxílios para equipamentos e instalações

Auxílios para inversões financeiras

Outras Contribuições

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

(3)   DESPESAS CORRENTES
(DC)

(4)   DESPESAS DE CAPITAL
(DK)

Classificação quanto às 
Categorias Econômicas

A partir da Portaria STN/SOF nº 163/2001; MCASP

1 - Pessoal e Encargos Sociais

2 - Juros e Encargos da Dívida

3 - Outras Despesas Correntes

4 - Investimentos 
(agrega valor ao PIB) 

5 - Inversões Financeiras 
(não altera o PIB)

6 - Amortização da Dívida

41

Categoria Econômica da Despesa

A despesa, assim como a receita, é classificada em duas categorias econômicas, com os seguin-
tes códigos:

CÓDIGO CATEGORIA ECONÔMICA 

3 Despesas Correntes

4 Despesas de Capital
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DESPESAS CORRENTES

Classificam-se nessa categoria todas as despesas que não contribuem diretamente para a for-
mação ou aquisição de um bem de capital. 

DESPESAS DE CAPITAL

Classificam-se nessa categoria aquelas despesas que contribuem diretamente para a formação 
ou aquisição de um bem de capital. 

É importante observar que as despesas orçamentárias de capital mantêm uma correlação 
com o registro de incorporação de ativo imobilizado, intangível ou investimento (no caso dos 
grupos de natureza da despesa 4 – investimentos e 5 – inversões financeiras) ou o registro de 
desincorporação de um passivo (no caso do grupo de despesa 6 – amortização da dívida). 

GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA (GND)

É um agregador de elementos de despesa com as mesmas características quanto ao objeto de 
gasto, conforme discriminado a seguir: 

1 Pessoal e Encargos Sociais

2 Juros e Encargos da Dívida

3 Outras Despesas Correntes

4 Investimentos

5 Inversões Financeiras

6 Amortização da Dívida

1. Pessoal e Encargos Sociais 

Despesas orçamentárias com pessoal ativo e inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, 
cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies re-
muneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposen-
tadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de 
qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de 
previdência, conforme estabelece o caput do art. 18 da Lei Complementar nº 101, de 2000. 

2. Juros e Encargos da Dívida 

Despesas orçamentárias com o pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações 
de crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária. 

3. Outras Despesas Correntes 

Despesas orçamentárias com aquisição de material de consumo, pagamento de diárias, 
contribuições, subvenções, auxílio-alimentação, auxílio-transporte, além de outras des-
pesas da categoria econômica "Despesas Correntes" não classificáveis nos demais grupos 
de natureza de despesa.
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4. Investimentos 

Despesas orçamentárias com softwares e com o planejamento e a execução de obras, inclusive 
com a aquisição de imóveis considerados necessários à realização destas últimas, e com a 
aquisição de instalações, equipamentos e material permanente. 

5. Inversões Financeiras 

Despesas orçamentárias com a aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização; aqui-
sição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já 
constituídas, quando a operação não importe aumento do capital; e com a constituição ou au-
mento do capital de empresas, além de outras despesas classificáveis nesse grupo.  

6. Amortização da Dívida 

Despesas orçamentárias com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualiza-
ção monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária.

Observação: 

A Reserva de Contingência e a Reserva do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), des-
tinadas ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos, bem como eventos fiscais 
imprevistos, inclusive a abertura de créditos adicionais, serão classificadas, no que se refere ao 
grupo de natureza de despesa, com o código "9". 

Codificação da Despesa

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR NATUREZA 

A classificação da despesa orçamentária, segundo a sua natureza, compõe-se de: 

I – Categoria Econômica; 

II – Grupo de Natureza da Despesa; e

III – Elemento de Despesa. 

A natureza da despesa será complementada pela informação gerencial denominada “modali-
dade de aplicação”, a qual tem por finalidade indicar se os recursos são aplicados diretamente 
por órgãos ou entidades no âmbito da mesma esfera de Governo ou por outro Ente da Federa-
ção e suas respectivas entidades, e objetiva, precipuamente, possibilitar a eliminação da dupla 
contagem dos recursos transferidos ou descentralizados. 

ESTRUTURA DA NATUREZA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

O conjunto de informações que constitui a natureza de despesa orçamentária forma um código 
estruturado que agrega a categoria econômica, o grupo, a modalidade de aplicação e o elemento. 
Essa estrutura deve ser observada na execução orçamentária de todas as esferas de governo. 
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O código da natureza de despesa orçamentária é composto por seis dígitos, desdobrado até o 
nível de elemento ou, opcionalmente, por oito, contemplando o desdobramento facultativo 
do elemento. 

A classificação da Reserva de Contingência bem como a Reserva do Regime Próprio de Previ-
dência Social, quanto à natureza da despesa orçamentária, serão identificadas com o código 
“9.9.99.99”, conforme estabelece o parágrafo único do art. 8º da Portaria Interministerial STN/
SOF nº 163, de 2001. 

A estrutura formada por código numérico de 8 dígitos é:  

Categoria  Econômica, Grupo de Natureza da Despesa, Modalidade de Aplicação, Elemento da 
Despesa, Desdobramento Facultativo do Elemento de Despesa: c.g.mm.ee.dd

Categoria Econômica da Despesa

A despesa, assim como a receita, é classificada em duas categorias econômicas, com os seguin-
tes códigos:

CÓDIGO CATEGORIA ECONÔMICA

3 Despesas Correntes

4 Despesas de Capital

GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA (GND)

É um agregador de elementos de despesa com as mesmas características quanto ao objeto de 
gasto, conforme discriminado a seguir:

1 Pessoal e Encargos Sociais

2 Juros e Encargos da Dívida

3 Outras Despesas Correntes

4 Investimentos

5 Inversões Financeiras

6 Amortização da Dívida
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MODALIDADE DE APLICAÇÃO

A modalidade de aplicação tem por finalidade indicar se os recursos são aplicados diretamen-
te por órgãos ou entidades no âmbito da mesma esfera de governo ou por outro ente da Fe-
deração e suas respectivas entidades. Indica se os recursos serão aplicados diretamente pela 
unidade detentora do crédito ou mediante transferência para entidades públicas ou priva-
das. A modalidade também permite a eliminação de dupla contagem no orçamento.  

Alguns exemplos:

20 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO

30 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL

40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 

50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 

60 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 

70 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS 

80 TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR 

90 APLICAÇÕES DIRETAS 

91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDA-
DES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

99 A DEFINIR

Existem outros códigos de modalidade de aplicação, como:

22 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA À UNIÃO

31 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL – FUNDO A  FUNDO

32 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL

41 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS – FUNDO A FUNDO

42 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 

71 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 

72 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 

90 – Aplicações Diretas 

Aplicação direta, pela unidade orçamentária, dos créditos a ela alocados ou oriundos de des-
centralização de outras entidades integrantes ou não dos Orçamentos Fiscal ou da Seguridade 
Social, no âmbito da mesma esfera de governo. 

91 – Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes 
dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social 

Despesas orçamentárias de órgãos, fundos, autarquias, fundações, empresas estatais depen-
dentes e outras entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social decorrentes 
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da aquisição de materiais, bens e serviços, pagamento de impostos, taxas e contribuições, 
além de outras operações, quando o recebedor dos recursos também for órgão, fundo, autar-
quia, fundação, empresa estatal dependente ou outra entidade constante desses orçamentos, 
no âmbito da mesma esfera de Governo.   

Receitas de Operações Intraorçamentárias: 

Operações intraorçamentárias são aquelas realizadas entre órgãos e demais entidades da 
Administração Pública integrantes do orçamento fiscal e do orçamento da seguridade social 
do mesmo ente federativo; por isso, não representam novas entradas de recursos nos cofres 
públicos do ente, mas apenas movimentação de receitas entre seus órgãos. 

As receitas intraorçamentárias são a contrapartida das despesas classificadas na modalidade 
de aplicação “91 – Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades 
Integrantes do Orçamento Fiscal e do Orçamento da Seguridade Social” que, devidamente 
identificadas, possibilitam anulação do efeito da dupla contagem na consolidação das contas 
governamentais. 

ELEMENTO DE DESPESA

Tem por finalidade identificar os objetos de gasto, tais como vencimentos e vantagens fixas, 
juros, diárias, material de consumo, serviços de terceiros prestados sob qualquer forma, sub-
venções sociais, obras e instalações, equipamentos e material permanente, auxílios, amorti-
zação e outros que a administração pública utiliza para a consecução de seus fins. 

Alguns exemplos:

01 Aposentadorias e Reformas

03 Pensões

11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 

13 Obrigações Patronais 

14 Diárias – Civil 

15 Diárias – Militar

30 Material de Consumo 

33 Passagens e Despesas com Locomoção 

36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 

39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

51 Obras e Instalações 

52 Equipamentos e Material Permanente 

61 Aquisição de Imóveis  
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DESDOBRAMENTO FACULTATIVO DO ELEMENTO DA DESPESA

Conforme as necessidades de escrituração contábil e o controle da execução orçamentária, fica 
facultado, por parte de cada ente, o desdobramento dos elementos de despesa. 

Codificação da Despesa

Exemplo:

1. Despesas com Vencimentos e Vantagens Fixas de Pessoal.

c g mm ee dd

3 1 90 11 xx

Onde: 

3. Categoria Econômica: Despesas Correntes;

1. grupo de natureza da despesa: Pessoal e Encargos Sociais;

90. mmodalidade de aplicação: Aplicação Direta;

11. eelemento de despesa: Vencimentos e Vantagens Fixas de Pessoal;

xx. ddesdobramento facultativo do elemento da despesa: depende do código atribuído pelo 
ente público (U, E, DF ou M), caso tenha desdobrado os elementos da despesa.

Exemplo:

2.  Despesas com aquisições de materiais de consumo (medicamentos, merendas, material 
de limpeza, material de copa e cozinha, material de expediente, etc.)

c g mm ee dd

3 3 90 30 xx

Onde: 

3. Categoria Econômica: Despesas Correntes;

3. grupo de natureza da despesa: Outras Despesas Correntes;

90. mmodalidade de aplicação: Aplicação Direta;

30. eelemento de despesa: Material de Consumo;

xx. ddesdobramento facultativo do elemento da despesa: depende do código atribuído pelo 
ente público (U, E, DF ou M), caso tenha desdobrado os elementos da despesa. 
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Exemplo:

3. Despesas com contratações de Serviços de Terceiros de Pessoa Jurídica (fornecimento de 
Energia Elétrica, de água, de telefonia, de gás, manutenção dos elevadores, etc.)

c g mm ee dd

3 3 90 39 xx
Onde: 

3. Categoria Econômica: Despesas Correntes;

3. grupo de natureza da despesa: Outras Despesas Correntes;

90. mmodalidade de aplicação: Aplicação Direta;

39. eelemento de despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;

xx. ddesdobramento facultativo do elemento da despesa: depende do código atribuído pelo 
ente Público (U, E, DF ou M), caso tenha desdobrado os elementos da despesa. 

Exemplo:

4. Despesas com Obras e Instalações (construção de rodovias, construção de escolas, constru-
ção de hospitais, etc.)

c g mm ee dd

4 4 90 51 xx

Onde: 

4. Categoria Econômica: Despesas de Capital;

4. grupo de natureza da despesa: Investimentos;

90. mmodalidade de aplicação: Aplicação Direta;

51. eelemento de despesa: Obras e Instalações;

xx. ddesdobramento facultativo do elemento da despesa: depende do código atribuído pelo 
ente público (U, E, DF ou M), caso tenha desdobrado os elementos da despesa. 

Exemplo:

5. Despesas com aquisições de Equipamentos e Materiais Permanentes (ambulâncias, 
veículos oficiais, tratores,  computadores, mobiliário em geral, carteiras escolares, etc.)

c g mm ee dd

4 4 90 52 xx
Onde: 

4. Categoria Econômica: Despesas de Capital;

4. grupo de natureza da despesa: Investimentos;
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90. mmodalidade de aplicação: Aplicação Direta;

52. eelemento de despesa: Equipamentos e Materiais Permanentes;

xx. ddesdobramento facultativo do elemento da despesa: depende do código atribuído pelo 
ente público (U, E, DF ou M), caso tenha desdobrado os elementos da despesa. 

Exemplo:

6. Despesas com aquisições de Equipamentos e Materiais Permanentes USADOS, de SEGUN-
DA MÃO (ambulâncias, veículos oficiais, tratores,  computadores, mobiliário em geral, car-
teiras escolares, etc.)

c g mm ee dd

4 5 90 52 xx

Onde: 

4. Categoria Econômica: Despesas de Capital;

5. grupo de natureza da despesa: Inversões Financeiras;

90. mmodalidade de aplicação: Aplicação Direta;

52. eelemento de despesa: Equipamentos e Materiais Permanentes;

xx. ddesdobramento facultativo do elemento da despesa: depende do código atribuído pelo 
ente público (U, E, DF ou M), caso tenha desdobrado os elementos da despesa. 

Exemplo:

7. Despesas com Aquisição de Imóveis (não* necessários à execução de obras públicas)

*Basta constar Aquisição de Imóveis. Para considerar como Despesas de Capital/Investimentos 
tem constar vir a observação “necessário à execução de obras”.

c g mm ee dd

4 5 90 61 xx

4. Categoria Econômica: Despesas de Capital;

5. grupo de natureza da despesa: Inversões Financeiras;

90. mmodalidade de aplicação: Aplicação Direta;

61. eelemento de despesa: Aquisição de Imóveis;

xx. ddesdobramento facultativo do elemento da despesa: depende do código atribuído pelo 
ente público (U, E, DF ou M), caso tenha desdobrado os elementos da despesa.
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Exemplo:

8. Foi firmado um convênio entre a União e um determinado município para aquisição de 
medicamentos para a rede pública municipal. A União repassará ao município um valor de         
R$ 1.000.000,00 para a realização dessa compra

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:

Para a União, que concedeu a transferência de recursos (R$ 1.000.000,00), essa é uma despesa 
corrente/transferência corrente.

c g mm ee dd

3 3 40 30 xx

3. Categoria Econômica: Despesas Correntes;

3. grupo de natureza da despesa: Outras Despesas Correntes;

40. mmodalidade de aplicação: Transferências a Municípios;

30. eelemento de despesa: Material de Consumo;

xx. ddesdobramento facultativo do elemento da despesa: depende do código atribuído pelo 
ente público (U, E, DF ou M), caso tenha desdobrado os elementos da despesa.

Exemplo:

9. Foi firmado um convênio entre a União e um determinado município para  a construção 
de um estádio de futebol. A União repassará ao município um valor de R$ 100.000.000,00 
para a realização dessa obra.

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:

Para a União, que concedeu a transferência de recursos (R$ 100.000.000,00), essa é uma 
despesa de capital/transferência de capital.

c g mm ee dd

4 4 40 51 xx

4. Categoria Econômica: Despesas de Capital;

4. grupo de natureza da despesa: Investimentos;

40. mmodalidade de aplicação: Transferências a Municípios; 

51. eelemento de despesa: Obras e Instalações;

xx. ddesdobramento facultativo do elemento da despesa: depende do código atribuído pelo 
ente público (U, E, DF ou M), caso tenha desdobrado os elementos da despesa.



MTE - Auditor Fiscal do Trabalho – Administração Geral e Pública (AFO) – Prof. Fábio Furtado

www.acasadoconcurseiro.com.br 1397

PARA LEITURA

Despesa, de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), da 
STN – Parte I – Procedimentos Contábeis Orçamentários:

No processo de aquisição de bens ou serviços por parte do ente da federação, é necessário 
observar alguns passos para que se possa proceder à adequada classificação quanto à natureza 
de despesa e garantir que a informação contábil seja fidedigna. 

1º Passo – Identificar se o registro do fato é de caráter orçamentário ou extraorçamentário. 

Orçamentários – As despesas de caráter orçamentário necessitam de recurso público para sua 
realização e constituem instrumento para alcançar os fins dos programas governamentais. É 
exemplo de despesa de natureza orçamentária a contratação de bens e serviços para realização 
de determinação ação, como serviços de terceiros, pois se faz necessária a emissão de empe-
nho para suportar esse contrato. 

Extraorçamentários – são aqueles decorrentes de: 

I – Saídas compensatórias no ativo e no passivo financeiro – representam desembolsos de 
recursos de terceiros em poder do ente público, tais como: 

a) Devolução dos valores de terceiros (cauções/depósitos) – a caução em dinheiro constitui 
uma garantia fornecida pelo contratado e tem como objetivo assegurar a execução do 
contrato celebrado com o poder público. Ao término do contrato, se o contratado cumpriu 
com todas as obrigações, o valor será devolvido pela administração pública. Caso haja 
execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração pelos valores das 
multas e indenizações a ela devidos, será registrada a baixa do passivo financeiro em 
contrapartida a receita orçamentária. 

b) Recolhimento de consignações/retenções – são recolhimentos de valores anteriormente 
retidos na folha de salários de pessoal ou nos pagamentos de serviços de terceiros; 

c) Pagamento das operações de crédito por Antecipação de Receita Orçamentária (ARO) 
– conforme determina a LRF, as antecipações de receitas orçamentárias para atender a 
insuficiência de caixa deverão ser quitadas até o dia 10 de dezembro de cada ano. Tais 
pagamentos não necessitam de autorização orçamentária para que sejam efetuados; 

d) Pagamentos de salário-família, salário-maternidade e auxílio-natalidade – os benefícios 
da Previdência Social adiantados pelo empregador, por força de lei, têm natureza 
extraorçamentária e, posteriormente, serão objeto de compensação ou restituição. 

II – Pagamento de Restos a Pagar – são as saídas para pagamentos de despesas empenhadas 
em exercícios anteriores. 

Se o desembolso é orçamentário, ir para o próximo passo. 

2º Passo – Identificar a categoria econômica da despesa orçamentária, verificando se é uma 
despesa corrente ou de capital, conforme conceitos dispostos no item 4.3.1.1 deste Manual.

3. Despesas Correntes; e 
4. Despesas de Capital. 
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Conforme já mencionado, as despesas de capital ensejam o registro de incorporação de ativo 
imobilizado, intangível ou investimento (no caso dos grupos de despesa 4 – investimentos e 
5 – inversões financeiras) ou o registro de desincorporação de um passivo (no caso do grupo 
de despesa 6 – amortização da dívida). 

3º Passo – Observada a categoria econômica da despesa, o próximo passo é verificar o grupo 
de natureza da despesa orçamentária, conforme conceitos estabelecidos no item 4.3.1.2 deste 
Manual. 

1. Pessoal e Encargos Sociais; 

2. Juros e Encargos da Dívida; 

3. Outras Despesas Correntes; 

4. Investimentos; 

5. Inversões Financeiras; e 

6. Amortização da Dívida. 

Para efeito de classificação, as Reservas do RPPS e de Contingência serão identificadas como 
grupo “9”, todavia não são passíveis de execução, servindo de fonte para abertura de créditos 
adicionais, mediante os quais se dará efetivamente a despesa que será classificada nos 
respectivos grupos. 

4º Passo – Por fim, far-se-á a identificação do elemento de despesa, ou seja, o objeto fim do 
gasto, de acordo com as descrições dos elementos constantes no item 4.3.1.4 deste Manual. 
Normalmente, os elementos de despesa guardam correlação com os grupos, mas não há 
impedimento para que um elemento típico de despesa corrente esteja relacionado a um grupo 
de despesa de capital. 

Seguem exemplos (não exaustivos): 

GRUPOS EXEMPLOS DE COMBINAÇÕES COM OS ELEMENTOS

1 – Pessoal e Encargos Sociais

01 – Aposentadorias e Reformas  
03 – Pensões  
04 – Contratação por Tempo Determinado  
05 – Outros Benefícios Previdenciários  
11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 
13 – Obrigações Patronais  
16 – Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil  
17 – Outras Despesas Variáveis – Pessoal Militar 

GRUPOS EXEMPLOS DE COMBINAÇÕES COM OS ELEMENTOS

2 – Juros e Encargos da Dívida 

21 – Juros sobre a Dívida por Contrato  
22 – Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato 
23 – Juros, Deságios e Descontos da Dív. Mobiliária
24 – Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária
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GRUPOS EXEMPLOS DE COMBINAÇÕES COM OS ELEMENTOS

3 – Outras Despesas Correntes 

30 – Material de Consumo 
32 – Material de Distribuição Gratuita 
33 – Passagens e Despesas com Locomoção 
35 – Serviços de Consultoria 
36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 
37 – Locação de Mão de Obra
38 – Arrendamento Mercantil 
39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

GRUPOS EXEMPLOS DE COMBINAÇÕES COM OS ELEMENTOS

4 – Investimentos  

30 – Material de Consumo 
33 – Passagens e Despesas com Locomoção 
51 – Obras e Instalações 
52 – Equipamentos e Material Permanente 
61 – Aquisição de Imóveis 

GRUPOS EXEMPLOS DE COMBINAÇÕES COM OS ELEMENTOS

5 – Inversões Financeiras   
61 – Aquisição de Imóveis 
63 – Aquisição de Títulos de Crédito 
64 – Aquis. Títulos Repr. Capital já Integralizado

GRUPOS EXEMPLOS DE COMBINAÇÕES COM OS ELEMENTOS

6 – Amortização da Dívida    

71 – Principal da Dívida Contratual Resgatado  
72 – Principal da Dívida Mobiliária Resgatado  
73 – Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual 
Resgatada 
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Questões

1. (CESPE) A despesa orçamentária pode ser 
definida como aquela que depende de au-
torização legislativa, na forma de consigna-
ção de dotação orçamentária, para ser efe-
tivada.  

( ) Certo   ( ) Errado

2. (CESPE) Assim como as receitas, as despe-
sas podem ser classificadas em duas catego-
rias econômicas: correntes e de capital.

( ) Certo   ( ) Errado

3. (CESPE) Na elaboração da lei orçamentária, 
a classificação das despesas por natureza 
deve ser feita, pelo menos, por categoria 
econômica, grupo de natureza de despesa e 
modalidade de aplicação. 

( ) Certo   ( ) Errado

4. (CESPE) Considere que determinado servidor 
público tenha classificado uma despesa rea-
lizada pelo órgão de sua lotação como des-
pesa com pessoal e encargos sociais. Nesse 
caso, a classificação por ele realizada repre-
senta a categoria econômica da despesa. 

( ) Certo   ( ) Errado

5. (CESPE) As despesas com os serviços da 
dívida pública, entre as quais se incluem o 
principal e os juros, são despesas correntes. 

( ) Certo   ( ) Errado

6. (CESPE) As inversões financeiras contem-
plam as dotações destinadas às obras públi-
cas, aquisição de imóveis ou bens de capital 
já em utilização. 

( ) Certo   ( ) Errado

7. (CESPE) A amortização e os juros da dívida 
pública são exemplos de despesas classifi-
cadas na categoria econômica de despesas 
correntes. 

( ) Certo   ( ) Errado

8. (CESPE) Na classificação orçamentária da 
despesa, a modalidade de aplicação indica, 
entre outros, se recursos do orçamento da 
União se destinam à aplicação por entida-
des privadas sem fins lucrativos ou por ou-
tras instituições. 

( ) Certo   ( ) Errado

9. (CESPE) Uma despesa pública é considerada 
não efetiva quando não reduz a situação lí-
quida patrimonial da entidade no momento 
de sua realização.

( ) Certo   ( ) Errado

10. (CESPE) Se determinado órgão público ad-
quirir títulos representativos do capital de 
determinada empresa em operação há cin-
co anos no mercado e se tal operação não 
importar aumento do capital, a despesa de 
capital será classificada como inversão fi-
nanceira. 

( ) Certo   ( ) Errado

11. (CESPE) De acordo com a Lei nº 4.320/1964, 
as despesas previstas com aposentadorias 
seriam classificadas como transferências 
correntes.

( ) Certo   ( ) Errado
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12. (CESPE) São subvenções econômicas as do-
tações destinadas pelo governo a cobrir a 
diferença entre os preços de mercado e os 
preços de revenda de gêneros alimentícios 
ou outros materiais. 

( ) Certo   ( ) Errado

13. (CESPE) Recursos alocados para manuten-
ção e conservação de instalações imobiliá-
rias públicas são classificados como despe-
sas de investimento. 

( ) Certo   ( ) Errado

14. (CESPE) Suponha que a ANTAQ, de acordo 
com o orçamento aprovado, efetue uma 
transferência para determinada unidade da 
Federação, com vistas à realização, por essa 
unidade, de investimentos no setor aquavi-
ário. Nesse caso, a transferência efetuada 
constitui uma despesa orçamentária de ca-
pital efetiva. 

( ) Certo   ( ) Errado

15. (CESPE) As transferências de capital efetua-
das pela União aos demais entes, ainda que 
destinadas à realização de investimentos e 
inversões financeiras pelos beneficiários, 
constituem despesas orçamentárias efeti-
vas.

( ) Certo   ( ) Errado

16. (CESPE) Todos os equipamentos e materiais 
permanentes adquiridos são considerados 
despesas de capital. 

( ) Certo   ( ) Errado

17. (CESPE) As despesas com o pagamento dos 
juros da dívida pública são despesas corren-
tes, e a amortização do principal da dívida 
constitui despesa de capital. 

( ) Certo   ( ) Errado

18. (CESPE) Com base na Lei nº 4.320/1964 e 
nos conceitos e aplicações dela decorren-
tes, julgue o item: 

A lei em questão distinguiu as aplicações em 
imóveis ora como investimentos ora como 
inversões financeiras. Daí a diferença entre 
a construção e a simples aquisição para uso 
de imóveis já concluídos e em utilização. No 
primeiro caso, gera-se um incremento no 
PIB; no segundo, mera transferência da pro-
priedade de bens já produzidos. 

( ) Certo   ( ) Errado

19. (CESPE) O princípio da legalidade em maté-
ria de despesa pública significa que se exige 
a inclusão da despesa em lei orçamentária 
para que ela possa ser realizada, com exce-
ção dos casos de restituição de valores ou 
pagamento de importância recebida a título 
de caução, depósitos, fiança, consignações, 
ou seja, advindos de receitas extraorçamen-
tárias que, apesar de não estarem fixados 
na lei orçamentária, sejam objeto de cum-
primento de outras normas jurídicas. 

( ) Certo   ( ) Errado

20. (CESPE) As despesas orçamentárias podem 
ser classificadas em despesas efetivas e des-
pesas não efetivas; as despesas orçamentá-
rias não efetivas, assim como os dispêndios 
extraorçamentários, são oriundas de fatos 
permutativos.

( ) Certo   ( ) Errado

21. (CESPE) De acordo com a Lei nº 4.320/1964, 
consideram-se despesas de capital os juros 
da dívida pública, a amortização da dívida 
pública e a aquisição de imóveis.

( ) Certo   ( ) Errado

22. (CESPE) Subvenções sociais são as transfe-
rências que se destinam a instituições pú-
blicas ou privadas de caráter assistencial ou 
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cultural, sem finalidade lucrativa; subven-
ções econômicas destinam-se a empresas 
públicas ou privadas de caráter industrial, 
comercial, agrícola ou pastoril. 

( ) Certo   ( ) Errado

23. (CESPE) No Sistema Integrado de Adminis-
tração Financeira do Governo Federal (SIA-
FI), as inversões financeiras podem ser clas-
sificadas como despesas correntes.

( ) Certo   ( ) Errado

24. (CESPE) As despesas com aquisições de imó-
veis não são classificadas na categoria eco-
nômica despesas de capital. 

( ) Certo   ( ) Errado

25. (CESPE) As despesas com pagamento de 
pessoal militar não podem ser incluídas en-
tre as despesas de custeio.

( ) Certo   ( ) Errado

26. (CESPE) A modalidade de aplicação é classi-
ficada em despesas correntes e despesas de 
capital.

( ) Certo   ( ) Errado

27. (CESPE) A despesa orçamentária é classifi-
cada pelas categorias econômicas função e 
subfunção. 

( ) Certo   ( ) Errado

28. (CESPE) As despesas com obras públicas e as 
subvenções sociais são classificadas como 
despesas correntes. 

( ) Certo   ( ) Errado

29. (CESPE) O pagamento de juros e encargos 
da dívida são despesas públicas classificadas 
como despesas correntes. 

( ) Certo   ( ) Errado

30. (CESPE) A categoria econômica objetiva, 
principalmente, eliminar a dupla contagem 
dos recursos transferidos ou descentraliza-
dos.

( ) Certo   ( ) Errado

31. (CESPE) O elemento de despesa tem como 
finalidade identificar os objetos de gasto. 

( ) Certo   ( ) Errado

32. (CESPE) Considerando que as despesas pú-
blicas representam um conjunto de dispên-
dios da entidade governamental para o fun-
cionamento dos serviços públicos, julgue o 
item que segue. 

São denominadas despesas de capital as 
que respondem pela manutenção das ativi-
dades da entidade governamental. 

( ) Certo   ( ) Errado

33. (CESPE) As possíveis despesas previstas para 
a manutenção e o funcionamento de servi-
ços públicos são classificadas como despe-
sas de capital. 

( ) Certo   ( ) Errado

34. (CESPE) As dotações para atender a obras 
de conservação e adaptação de bens imó-
veis são consideradas despesas de capital.  

( ) Certo   ( ) Errado

35. (CESPE) As despesas correntes englobam os 
investimentos, as inversões financeiras e as 
transferências de capital. 

( ) Certo   ( ) Errado

36. (CESPE) Inversões financeiras são despesas 
correntes destinadas à aquisição de imóveis. 

( ) Certo   ( ) Errado
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37. (CESPE) Caso o governo federal, durante 
crise financeira, destine parte de uma dota-
ção orçamentária para o aumento de capital 
de instituição financeira, essa despesa será 
considerada inversão financeira. 

( ) Certo   ( ) Errado

38. (CESPE) Segundo a natureza da despesa, 
amortização, juros e encargos da dívida de-
verão ser classificados na categoria econô-
mica de despesas de capital. 

( ) Certo   ( ) Errado

39. (CESPE) Se um órgão gestor classificar uma 
despesa como: despesa de capital — trans-
ferências à união — inversões financeiras 
— equipamentos e material permanente, 
ele estará obedecendo a sequência correta 
para codificação de despesa orçamentaria: 
categoria econômica — grupo de despesa 
— modalidade de aplicação — elemento da 
despesa. 

( ) Certo   ( ) Errado

40. (CESPE) Na classificação da despesa orça-
mentária, o grupamento denominado mo-
dalidade de aplicação é empregado para 
identificar se os recursos serão aplicados 
diretamente pela unidade detentora do cré-
dito orçamentário ou se serão transferidos, 
ainda que na forma de descentralização, a 
outras esferas de governo, órgãos ou entida-
des. 

( ) Certo   ( ) Errado

Gabarito: 1. Certo 2. Certo 3. Certo 4. Errado 5. Errado 6. Errado 7. Errado 8. Certo 9. Certo 10. Certo  
11. Certo 12. Certo 13. Errado 14. Certo 15. Certo 16. Certo 17. Certo 18. Certo 19. Certo 20. Certo  
21. Errado 22. Certo 23. Errado 24. Errado 25. Errado 26. Errado 27. Errado 28. Errado 29. Certo 30. Errado  
31. Certo 32. Errado 33. Errado 34. Errado 35. Errado 36. Errado 37. Certo 38. Errado 39. Errado 40. Certo
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ESTÁGIOS, ETAPAS, FASES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Previsão

Lançamento

Arrecadação

Recolhimento

Previsão

Projeto de LOA

Receitas Previstas Despesas Fixadas
(Créditos Orçamentários)

Tributárias                                 700
Contribuições                           150
Patrimoniais                               50

Pessoal                                        600
Serviços de terceiros                 200
Material de Consumo               100

Total “Dinheiro previsto” 900 Total “Cartão de Crédito” 900

A previsão implica planejar e estimar a arrecadação das receitas orçamentárias que constarão 
na proposta orçamentária.

Lançamento

Lançamento é o ato da repartição competente, que verifica a procedência do crédito fiscal e a 
pessoa que lhe é devedora e inscreve o débito desta.
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Arrecadação

Corresponde à entrega dos recursos devidos ao Tesouro pelos contribuintes ou devedores, por 
meio dos agentes arrecadadores ou instituições financeiras autorizadas pelo ente. 

No estágio da ARRECADAÇÃO, o valor já é de propriedade do ente público. No entanto, ainda 
não está efetivamente em seu poder. Isto, somente, acontecerá quando ocorrer o estágio do 
recolhimento.

Recolhimento

É a transferência dos valores arrecadados à conta específica do Tesouro, responsável pela 
administração e controle da arrecadação e programação financeira, observando-se o Princípio 
da Unidade de Tesouraria ou de Caixa.

É no estágio do RECOLHIMENTO que o valor passa a ficar disponível para desembolso.

CONTRIBUINTE Lançamento
R$

Arrecadação
R$

Recolhimento
R$

A 1.000,00 1.000,00 1.000,00

B 1.000,00 1.000,00 -----

C 1.000,00 1.000,00 -----

D 1.000,00 ----- -----

TOTAL 4.000,00 3.000,00 1.000,00
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Perguntas:

1. Quanto foi executado de receita orçamentária?

R: R$ 3.000,00 (total arrecadado).

2. Quanto foi transferido pelo agente arrecadador ao ente público, isto é, quanto já está 
disponível para o ente público poder desembolsar?

R: R$ 1.000,00 (total recolhido).

3. Qual contribuinte deverá ser inscrito em dívida ativa?

R: O contribuinte “D” deverá ser inscrito em dívida ativa. (Lançamento: R$ 1.000,00 – 
Arrecadação: 0,00 = Dívida Ativa: R$ 1.000,00).

PARA LEITURA

Estágios ou Etapas ou Fases da Receita Orçamentária, de acordo com o MCASP – Manual 
de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, da STN – Parte I – Procedimentos Contábeis 
Orçamentários e MTO – Manual Técnico de Orçamento, da SOF:

Estágios, Etapas, Fases da Receita Orçamentária

As etapas da receita seguem a ordem de ocorrência dos fenômenos econômicos, levando-se 
em consideração o modelo de orçamento existente no País. Dessa forma, a ordem sistemática 
inicia-se com a etapa de previsão e termina com a de recolhimento. 

As etapas da receita orçamentária são segregadas em:

Planejamento: Previsão;

Execução: Lançamento, Arrecadação e Recolhimento.

OBSERVAÇÃO: 

Exceção às Etapas da Receita 

Nem todas as etapas citadas ocorrem para todos os tipos de receitas orçamentárias. Pode 
ocorrer arrecadação não só das receitas que não foram previstas (não tendo, naturalmente, 
passado pela etapa da previsão), mas também das que não foram “lançadas”, como é o caso de 
uma doação em espécie recebida pelos entes públicos. 

PLANEJAMENTO 

Compreende a previsão de arrecadação da receita orçamentária constante da Lei Orçamentária 
Anual (LOA), resultante de metodologias de projeção usualmente adotadas, observada as 
disposições constantes na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). 
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1. Previsão

A previsão implica planejar e estimar a arrecadação das receitas orçamentárias que constarão 
na proposta orçamentária. Isso deverá ser realizado em conformidade com as normas técnicas 
e legais correlatas e, em especial, com as disposições constantes na Lei Complementar no 101, 
de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF. Sobre o assunto, vale citar o art. 12 
da referida norma: 

Art. 12. As previsões de receita observarão as normas técnicas e legais, considerarão os efeitos das 
alterações na legislação, da variação do índice de preços, do crescimento econômico ou de qualquer 
outro fator relevante e serão acompanhadas de demonstrativo de sua evolução nos últimos três 
anos, da projeção para os dois seguintes àquele a que se referirem, e da metodologia de cálculo e 
premissas utilizadas.  

No âmbito federal, a metodologia de projeção de receitas orçamentárias busca assimilar 
o comportamento da arrecadação de determinada receita em exercícios anteriores, a fim 
de projetá-la para o período seguinte, com o auxílio de modelos estatísticos e matemáticos. 
A busca deste modelo dependerá do comportamento da série histórica de arrecadação e de 
informações fornecidas pelos órgãos orçamentários ou unidades arrecadadoras envolvidos no 
processo. 

A previsão de receitas é a etapa que antecede à fixação do montante de despesas que 
irão constar nas leis de orçamento, além de ser base para se estimar as necessidades de 
financiamento do governo. 

O Anexo I ao MCASP apresenta, a título exemplificativo, algumas fórmulas de projeção e as 
correspondentes hipóteses nas quais elas seriam utilizadas. 

EXECUÇÃO

A realização da receita se dá em três estágios: o lançamento, a arrecadação e o recolhimento.

1. Lançamento

O art. 53 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, define o lançamento como ato da repartição 
competente, que verifica a procedência do crédito fiscal e a pessoa que lhe é devedora e 
inscreve o débito desta. Por sua vez, para o art. 142 do Código Tributário Nacional, lançamento 
é o procedimento administrativo que verifica a ocorrência do fato gerador da obrigação 
correspondente, determina a matéria tributável, calcula o montante do tributo devido, 
identifica o sujeito passivo e, sendo o caso, propõe a aplicação da penalidade cabível. 

Uma vez ocorrido o fato gerador, procede-se ao registro contábil do crédito tributário em 
favor da fazenda pública em contrapartida a uma variação patrimonial aumentativa. 

Observa-se que, segundo o disposto nos arts. 142 a 150 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 
1966, Código Tributário Nacional, a etapa de lançamento situa-se no contexto de constituição 
do crédito tributário, ou seja, aplica-se a impostos, taxas e contribuições de melhoria. 
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Além disso, de acordo com o art. 52 da Lei nº 4.320, de 1964, são objeto de lançamento as 
rendas com vencimento determinado em lei, regulamento ou contrato.  

2. Arrecadação

Corresponde à entrega dos recursos devidos ao Tesouro pelos contribuintes ou devedores, 
por meio dos agentes arrecadadores ou instituições financeiras autorizadas pelo ente. 

Vale destacar que, segundo o art. 35 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, pertencem ao 
exercício financeiro as receitas nele arrecadadas, o que representa a adoção do regime de 
caixa* para o ingresso das receitas públicas. 

Nota do Professor:

* É o denominado regime orçamentário de caixa para as receitas públicas. Não 
confundir com regime contábil, pois este é de competência, tanto para as receitas 
quanto para as despesas.

3. Recolhimento

É a transferência dos valores arrecadados à conta específica do Tesouro, responsável pela 
administração e controle da arrecadação e programação financeira, observando-se o Princípio 
da Unidade de Tesouraria ou de Caixa, conforme determina o art. 56 da Lei nº 4.320, de 1964, 
a seguir transcrito: 

Art. 56. O recolhimento de todas as receitas far-se-á em estrita observância ao princípio de unidade 
de tesouraria, vedada qualquer fragmentação para criação de caixas especiais. 
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Questões

1. (CESPE) As etapas da receita seguem a or-
dem de ocorrência dos fenômenos econô-
micos, levando-se em consideração o mo-
delo de orçamento existente no país. Dessa 
forma, a ordem sistemática inicia-se com a 
etapa de previsão e termina com a etapa de 
arrecadação. 

( ) Certo   ( ) Errado

2. (CESPE) Na elaboração da previsão da recei-
ta, estágio da etapa de planejamento, de-
vem ser considerados os efeitos da variação 
do índice de preços e do crescimento eco-
nômico. 

( ) Certo   ( ) Errado

3. (CESPE) Ao prever determinada receita para 
2014, João deve levar em conta os efeitos 
das alterações na legislação e desconsiderar 
a variação do índice de preços, conforme 
determina a LRF. 

( ) Certo   ( ) Errado

4. (CESPE) O lançamento, como estágio da 
receita orçamentária, é resultado de uma 
projeção realizada com base no índice de 
preços, na quantidade e nas alterações na 
legislação tributária. 

( ) Certo   ( ) Errado

5. (CESPE) Aumentos da inflação e da taxa de 
crescimento econômico não alteram as re-
ceitas tributárias previstas, visto que a me-
todologia de estimação dessas receitas, no 
âmbito do processo orçamentário, leva em 
conta apenas os impactos das alterações na 
legislação. 

( ) Certo   ( ) Errado

6. (CESPE) No estágio da previsão da receita, o 
Estado realiza a inscrição a débito do contri-
buinte. 

( ) Certo   ( ) Errado

7. (CESPE) O estágio da receita pública durante o 
qual o agente público deve determinar a ma-
téria tributável é denominado lançamento. 

( ) Certo   ( ) Errado

8. (CESPE) São objeto de lançamento os im-
postos diretos e quaisquer outras rendas 
com vencimento determinado em lei, regu-
lamento ou contrato. 

( ) Certo   ( ) Errado

9. (CESPE) O estágio da receita denominado ar-
recadação encerra a etapa de execução e deve 
obedecer ao princípio da unidade de caixa. 

( ) Certo   ( ) Errado

10. (CESPE) O estágio do recolhimento de uma 
receita pública corresponde à entrega dos 
recursos devidos ao Tesouro, efetuada pe-
los contribuintes ou devedores aos agentes 
arrecadadores ou instituições financeiras 
autorizadas pelo ente. 

( ) Certo   ( ) Errado

11. (CESPE) O estágio de execução da receita classi-
ficado como arrecadação ocorre com a transfe-
rência dos valores devidos pelos contribuintes 
ou devedores à conta específica do Tesouro. 

( ) Certo   ( ) Errado
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12. (CESPE) O pagamento dos tributos devidos 
pelos contribuintes constitui o estágio do re-
colhimento da receita. A arrecadação realiza-
-se com a transferência desses recursos para 
a conta única de cada ente, em prazos defini-
dos contratualmente, com cada instituição.

( ) Certo   ( ) Errado

13. (CESPE) No estágio da previsão, tem-se a 
estimativa de arrecadação da receita, cons-
tante da Lei Orçamentária Anual (LOA) e 
resultante da metodologia de projeção de 
despesas orçamentárias. 

( ) Certo   ( ) Errado

14. (CESPE) O cálculo da previsão da receita 
deve limitar-se ao exercício financeiro a que 
se refere a proposta de lei orçamentária. 

( ) Certo   ( ) Errado

15. (CESPE) Todas as receitas públicas devem 
passar pelo estágio do lançamento, em que 
se verifica a ocorrência do fato gerador da 
obrigação correspondente, calcula-se o 
montante devido, identifica-se o sujeito 
passivo e, sendo o caso, propõe-se a aplica-
ção da penalidade cabível. 

( ) Certo   ( ) Errado

16. (CESPE) Uma receita que tenha sido lançada 
em um ano, mas arrecadada no ano seguin-
te, pertence ao exercício financeiro em que 
tenha ocorrido a arrecadação.

( ) Certo   ( ) Errado

17. (CESPE) De acordo com a Lei nº 4.320/1964, 
referente ao regime orçamentário, é corre-
to afirmar que pertence ao exercício finan-
ceiro de 2011 a receita prevista e lançada 
em 2011, porém arrecadada e recolhida em 
2012.

( ) Certo   ( ) Errado

Gabarito: 1. Errado 2. Certo 3. Errado 4. Errado 5. Errado 6. Errado 7. Certo 8. Certo 9. Errado 10. Errado  
11. Errado 12. Errado 13. Errado 14. Errado 15. Errado 16. Certo 17. Errado
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ESTÁGIOS, ETAPAS, FASES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Fixação

Projeto de LOA

Receitas Previstas Despesas Fixadas
(Créditos Orçamentários)

Tributárias                                 700
Contribuições                           150
Patrimoniais                               50

Pessoal                                        600
Serviços de terceiros                 200
Material de Consumo               100

Total “Dinheiro previsto” 900 Total “Cartão de Crédito” 900

A fixação da despesa refere-se aos limites de gastos, incluídos nas leis orçamentárias com base 
nas receitas previstas, a serem efetuados pelas entidades públicas. 

Ordenador de Despesas

Decreto-Lei nº 200/67:

Art. 80, § 1º Ordenador de despesas é toda e qualquer autoridade de cujos atos resultarem 
emissão de empenho, autorização de pagamento, suprimento ou dispêndio de recursos da 
União ou pela qual esta responda. 
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Art. 80, § 2º O ordenador de despesa, salvo conivência, não é responsável por prejuízos 
causados à Fazenda Nacional decorrentes de atos praticados por agente subordinado que 
exorbitar das ordens recebidas. 

Empenho

É o comprometimento do crédito orçamentário com o fornecedor que está sendo contratado.

É o comprometimento do crédito orçamentário com o servidor público.

É a utilização dos créditos orçamentários disponíveis. É começar a gastar os créditos 
orçamentários.

O empenho é prévio, ou seja, precede à realização da despesa e tem de respeitar o limite do 
crédito orçamentário. 

LOA

Receitas Previstas Despesas Fixadas
(Créditos Orçamentários)

Tributárias                                 700
Contribuições                           150
Patrimoniais                               50

Pessoal                                        600
Serviços de terceiros                 200
Material de Consumo               100

Total “Dinheiro previsto” 900 Total “Cartão de Crédito” 900

Lei nº 4.320/64:

Art. 58. É o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento 
pendente ou não de implemento de condição.

Empenho

Licitação/Dispensa/Inexigibilidade

Autorização

Formalização (Nota de Empenho)

A licitação/dispensa/inexigibilidade precede ao empenho da despesa e tem por objetivo 
verificar, entre vários fornecedores, quem oferece condições mais vantajosas à administração. 
Existem seis modalidades de licitação: concorrência, tomada de preços, convite, concurso, 
leilão e o pregão.

A autorização constitui a decisão, manifestação ou despacho do Ordenador, isto é, a permissão 
dada pela autoridade competente para realização da despesa. Geralmente, nessa fase é 
emitida a NAD – Nota de Autorização da Despesa.
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A formalização corresponde à dedução do valor da despesa feita no saldo disponível da 
dotação, e é comprovada pela emissão da Nota de Empenho que em determinadas situações 
previstas na legislação específica poderá ser dispensada, como nos casos das despesas relativas 
a pessoal. 

Lei nº 4.320/64:

Art. 59. O empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos concedidos.

CRFB/88:

Art. 167. São vedados:

II – A realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos 
orçamentários ou adicionais.

Lei nº 4.320/64:

Art. 60. É vedada a realização da despesa sem prévio empenho.

Art. 61. Para cada empenho será extraído um documento denominado "nota de empenho" que 
indicará o nome do credor, a representação e a importância da despesa, bem como a dedução 
desta do saldo da dotação própria.

Art. 60, § 1º Em casos especiais previstos na legislação específica, será dispensada a emissão da 
nota de empenho.

MCASP:

O empenho será formalizado mediante a emissão de um documento denominado “Nota de 
Empenho”, do qual deve constar o nome do credor, a especificação do credor e a importância 
da despesa, bem como os demais dados necessários ao controle da execução orçamentária. 

Embora o art. 61 da Lei nº 4.320/1964 estabeleça a obrigatoriedade do nome do credor no 
documento Nota de Empenho, em alguns casos, como na Folha de Pagamento, torna-se 
impraticável a emissão de um empenho para cada credor, tendo em vista o número excessivo 
de credores (servidores). 

Assim:

O ato empenho (autorização da execução da despesa e comprometimento do crédito 
orçamentário, isto é, a utilização, dedução, do crédito disponível) não pode ser dispensado 
para casos de realização de despesas públicas orçamentárias.

A emissão da Nota de Empenho pode ser dispensada em alguns casos.
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Os empenhos podem ser classificados em:

 • Ordinário;

 • Global;

 • Estimativo.

Ordinário: é o tipo de empenho utilizado para as despesas de valor fixo e previamente 
determinado, cujo pagamento deva ocorrer de uma só vez.

Global: é o tipo de empenho utilizado para despesas contratuais ou outras de valor 
determinado, sujeitas a parcelamento, como, por exemplo, os compromissos decorrentes de 
aluguéis. 

Estimativo: é o tipo de empenho utilizado para as despesas cujo montante não se pode 
determinar previamente, tais como serviços de fornecimento de água e energia elétrica, 
aquisição de combustíveis e lubrificantes e outros. 

Liquidação

Lei nº 4.320/64:

Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por 
base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.

Consiste em verificar que o FORNECEDOR cumpriu, isto é, liquidou com a sua obrigação de 
entregar o material, o serviço, a obra. 

Art. 63, § 1º Essa verificação tem por fim apurar:

I – a origem e o objeto do que se deve pagar;

II – a importância exata a pagar;

III – a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.

Art. 63, § 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por 
base:

I – o contrato, ajuste ou acordo respectivo;

II – a nota de empenho;
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III – os comprovantes da entrega do material ou da prestação do serviço.

Nota do Professor:

Esses documentos comprobatórios podem ser a Nota Fiscal ou o Cupom Fiscal emitidos 
pelo fornecedor. Deve-se verificar se na Nota ou no Cupom constam as assinaturas e 
matrículas de servidores atestando que a mercadoria foi devidamente entregue ou o 
serviço foi executado a contento.

Geralmente, são necessários dois servidores para atestar a nota ou cupom fiscal.

Pagamento

Entre o estágio da liquidação e o estagio do pagamento, ocorre a chamada Ordem de 
Pagamento. 

A Ordem de Pagamento é o despacho exarado por autoridade competente, determinando 
que a despesa seja paga. 

A Ordem de Pagamento só poderá ser exarada em documentos processados pelos serviços de 
contabilidade. 

É nesse documento que o ordenador da despesa autoriza o pagamento. É nele que vem 
apresentado o famoso termo “PAGUE-SE”.

É o último estágio da despesa. O pagamento da despesa será efetuado por tesouraria 
ou pagadoria regularmente instituídas, por estabelecimentos bancários credenciados. O 
pagamento pode ser realizado da seguinte forma:

 • cheque nominativo – mediante recibo do beneficiário;

 • ordem bancária – o órgão transfere ao banco a responsabilidade de finalizar o pagamento, 
mediante débito em sua conta. É o meio de pagamento mais utilizado atualmente, onde 
ocorre a transmissão de arquivo ao banco contendo a relação dos credores, nºs das 
respectivas contas correntes para crédito e valores a serem creditados nas contas de cada 
credor.

Após o fornecedor cumprir com sua obrigação contratual de entregar o material, o serviço ou a 
obra, cabe à Administração cumprir com sua parte de pagar pelo objeto contratado.
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Lei nº 4.320/64:

Art. 62. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação.

Art. 64. A ordem de pagamento é o despacho exarado por autoridade competente, determinando 
que a despesa seja paga.

Parágrafo único. A ordem de pagamento só poderá ser exarada em documentos processados 
pelos serviços de contabilidade.

PARA LEITURA

Estágios ou Etapas ou Fases da Despesa Orçamentária, de acordo com o MCASP – Manual 
de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, da STN – Parte I – Procedimentos Contábeis 
Orçamentários:

As etapas da despesa orçamentária são segregadas em:

Planejamento: Fixação;

Execução: Empenho, Liquidação e Pagamento.

PLANEJAMENTO 

A etapa do planejamento abrange, de modo geral, toda a análise para a formulação do plano 
e ações governamentais que serviram de base para a fixação da despesa orçamentária, a 
descentralização/movimentação de créditos, a programação orçamentária e financeira, e o 
processo de licitação e contratação. 

1. Fixação da Despesa

A fixação da despesa refere-se aos limites de gastos, incluídos nas leis orçamentárias com 
base nas receitas previstas, a serem efetuados pelas entidades públicas. A fixação da despesa 
orçamentária insere-se no processo de planejamento e compreende a adoção de medidas em 
direção a uma situação idealizada, tendo em vista os recursos disponíveis e observando as 
diretrizes e prioridades traçadas pelo governo. 

Conforme art. 165 da Constituição Federal de 1988, os instrumentos de planejamento 
compreendem o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. 

O processo da fixação da despesa orçamentária é concluído com a autorização dada pelo 
poder legislativo por meio da lei orçamentária anual, ressalvadas as eventuais aberturas de 
créditos adicionais no decorrer da vigência do orçamento. 

2. Descentralizações de créditos orçamentários

As descentralizações de créditos orçamentários ocorrem quando for efetuada movimentação 
de parte do orçamento, mantidas as classificações institucional, funcional, programática 
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e econômica, para que outras unidades administrativas possam executar a despesa 
orçamentária. 

As descentralizações de créditos orçamentários não se confundem com transferências e 
transposição, pois: 

 • não modificam a programação ou o valor de suas dotações orçamentárias (créditos 
adicionais); e 

 • não alteram a unidade orçamentária (classificação institucional) detentora do crédito 
orçamentário aprovado na lei orçamentária ou em créditos adicionais. 

Quando a descentralização envolver unidades gestoras de um mesmo órgão tem-
se a descentralização interna, também chamada de provisão. Se, porventura, ocorrer 
entre unidades gestoras de órgãos ou entidades de estrutura diferente, ter-se-á uma 
descentralização externa, também denominada de destaque. 

Na descentralização, as dotações serão empregadas obrigatória e integralmente na 
consecução do objetivo previsto pelo programa de trabalho pertinente, respeitadas fielmente 
a classificação funcional e a estrutura programática. Portanto, a única diferença é que a 
execução da despesa orçamentária será realizada por outro órgão ou entidade. 

Para a União, de acordo com o inciso III do § 1º do art. 1º do Decreto nº 6.170/2007, a 
descentralização de crédito externa dependerá de termo de cooperação, ficando vedada a 
celebração de convênio para esse efeito. Importante destacar que o art. 8º da Lei nº 12.309, de 
9 de agosto de 2010 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2011), dispõe que: 

“Art. 8º Todo e qualquer crédito orçamentário deve ser consignado, diretamente, 
independentemente do grupo de natureza de despesa em que for classificado, à unidade 
orçamentária à qual pertencem as ações correspondentes, vedando-se a consignação de 
crédito a título de transferência a unidades orçamentárias integrantes dos Orçamentos Fiscal e 
da Seguridade Social. 

§ 1º Não caracteriza infringência ao disposto no caput, bem como à vedação contida no art. 
167, inciso VI, da Constituição, a descentralização de créditos orçamentários para execução de 
ações pertencentes à unidade orçamentária descentralizadora.” 

A execução de despesas da competência de órgãos e unidades do Ente da Federação poderá 
ser delegada, no todo ou em parte, a órgão ou entidade de outro Ente da Federação, desde que 
se mostre legal e tecnicamente possível. 

Tendo em vista o disposto no art. 35 da Lei nº 10.180, de 6 de fevereiro de 2001, a execução 
de despesas mediante descentralização a outro Ente da Federação processar-se-á de acordo 
com os mesmos procedimentos adotados para as transferências voluntárias, ou seja, empenho, 
liquidação e pagamento na unidade descentralizadora do crédito orçamentário e inclusão na 
receita e na despesa do ente recebedor dos recursos-objeto da descentralização, identificando-
se como recursos de convênios ou similares. 

Ressalte-se que ao contrário das transferências voluntárias realizadas aos demais Entes 
da Federação que, via de regra, devem ser classificadas como operações especiais, as 
descentralizações de créditos orçamentários devem ocorrer em projetos ou atividades. Assim, 
nas transferências voluntárias devem ser utilizados os elementos de despesas típicos destas, 
quais sejam 41 –Contribuições e 42 – Auxílios, enquanto nas descentralizações devem ser 
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usados os elementos denominados típicos de gastos, tais como 30 – Material de Consumo, 
39 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, 51 – Obras e Instalações, 52 – Material 
Permanente, etc. 

3. Programação orçamentária e financeira

A programação orçamentária e financeira consiste na compatibilização do fluxo dos 
pagamentos com o fluxo dos recebimentos, visando ao ajuste da despesa fixada às novas 
projeções de resultados e da arrecadação. 

Se houver frustração da receita estimada no orçamento, deverá ser estabelecida limitação de 
empenho e movimentação financeira, com objetivo de atingir os resultados previstos na LDO e 
impedir a assunção de compromissos sem respaldo financeiro, o que acarretaria uma busca de 
socorro no mercado financeiro, situação que implica em encargos elevados. 

A LRF definiu procedimentos para auxiliar a programação orçamentária e financeira nos arts 8º 
e 9º: 

“Art. 8º Até trinta dias após a publicação dos orçamentos, nos termos em que dispuser a lei 
de diretrizes orçamentárias e observado o disposto na alínea c do inciso I do art. 4º, o Poder 
Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de 
desembolso. 

[...] 

Art. 9º Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá não 
comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no 
Anexo de Metas Fiscais, os Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos 
montantes necessários, nos trinta dias subsequentes, limitação de empenho e movimentação 
financeira, segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias.” 

4. Processo de licitação e contratação

O processo de licitação compreende um conjunto de procedimentos administrativos que 
objetivam adquirir materiais, contratar obras e serviços, alienar ou ceder bens a terceiros, 
bem como fazer concessões de serviços públicos com as melhores condições para o Estado, 
observando os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 
publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do 
julgamento objetivo e de outros que lhe são correlatos. 

A Constituição Federal de 1988 estabelece a observância do processo de licitação pela União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios, conforme disposto no art. 37, inciso XXI: 

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 

[...] 
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XXI – ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações 
serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições 
a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas 
as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de 
qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações."

A Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição 
Federal, estabelecendo normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes 
a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações. 

EXECUÇÃO

A execução da despesa orçamentária se dá em três estágios, na forma prevista na Lei nº 
4.320/1964: empenho, liquidação e pagamento.  

1. Empenho

Empenho, segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, é o ato emanado de autoridade competente 
que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição.

Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.

O empenho será formalizado mediante a emissão de um documento denominado “Nota de 
Empenho”, do qual deve constar o nome do credor, a especificação do credor e a importância 
da despesa, bem como os demais dados necessários ao controle da execução orçamentária. 

Embora o art. 61 da Lei nº 4.320/1964 estabeleça a obrigatoriedade do nome do credor no 
documento Nota de Empenho, em alguns casos, como na Folha de Pagamento, torna-se 
impraticável a emissão de um empenho para cada credor, tendo em vista o número excessivo 
de credores (servidores). 

Caso não seja necessária a impressão do documento “Nota de Empenho”, o empenho ficará 
arquivado em banco de dados, em tela com formatação própria e modelo oficial, a ser 
elaborado por cada Ente da federação em atendimento às suas peculiaridades. 

Quando o valor empenhado for insuficiente para atender à despesa a ser realizada, o empenho 
poderá ser reforçado. 

Caso o valor do empenho exceda o montante da despesa realizada, o empenho deverá ser 
anulado parcialmente.

Será anulado totalmente quando o objeto do contrato não tiver sido cumprido, ou ainda, no 
caso de ter sido emitido incorretamente. 

Os empenhos podem ser classificados em: 

 • Ordinário;

 • Global;

 • Estimativo.
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Ordinário: é o tipo de empenho utilizado para as despesas de valor fixo e previamente 
determinado, cujo pagamento deva ocorrer de uma só vez; 

Estimativo: é o tipo de empenho utilizado para as despesas cujo montante não se pode 
determinar previamente, tais como serviços de fornecimento de água e energia elétrica, 
aquisição de combustíveis e lubrificantes e outros; e 

Global: é o tipo de empenho utilizado para despesas contratuais ou outras de valor 
determinado, sujeitas a parcelamento, como, por exemplo, os compromissos decorrentes de 
aluguéis. 

É recomendável constar no instrumento contratual o número da nota de empenho, visto que 
representa a garantia ao credor de que existe crédito orçamentário disponível e suficiente 
para atender a despesa objeto do contrato. Nos casos em que o instrumento de contrato é 
facultativo, a Lei nº 8.666/1993 admite a possibilidade de substituí-lo pela nota de empenho de 
despesa, hipótese em que o empenho representa o próprio contrato. 

2. Liquidação

Conforme dispõe o art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito 
adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo 
crédito e tem por objetivo apurar: 

“Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo 
por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito. 

§ 1º Essa verificação tem por fim apurar: 

I – a origem e o objeto do que se deve pagar; 

II – a importância exata a pagar; 

III – a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação. 

§ 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por base: 

I – o contrato, ajuste ou acordo respectivo; 

II – a nota de empenho; 

III – os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço.” 

3. Pagamento

O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor por meio de cheque nominativo, 
ordens de pagamentos ou crédito em conta, e só pode ser efetuado após a regular liquidação 
da despesa. 

A Lei nº 4.320/1964, no art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado 
por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga. 

A ordem de pagamento só pode ser exarada em documentos processados pelos serviços de 
contabilidade. 
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Questões

1. (CESPE) Empenho é o ato emanado de au-
toridade competente que cria para o Estado 
obrigação de pagamento pendente ou não 
de implemento de condição. 

( ) Certo   ( ) Errado

2. (CESPE) A liquidação, último estágio da des-
pesa pública, somente ocorre depois de 
concluídos todos os estágios anteriores. 

( ) Certo   ( ) Errado

3. (CESPE) O ato do pagamento encerra a fase 
de liquidação da despesa. 

( ) Certo   ( ) Errado

4. (CESPE) Nenhuma despesa pública pode 
ser realizada sem o empenho prévio e sem 
a respectiva nota de empenho, em que se 
indique o nome do credor, a especificação e 
a importância das despesas e a dedução do 
saldo da dotação própria. 

( ) Certo   ( ) Errado

5. (CESPE) Suponha que, ao final do exercício, 
determinado serviço não tenha sido prestado 
pelo contratado, embora o prazo para cumpri-
mento da obrigação ainda estivesse vigente. 
Nessa situação, o empenho poderá ser manti-
do para pagamento no exercício subsequente, 
sem necessidade de reinclusão orçamentária. 

( ) Certo   ( ) Errado

6. (CESPE) Para as despesas com o consumo de 
energia elétrica para determinado período, 
em regra, é realizado o empenho ordinário. 

( ) Certo   ( ) Errado

7. (CESPE) O estágio da liquidação só pode ser 
efetuado após o regular pagamento da des-
pesa. 

( ) Certo   ( ) Errado

8. (CESPE) A liquidação da despesa é o despa-
cho exarado por autoridade competente, 
determinando que a despesa seja paga.

( ) Certo   ( ) Errado

(CESPE) O ordenador de despesas de um 
órgão público assinou contrato decorrente 
de licitação, cujo objeto constituía os ser-
viços de terceirização de mão de obra para 
a manutenção técnica de computadores. A 
vigência do contrato era de doze meses e a 
previsão de pagamento de prestações fixas 
era mensal. Com base nessa situação hipo-
tética, julgue o item seguinte. 

9. O referido órgão poderá efetuar um único 
empenho para o pagamento de todas as 
prestações vincendas no exercício financei-
ro em curso. 

( ) Certo   ( ) Errado

10. O orçamento é o mais eficaz instrumento de 
verificação prévia da utilização dos recur-
sos públicos visto que, além de passar pela 
aprovação dos representantes políticos da 
população, fixa tetos para as despesas, que 
só podem ser realizadas mediante prévio 
empenho e, conforme o caso, após licita-
ção.

( ) Certo   ( ) Errado
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11. (CESPE) O órgão público, no momento em 
que realizar o empenho de determinada 
despesa, deverá verificar a origem e o obje-
to do que se deve pagar. 

( ) Certo   ( ) Errado

12. (CESPE) Em casos especiais, previstos na 
legislação específica, poderá ser realizada 
despesa sem prévio empenho.

( ) Certo   ( ) Errado

13. (CESPE) Após a aprovação do orçamento, 
é possível a realização de despesa sem a 
emissão de nota de empenho.

( ) Certo   ( ) Errado

14. (CESPE) A verificação do montante de cré-
ditos a serem comprometidos com o forne-
cedor faz parte do estágio da despesa deno-
minado liquidação. 

( ) Certo   ( ) Errado

15. (CESPE) Na insuficiência de crédito orça-
mentário, efetua-se o pré-empenho no caso 
de despesas obrigatórias. 

( ) Certo   ( ) Errado

16. (CESPE) O empenho das despesas é o ato 
emanado de autoridade competente que cria 
para o Estado obrigação de pagamento pen-
dente ou não de implemento de condição. 

Os valores empenhados não poderão exce-
der o limite dos créditos concedidos. Mas 
em casos especiais, previstos na legislação 
específica, será dispensada a emissão da 
nota de empenho. 

( ) Certo   ( ) Errado

17. (CESPE) Julgue o item que se segue quanto 
às disposições do Decreto nº 93.872/1986 
relativas à execução da despesa pública. 

As despesas relativas a contratos ou convê-
nios de vigência plurianual serão empenha-
das em cada exercício financeiro pela parte 
a ser executada no referido exercício. 

( ) Certo   ( ) Errado

18. (CESPE) Considerando que as modalidades 
de empenho classifiquem-se em ordinário, 
global e por estimativa, a modalidade de 
empenho ordinário diz respeito a inúmeros 
tipos de gastos operacionais das reparti-
ções, como fretes e passagens. 

( ) Certo   ( ) Errado

19. (CESPE) O empenho estimativo poderá ser 
reforçado, durante o exercício financeiro, 
quando o seu valor for insuficiente para 
atender à despesa a ser realizada. 

( ) Certo   ( ) Errado

20. (CESPE) A liquidação da despesa consiste na 
verificação do direito adquirido pelo credor 
ou entidade beneficiária com base nos títulos 
e documentos comprobatórios do respectivo 
crédito ou da habilitação ao benefício.

( ) Certo   ( ) Errado

21. (CESPE) O pagamento da despesa só será 
efetuado quando ordenado após sua regu-
lar liquidação. 

( ) Certo   ( ) Errado

22. (CESPE) O pagamento da despesa prescinde 
da sua regular liquidação. 

( ) Certo   ( ) Errado
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23. (CESPE) A Lei nº 4.320/1964 veda a reali-
zação de despesas sem prévio empenho e 
estabelece que o pagamento da despesa só 
possa ser efetuado após regular liquidação.

( ) Certo   ( ) Errado

24. (CESPE) Considerando os dados da tabela, 
extraídos da contabilidade de determinada 
entidade governamental, julgue o item se-
guinte com relação aos estágios da despesa 
pública à luz da Lei nº 4.320/1964. 

em R$
empenho de despesa 110.000,00
liquidação de despesa 108.000,00

A liquidação da despesa no valor de  
R$ 108.000,00 só será efetuada após seu re-
gular pagamento.

( ) Certo   ( ) Errado

25. (CESPE) Uma despesa pública pode ser paga 
antes de sua liquidação, mas não antes da 
emissão do empenho. 

( ) Certo   ( ) Errado

26. (CESPE) A liquidação da despesa consiste na 
verificação do direito adquirido pelo credor, 
com base nos títulos e documentos compro-
batórios do respectivo crédito.

( ) Certo   ( ) Errado

27. (CESPE) O empenho ordinário das despesas 
públicas aplica-se quando o montante a ser 
pago, além de ser previamente estabeleci-
do, ocorre de forma parcelada. 

( ) Certo   ( ) Errado

28. (CESPE) Considere que, após a realização 
de empenho para a compra de suprimen-
tos de informática, tenha sido constatado 
que a empresa contratada não entregara os 
equipamentos no prazo e condições estabe-
lecidos. Nessa situação hipotética, o gestor 
público não poderá solicitar o cancelamento 
do empenho, que será mantido até que pos-
sa ser devidamente liquidado. 

( ) Certo   ( ) Errado

29. (CESPE) A impossibilidade de se realizar 
uma despesa sem prévio empenho com-
promete o uso do orçamento como ferra-
menta de planejamento do gasto, visto que, 
em muitos casos, não é possível determinar 
precisamente o montante de recursos que 
deverá ser empenhado para a execução de 
certas atividades. 

( ) Certo   ( ) Errado

30. (CESPE) De acordo com a Lei nº 4.320/1964, 
referente ao regime orçamentário, é correto 
afirmar que pertence ao exercício financei-
ro de 2011 a despesa empenhada em 2011, 
porém liquidada e paga em 2012. 

( ) Certo   ( ) Errado 

Gabarito: 1. Certo 2. Errado  3. Errado 4. Errado 5. Certo 6. Errado 7. Errado 8. Errado 9. Certo 10. Certo  
11. Errado 12. Errado 13. Certo 14. Errado 15. Errado 16. Certo 17. Certo 18. Errado 19. Certo 20. Certo  
21. Certo 22. Errado 23. Certo 24. Errado 25. Errado 26. Certo 27. Errado 28. Errado 29. Errado 30. Certo
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RESTOS A PAGAR

Conceito:
Despesas EMPENHADAS, mas NÃO PAGAS até 31/12.

Lei nº 4.320/64:
Art. 36. Consideram-se Restos a Pagar as despesas empenhadas mas não pagas até o dia 31 de 
dezembro, distinguindo-se as processadas das não processadas.

Classificação:
Restos a Pagar PROCESSADOS
          (LIQUIDADOS)

Restos a Pagar NÃO PROCESSADOS
           (NÃO LIQUIDADOS)

Estágios, Etapas, Fases da Despesa Orçamentária

Estágios RPP RPNP

Fixação Fixação Fixação

Empenho Empenho Empenho

Liquidação Liquidação ---------------

Pagamento --------------- ---------------
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Exemplo: Execução Orçamentária de 2007

F = 900

E = 700

L = 500

P = 400

Cálculo:

RP = E – P

RPP = L – P

RPNP = E - L

Exemplo: Execução Orçamentária de 2007

Obs.: Ocorreu, durante o ano de 2007, arrecadação, no valor de R$ 1.000,00. O saldo inicial da 
conta BANCOS era de zero.

Balanço Patrimonial

ATIVO PASSIVO

Ativo Financeiro (AF):

Bancos                        ↑  1.000,00

Passivo Financeiro (PF):
(Dívida Flutuante)

Referente à arrecadação de R$ 1.000,00, durante o ano de 2007.

ATIVO PASSIVO

Ativo Financeiro (AF):

Bancos                             1.000,00

Passivo Financeiro (PF):
(Dívida Flutuante)

Fornecedores                         ↑  500,00

Referente à liquidação de R$ 500,00, durante o ano de 2007, isto é, o reconhecimento da 
obrigação de pagar ao fornecedor que entregou à Administração o material, o serviço ou a 
obra.
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ATIVO PASSIVO

Ativo Financeiro (AF):

Bancos                             1.000,00
                                           (400,00)
                                            600,00

Passivo Financeiro (PF):
(Dívida Flutuante)

Fornecedores                        500,00
                                                    (400,00)
                                                  600,00

Referente ao pagamento, no valor de R$ 400,00, isto é, a quitação de parte da obrigação da 
Administração junto ao fornecedor, durante o ano de 2007.

Inscrição: 31/12/2007

RPP = 100

RPNP = 200

RP (total) = 300

No Balanço Financeiro:

= Receita Extraorçamentária 

(Art. 103, parágrafo único da Lei nº 4.320/64)

No Balanço Patrimonial:

= Passivo Financeiro (Dívida Flutuante)

Balanço Patrimonial 31/12/2007

ATIVO PASSIVO

Ativo Financeiro (AF):

Bancos                                    600,00

Passivo Financeiro (PF):
(Dívida Flutuante)

RPP (Fornecedores)               100,00
RPNP                                        200,00

Referente à Inscrição dos restos a pagar (processados e não processados), em 31/12/2007.

SF= AF (-)   PF

SF= 600 (-) 300 (dinheiro em caráter temporário)

SF= 300 (dinheiro descomprometido)

Pagamento: durante o ano de 2008 (ano seguinte ao da inscrição)

RPNP = 200 

(após a devida liquidação da despesa)
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No Balanço Financeiro:

= Despesa Extraorçamentária 

No Balanço Patrimonial:

= Baixa do Ativo Financeiro (saída do dinheiro) e Baixa do Passivo Financeiro (baixa da 
obrigação)

Balanço Patrimonial em 2008

ATIVO PASSIVO

Ativo Financeiro (AF):

Bancos                                600,00
                                           (200,00)
                                             400,00

Passivo Financeiro (PF):
(Dívida Flutuante)

RPP (Fornecedores)              100,00
RPNP                                        200,00
(após a devida liquidação)

Referente pagamento de Restos a Pagar Não-Processados, no valor de R$ 200,00, após a 
devida liquidação, durante o ano de 2008. Foi desembolsado dinheiro que estava em caráter 
temporário.

SF = AF (-)   PF

SF = 400(-) 100 (dinheiro em caráter temporário referente ao RPP)

SF = 300 (dinheiro descomprometido)

Cancelamento: 31/12/2008

(final do ano seguinte ao da inscrição. Decreto 93.872/86)

RPP = 100 (Variação Ativa Independente da Execução Orçamentária)

Obs.: A STN dispõe que não deve haver cancelamento de RPP:

Os Restos a Pagar Processados não podem ser cancelados, tendo em vista que o fornecedor 
de bens/serviços cumpriu com a obrigação de fazer e a Administração não poderá deixar de 
cumprir com a obrigação de pagar. 

Balanço Patrimonial 31/12/2008

ATIVO PASSIVO

Ativo Financeiro (AF):

Bancos                                         400,00

Passivo Financeiro (PF):
(Dívida Flutuante)

RPP (Fornecedores)              100,00

Patrimônio Líquido (PL): ↑ 100,00
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Referente ao cancelamento do RPP, em 31/12/2008, gerando uma Variação Ativa em virtude do 
aumento do Patrimônio Líquido.

Obs.: Vale lembrar que de acordo com a STN, não deve haver cancelamento de RPP.

Prescrição: 31/12/2012

5 anos após a data da INSCRIÇÃO.

Exemplo: O credor reclamou em 2012 o não recebimento do fornecimento feito em 2007.

Como o RP já foi cancelado deveremos quitar esta obrigação utilizando a dotação orçamentária 
denominada D.E.A. – Despesas de Exercícios Anteriores, conforme o artigo 37 da Lei nº 
4.320/64.

Lei nº 4.320/64:

Art. 37. As despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava 
crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na 
época própria, bem como os Restos a Pagar com prescrição interrompida e os compromissos 
reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente poderão ser pagos à conta de 
dotação específica consignada no orçamento, discriminada por elementos, obedecida, sempre 
que possível, a ordem cronológica.

Decreto 93.872/86:

Art. 22. As despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava 
crédito próprio com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na 
época própria, bem como os Restos a Pagar com prescrição interrompida, e os compromissos 
reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente, poderão ser pagos à conta de 
dotação destinada a atender despesas de exercícios anteriores, respeitada a categoria econômica 
própria.

[...]

§ 2º Para os efeitos deste artigo, considera-se: 

[...]

b) Restos a Pagar com prescrição interrompida, a despesa cuja inscrição como Restos a Pagar 
tenha sido cancelada, mas ainda vigente o direito do credor; 

[...]
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PARA LEITURA

Restos a Pagar, de acordo com o MCASP – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 
da STN – Parte I – Procedimentos Contábeis Orçamentários:

No fim do exercício, as despesas orçamentárias empenhadas e não pagas serão inscritas em 
Restos a Pagar e constituirão a dívida flutuante. Podem-se distinguir dois tipos de Restos a 
Pagar: os Processados e os Não Processados. 

Os Restos a Pagar Processados são aqueles em que a despesa orçamentária percorreu os 
estágios de empenho e liquidação, restando pendente apenas o estágio do pagamento. 

Os Restos a Pagar Processados não podem ser cancelados, tendo em vista que o fornecedor 
de bens/serviços cumpriu com a obrigação de fazer e a Administração não poderá deixar de 
cumprir com a obrigação de pagar. 

Serão inscritas em restos a pagar as despesas liquidadas e não pagas no exercício financeiro, ou 
seja, aquelas em que o serviço, obra ou material contratado tenha sido prestado ou entregue e 
aceito pelo contratante. Também serão inscritas as despesas não liquidadas quando o serviço 
ou material contratado tenha sido prestado ou entregue e que se encontre, em 31 de dezembro 
de cada exercício financeiro, em fase de verificação do direito adquirido pelo credor ou quando 
o prazo para cumprimento da obrigação assumida pelo credor estiver vigente. 

A inscrição de despesa em restos a pagar não processados é procedida após a anulação dos 
empenhos que não podem ser inscritos em virtude de restrição em norma do ente, ou seja, 
verificam-se quais despesas devem ser inscritas em restos a pagar e anulam-se as demais para, 
após, inscrevem-se os restos a pagar não processados do exercício. 

No momento do pagamento de restos a pagar referente à despesa empenhada pelo valor 
estimado, verifica-se se existe diferença entre o valor da despesa inscrita e o valor real a ser 
pago; se existir diferença, procede-se da seguinte forma: 

 • Se o valor real a ser pago for superior ao valor inscrito, a diferença deverá ser empenhada a 
conta de despesas de exercícios anteriores; 

 • Se o valor real for inferior ao valor inscrito, o saldo existente deverá ser cancelado. 

A inscrição de restos a pagar deve observar as disponibilidades financeiras e condições de modo 
a prevenir riscos e corrigir desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, conforme 
estabelecido na LRF. 

Assim, observa-se que, embora a Lei de Responsabilidade Fiscal não aborde o mérito do que 
pode ou não ser inscrito em restos a pagar, veda contrair obrigação no último ano do mandato 
do governante sem que exista a respectiva cobertura financeira, eliminando desta forma as 
heranças fiscais, conforme disposto no seu art. 42: 

“Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos últimos dois 
quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida 
integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem 
que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito. 

Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de caixa serão considerados os encargos 
e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício.” 
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Portanto, é necessário que a inscrição de despesas orçamentárias em restos a pagar observe a 
legislação pertinente. 

INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 

A norma estabelece que, no encerramento do exercício, a parcela da despesa orçamentária 
que se encontrar empenhada mas ainda não foi paga será considerada restos a pagar. 

O raciocínio implícito na lei é de que a receita orçamentária a ser utilizada para pagamento 
da despesa empenhada em determinado exercício já foi arrecadada ou ainda será arrecadada 
no mesmo ano e estará disponível no caixa do governo ainda neste exercício. Logo, como a 
receita orçamentária que ampara o empenho pertence ao exercício e serviu de base, dentro do 
princípio orçamentário do equilíbrio, para a fixação da despesa orçamentária autorizada pelo 
Poder Legislativo, a despesa que for empenhada com base nesse crédito orçamentário também 
deverá pertencer ao exercício.  

Supõe-se que determinada receita tenha sido arrecadada e permaneça no caixa, portanto, 
integrando o ativo financeiro do ente público no fim do exercício. Existindo, concomitantemente, 
uma despesa empenhada, deverá ser registrada também um passivo financeiro; caso contrário 
o ente público estará apresentando em seu balanço patrimonial, sob a ótica da Lei nº 4320/64, 
ao fim do exercício, um superávit financeiro (ativo financeiro – passivo financeiro) indevido, 
que poderia ser objeto de abertura de crédito adicional no ano seguinte na forma prevista 
na lei. Assim, a receita que permaneceu no caixa na abertura do exercício seguinte já está 
comprometida com o empenho que foi inscrito em restos a pagar e, portanto, não poderia ser 
utilizada para abertura de novo crédito.

Dessa forma, o registro do passivo financeiro é inevitável, mesmo não se tratando de uma 
obrigação presente, pois falta o cumprimento do implemento de condição, mas por força do art. 
35 da Lei nº 4.320/1964 e da correta apuração do superávit financeiro, tem de ser registrado.

Assim, suponha os seguintes fatos a serem registrados na contabilidade de um determinado 
ente público: 

1. Recebimento de receitas tributárias no valor de $ 1000 unidades monetárias; 

2. Empenho da despesa no valor de $ 900 unidades monetárias; 

3. Liquidação de despesa corrente no valor de $ 700 unidades monetárias; e 

4. Inscrição de Restos a Pagar, sendo $ 700 de Restos a Pagar Processado e $ 200 de Restos a 
Pagar Não Processado ($ 900-700). 

O ingresso no caixa corresponderá a uma receita orçamentária. O empenho da despesa é um ato 
que potencialmente poderá afetar o patrimônio, criando passivo financeiro que comprometerá 
o ativo financeiro, diminuindo o valor do superávit financeiro. Após o cumprimento do 
implemento de condição e a verificação do direito adquirido pelo credor, o patrimônio sofrerá 
alteração qualitativa ou quantitativa. 

O reconhecimento da despesa orçamentária ao longo do exercício deve ser realizado no 
momento do empenho com a assunção de um passivo financeiro orçamentário. 
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Nesta situação, todas as despesas serão inscritas em restos a pagar, havendo segregação entre 
as liquidadas e não pagas e as não liquidadas. Assim, o total de restos a pagar inscrito será 
de $ 900, sendo $ 700 referentes a restos a pagar processados (liquidados) e $ 200 ($ 900 -  
$ 700) referentes a restos a pagar não processados (não liquidados). Desta maneira, tem-se 
um superávit financeiro de $ 100, que corresponde à diferença entre a receita arrecadada de  
$ 1000 e a despesa empenhada de $900.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas devem ser segregadas em: 

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, 
nos termos do art. 63 da Lei nº 4.320/1964; e 

b) Despesas não liquidadas, inscritas ao encerramento do exercício como restos a pagar não 
processados. 

Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas no encerramento do exercício, 
correspondendo a restos a pagar não processados. 

O impacto da inscrição em restos a pagar no balanço patrimonial é mais detalhado na Parte V 
deste Manual – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público. 

Decreto nº 93.872/86, Seção VIII – Restos a Pagar:

Link: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d93872.htm



 

www.acasadoconcurseiro.com.br1434



MTE - Auditor Fiscal do Trabalho – Administração Geral e Pública (AFO) – Prof. Fábio Furtado

www.acasadoconcurseiro.com.br 1435





www.acasadoconcurseiro.com.br 1437

Questões

1. (CESPE) Os restos a pagar correspondem 
às despesas empenhadas e não pagas até 
31 de dezembro, classificadas em despesas 
processadas – isto é, já liquidadas – e não 
processadas – ou não liquidadas. 

( ) Certo   ( ) Errado

2. (CESPE) Restos a pagar são despesas empe-
nhadas, mas não pagas até o dia 31 de de-
zembro do exercício corrente, distinguindo-
-se as processadas das não processadas. 

( ) Certo   ( ) Errado

3. (CESPE) O registro dos restos a pagar deve 
ser feito por exercício e por credor, não ha-
vendo distinção entre despesas processa-
das e não processadas. 

( ) Certo   ( ) Errado

4. (CESPE) Se, em determinado órgão públi-
co, for empenhada despesa, em dezembro 
de 2013, data em que os bens forem entre-
gues, mas com pagamento para janeiro de 
2014, essa situação exemplificará os restos 
a pagar processados. 

( ) Certo   ( ) Errado

05. (CESPE) Diferenciam-se os restos a pagar 
processados dos não processados pela exis-
tência, ou não, do empenho da despesa. 

( ) Certo   ( ) Errado

6. (CESPE) O pagamento de restos a pagar re-
presenta as saídas para pagamentos de des-
pesas empenhadas em exercícios anteriores. 

( ) Certo   ( ) Errado

7. (CESPE) Considere que a vigência de um 
contrato assinado por um órgão público 
com determinada empresa se encerre em 
julho de determinado ano e que, ao final 
do contrato, ainda haja pagamentos a fazer. 
Nessa situação, o órgão deverá inscrever o 
saldo devedor em restos a pagar imediata-
mente após o término do contrato. 

( ) Certo   ( ) Errado

8. (CESPE) Os direitos de credores de despesas 
em restos a pagar prescrevem no dia 31 de de-
zembro do ano subsequente ao da inscrição. 

( ) Certo   ( ) Errado

9. (CESPE) Os restos a pagar são despesas or-
çamentárias que foram liquidadas sem se-
rem devidamente empenhadas durante o 
exercício, constituindo, assim, obrigações 
financeiras integrantes da dívida flutuante. 

( ) Certo   ( ) Errado

10. (CESPE) Diferenciam-se os restos a pagar 
processados dos não processados pela exis-
tência, ou não, do empenho da despesa. 

( ) Certo   ( ) Errado

11. (CESPE) Uma despesa que tenha sido empe-
nhada e liquidada, cujo pagamento não te-
nha ocorrido no próprio exercício financeiro, 
deverá compor, no orçamento seguinte, as 
despesas de exercícios anteriores.

( ) Certo   ( ) Errado
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(CESPE) Em novembro de 2010, determi-
nada entidade adquiriu, a prazo, material 
de expediente para estoque no valor de  
R$ 4.000,00, com recebimento imediato 
desse material. No mês seguinte, dezembro 
de 2010, essa obrigação foi inscrita em res-
tos a pagar. Todo esse material foi consumi-
do entre os meses de janeiro e dezembro de 
2011. Finalmente, em dezembro de 2011, 
esses restos a pagar foram pagos. 

Considerando essa situação hipotética e as 
regras contidas na Lei nº 4.320/1964, que dis-
põe sobre o exercício financeiro e inscrição 
em restos a pagar, julgue os itens a seguir. 

12. No caso de a administração pública ter veri-
ficado que o fornecedor cumpriu suas obri-
gações, uma vez que o material de expe-
diente fora entregue no exercício de 2010, 
os restos a pagar devem ser classificados 
como processados. 

( ) Certo   ( ) Errado

13. A despesa orçamentária com a compra do 
material de expediente pertence ao exercício 
de 2011, quando se deu seu efetivo consumo. 

( ) Certo   ( ) Errado

14. A despesa orçamentária com a compra de 
material deve ser anulada em 2010, e sua 
dotação deve ser revertida, já que tanto o 
consumo como o pagamento dessa despesa 
foram efetuados somente em 2011. 

( ) Certo   ( ) Errado

15. (CESPE) Se a inscrição de determinada des-
pesa em restos a pagar for cancelada, ela 
somente poderá ser paga, no futuro, a con-
ta de dotação destinada a despesas de exer-
cícios anteriores. 

( ) Certo   ( ) Errado

16. (CESPE) No que se refere a administração fi-
nanceira e orçamentária, julgue o item que 
se segue. Ao fornecedor que deseje ver ins-
crito em restos a pagar os valores devidos 
pela administração pública na condição de 
despesa já processada será suficiente pro-
var que foi realizado o pertinente empenho 
da despesa. 

( ) Certo   ( ) Errado

17. (CESPE) No registro dos restos a pagar, da-
das as limitações operacionais para a dis-
criminação das despesas em processadas 
e não processadas, dispensa-se a distinção 
quanto às características da despesa não 
paga, sendo exigido apenas o registro con-
tábil agregado. 

( ) Certo   ( ) Errado

18. (CESPE) Acerca da despesa pública, julgue o 
item subsequente.

Ainda que os serviços contratados pelo po-
der público não tenham sido prestados ao 
órgão público interessado até 31 de dezem-
bro de determinado exercício, deve ser feita 
a inscrição das respectivas despesas em res-
tos a pagar se o prazo de cumprimento da 
obrigação vencer no exercício subsequente.

( ) Certo   ( ) Errado

19. (CESPE) Um serviço de manutenção de imó-
veis foi prestado a um ente da Federação no 
mês de outubro de 2014. Em 31/12/2014, 
apesar de já ter passado pelas fases de em-
penho e liquidação, o valor do serviço ainda 
não havia sido pago ao prestador do serviço.

Com referência a essa situação hipotética, 
julgue o item.

Trata-se, nesse caso, de uma despesa não 
processada e cujo valor deve ser inscrito em 
restos a pagar.

( ) Certo   ( ) Errado
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20. (CESPE) É possível que determinada despesa 
de pessoal relativa ao exercício de 2012, cujo 
pagamento tenha sido exigido por um ser-
vidor em 2013, exercício no qual tenha sido 
empenhada, seja considerada restos a pagar 
de 2012 e despesa orçamentária de 2013. 

( ) Certo   ( ) Errado

Gabarito: 1. Certo 2. Certo 3. Errado 4. Certo 5. Errado 6. Certo 7. Errado 8. Errado 9. Errado 10. Errado  
11. Errado 12. Certo 13. Errado 14. Errado 15. Certo 16. Errado 17. Errado 18. Certo 19. Errado 20. Errado
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DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Lei nº 4.320/64:

Art. 37. As despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava 
crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na 
época própria, bem como os Restos a Pagar com prescrição interrompida e os compromissos 
reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente poderão ser pagos à conta de 
dotação específica consignada no orçamento, discriminada por elementos, obedecida, sempre que 
possível, a ordem cronológica.

Decreto 93.872/86:

Art. 22. As despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava 
crédito próprio com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na 
época própria, bem como os Restos a Pagar com prescrição interrompida, e os compromissos 
reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente, poderão ser pagos à conta de 
dotação destinada a atender despesas de exercícios anteriores, respeitada a categoria econômica 
própria.

Art. 22, § 1º O reconhecimento da obrigação de pagamento, de que trata este artigo, cabe à 
autoridade competente para empenhar a despesa. 

Art. 22, § 2º Para os efeitos deste artigo, considera-se: 

a) despesas que não se tenham processado na época própria, aquelas cujo empenho tenha 
sido considerado insubsistente e anulado no encerramento do exercício correspondente, mas 
que, dentro do prazo estabelecido, o credor tenha cumprido sua obrigação; 

Exemplo:

Em janeiro do ano X, foi emitido um empenho estimativo, no valor de R$ 120.000,00, para 
despesas com consumo de energia elétrica, na natureza de despesa 3.3.90.39.xx. 

Durante a execução orçamentária do ano X, tivemos:

E: 120.000,00 (empenho estimativo);

L: 90.000,00 (ref. faturas do consumo de janeiro a novembro do ano X);

P: 90.000,00 (ref. faturas do consumo de janeiro a novembro do ano X);

Houve  consumo durante o mês de dezembro do ano X, porém, até 31/12, a prestadora do 
serviço não encaminhou para o órgão a respectiva fatura de cobrança.

No final da execução orçamentária referente ao ano X, houve o cancelamento parcial do 
empenho estimativo. Foi cancelado o saldo de R$ 30.000,00.
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Exemplo:

Em janeiro do ano X+1, foi encaminhada, pela prestadora de serviço, a fatura de cobrança 
referente ao consumo de energia elétrica de dezembro do ano X.

Como devemos quitar esta despesa, levando-se em consideração que estamos no período da 
execução orçamentária de X+1?

R: 

consumo de Dez/x   = D.E.A. da LOA de X+1 

(empenho D.E.A. Referente DC. Natureza da Despesa: 3.3.90.92.xx)

Orçamento (Órgão “A”)

Programa de Trabalho: xx.xxx.xx.xxx.xxxx.xxxx.xxxx                              Ano: X+1

N.D
(c.g.mm.ee.) Descrição Valor (R$)

3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas de Pessoal 100.000.000,00

3.1.90.13 Obrigações Patronais 22.000.000,00

3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000.000,00

3.3.90.30 Material de Consumo 2.000.000,00

3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 7.000.000,00

3.3.90.92 ← Despesas de Exercícios Anteriores ← 1.000.000,00

Total – Despesas Correntes (DC) 133.000.000,00

Programa de Trabalho: xx.xxx.xx.xxx.xxxx.xxxx.xxxx                              Ano: X+1

N.D
(c.g.mm.ee.) Descrição Valor (R$)

4.4.90.51 Obras e Instalações 10.000.000,00

4.4.90.52 Equipamentos e Materiais Permanentes 5.000.000,00

4.4.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000.000,00

4.5.90.52 Equipamentos e Materiais Permanentes 500.000,00

4.5.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 500.000,00

Total – Despesas de Capital (DK) 17.000.000,00

Total Geral do Orçamento do Órgão “A” (DC + DK) 150.000.000,00
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Decreto 93.872/86:

Art. 22, § 2º Para os efeitos deste artigo, considera-se: 

[...]

b) Restos a Pagar com prescrição interrompida, a despesa cuja inscrição como Restos a Pagar 
tenha sido cancelada, mas ainda vigente o direito do credor; 

[...]

Restos a Pagar

Exemplo: Execução Orçamentária de 2007

F = 900

E = 700

L = 500

P = 400

Cálculo:

RP = E – P

RPP = L – P

RPNP = E - L

Exemplo: Execução Orçamentária de 2007

Obs.: Ocorreu, durante o ano de 2007, arrecadação, no valor de R$ 1.000,00. O saldo inicial da 
conta BANCOS era de zero.

Balanço Patrimonial

ATIVO PASSIVO

Ativo Financeiro (AF):

Bancos                        ↑  1.000,00

Passivo Financeiro (PF):
(Dívida Flutuante)

Referente à arrecadação de R$ 1.000,00, durante o ano de 2007.
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ATIVO PASSIVO

Ativo Financeiro (AF):

Bancos                                 1.000,00

Passivo Financeiro (PF):
(Dívida Flutuante)

Fornecedores                        ↑  500,00

Referente à liquidação de R$ 500,00, durante o ano de 2007, isto é, o reconhecimento da 
obrigação de pagar ao fornecedor que entregou à Administração o material, o serviço ou a 
obra.

ATIVO PASSIVO

Ativo Financeiro (AF):

Bancos                                1.000,00
                                              (400,00)
                                               600,00

Passivo Financeiro (PF):
(Dívida Flutuante)

Fornecedores                        500,00
                                                 (400,00)
                                                 100,00

Referente ao pagamento, no valor de R$ 400,00, isto é, a quitação de parte da obrigação da 
Administração junto ao fornecedor, durante o ano de 2007.

Restos a Pagar

Inscrição: 31/12/2007

RPP = 100

RPNP = 200

RP (total) = 300

No Balanço Financeiro:

= Receita Extraorçamentária 

(Art. 103, parágrafo único da Lei nº 4.320/64)

No Balanço Patrimonial:

= Passivo Financeiro (Dívida Flutuante)

Balanço Patrimonial 31/12/2007

ATIVO PASSIVO

Ativo Financeiro (AF):

Bancos                                      600,00

Passivo Financeiro (PF):
(Dívida Flutuante)

RPP (Fornecedores)                100,00
RPNP                                         200,00
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Referente à Inscrição dos restos a pagar (processados e não processados), em 31/12/2007.

SF = AF (-)   PF

SF = 600 (-) 300 (dinheiro em caráter temporário)

SF = 300 (dinheiro descomprometido)

Restos a Pagar

Pagamento: durante o ano de 2008 (ano seguinte ao da inscrição)

RPNP = 200 (após a devida liquidação da despesa)

No Balanço Financeiro:

= Despesa Extraorçamentária 

No Balanço Patrimonial:

= Baixa do Ativo Financeiro (saída do dinheiro) e Baixa do Passivo Financeiro (baixa da 
obrigação)

Balanço Patrimonial em 2008

ATIVO PASSIVO

Ativo Financeiro (AF):

Bancos                                  600,00
                                              (200,00)
                                               400,00

Passivo Financeiro (PF):
(Dívida Flutuante)

RPP (Fornecedores)                100,00
RPNP                                         200,00
(após a devida liquidação)

Referente pagamento de Restos a Pagar Não-Processados, no valor de R$ 200,00, após a 
devida liquidação, durante o ano de 2008. Foi desembolsado dinheiro que estava em caráter 
temporário.

SF = AF (-)   PF

SF = 400(-) 100 (dinheiro em caráter temporário referente ao RPP)

SF = 300 (dinheiro descomprometido)

Restos a Pagar

Cancelamento: 31/12/2008

(final do ano seguinte ao da inscrição. Decreto 93.872/86)

RPP = 100 (Variação Ativa Independente da Execução Orçamentária)
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Obs.: A STN dispõe que não deve haver cancelamento de RPP:

Os Restos a Pagar Processados não podem ser cancelados, tendo em vista que o fornecedor 
de bens/serviços cumpriu com a obrigação de fazer e a Administração não poderá deixar de 
cumprir com a obrigação de pagar. 

ATIVO PASSIVO

Ativo Financeiro (AF):

Bancos                                      400,00

Passivo Financeiro (PF):
(Dívida Flutuante)

RPP (Fornecedores)                     100,00
Patrimônio Líquido (PL):         ↑ 100,00

Referente ao cancelamento do RPP, em 31/12/2008, gerando uma Variação Ativa em virtude do 
aumento do Patrimônio Líquido.

Obs.: Vale lembrar que de acordo com a STN, não deve haver cancelamento de RPP.

Restos a Pagar

Prescrição: 31/12/2012

5 anos após a data da INSCRIÇÃO.

Exemplo: O credor reclamou em 2012 o não recebimento do fornecimento feito em 2007.

Como o RP já foi cancelado deveremos quitar esta obrigação utilizando a dotação orçamentária 
denominada D.E.A. – Despesas de Exercícios Anteriores, conforme o artigo 37 da Lei nº 
4.320/64.

Despesas de Exercícios Anteriores

Significa que estou usando o ORÇAMENTO VIGENTE para quitar DESPESAS que são de 
EXERCÍCIOS ANTERIORES.

No exemplo anterior:

Estou utilizando o orçamento de 2012 para quitar uma despesa que ocorreu em 2007, isto é, 
em outro exercício.

Estou usando a D.E.A. para quitar um Restos a Pagar com prescrição interrompida.
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Orçamento (Órgão “A”)

Programa de Trabalho: xx.xxx.xx.xxx.xxxx.xxxx.xxxx                            Ano: 2012

N.D
(c.g.mm.ee.) Descrição Valor (R$)

3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas de Pessoal 100.000.000,00

3.1.90.13 Obrigações Patronais 22.000.000,00

3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000.000,00

3.3.90.30 Material de Consumo 2.000.000,00

3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 7.000.000,00

3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000.000,00

Total – Despesas Correntes (DC) 133.000.000,00

Programa de Trabalho: xx.xxx.xx.xxx.xxxx.xxxx.xxxx                              Ano: 2012

N.D
(c.g.mm.ee.) Descrição Valor (R$)

4.4.90.51 Obras e Instalações 10.000.000,00

4.4.90.52 Equipamentos e Materiais Permanentes 5.000.000,00

4.4.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000.000,00

4.5.90.52 Equipamentos e Materiais Permanentes 500.000,00

4.5.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 500.000,00

Total – Despesas de Capital (DK) 17.000.000,00

Total Geral do Orçamento do Órgão “A” (DC + DK) 150.000.000,00

Despesas de Exercícios Anteriores 

Decreto 93.872/86:

Art. 22, § 2º Para os efeitos deste artigo, considera-se: 

[...]

c) compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício, a obrigação de pagamento 
criada em virtude de lei, mas somente reconhecido o direito do reclamante após o encerramento 
do exercício correspondente. 
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Exemplo:

O filho de um servidor nasceu em novembro do ano X, porém este só deu entrada no salário-
família em março de X+1.

Como devemos quitar esta despesa, levando-se em consideração que estamos no período da 
execução orçamentária de X+1?

R: 

Nov I------------I Dez/x = D.E.A. da LOA de X+1 
  (empenho D.E.A. referente DC)

Jan  I------------I Mar/X+1 = Despesa Corrente da LOA de X+1 (DC do próprio ano)

Orçamento (Órgão “A”)

Programa de Trabalho: xx.xxx.xx.xxx.xxxx.xxxx.xxxx                              Ano: X+1

N.D
(c.g.mm.ee.) Descrição Valor (R$)

3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas de Pessoal 100.000.000,00

3.1.90.13 Obrigações Patronais 22.000.000,00

3.1.90.92 ← Despesas de Exercícios Anteriores ← 1.000.000,00

3.3.90.30 Material de Consumo 2.000.000,00

3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 7.000.000,00

3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000.000,00

Total – Despesas Correntes (DC) 133.000.000,00

Programa de Trabalho: xx.xxx.xx.xxx.xxxx.xxxx.xxxx                              Ano: X+1

N.D
(c.g.mm.ee.) Descrição Valor (R$)

4.4.90.51 Obras e Instalações 10.000.000,00

4.4.90.52 Equipamentos e Materiais Permanentes 5.000.000,00

4.4.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000.000,00

4.5.90.52 Equipamentos e Materiais Permanentes 500.000,00

4.5.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 500.000,00

Total – Despesas de Capital (DK) 17.000.000,00

Total Geral do Orçamento do Órgão “A” (DC + DK) 150.000.000,00
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Despesas de Exercícios Anteriores

Prescrição:

5 anos após a data do ato ou fato gerador.

PARA LEITURA

Despesas de Exercícios Anteriores, de acordo com o MCASP – Manual de Contabilidade 
Aplicada ao Setor Público, da STN – Parte I – Procedimentos Contábeis Orçamentários:

Despesas de Exercícios Anteriores

São despesas fixadas, no orçamento vigente, decorrentes de compromissos assumidos em 
exercícios anteriores àquele em que deva ocorrer o pagamento. Não se confundem com restos 
a pagar, tendo em vista que sequer foram empenhadas ou, se foram, tiveram seus empenhos 
anulados ou cancelados. 

O art. 37 da Lei nº 4.320/1964 dispõe que as despesas de exercícios encerrados, para as 
quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-
las, que não se tenham processado na época própria, bem como os Restos a Pagar com 
prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício 
correspondente, poderão ser pagos à conta de dotação específica consignada no orçamento, 
discriminada por elementos, obedecida, sempre que possível, a ordem cronológica. 

O reconhecimento da obrigação de pagamento das despesas com exercícios anteriores cabe à 
autoridade competente para empenhar a despesa. 

As despesas que não se tenham processado na época própria são aquelas cujo empenho 
tenha sido considerado insubsistente e anulado no encerramento do exercício correspondente, 
mas que, dentro do prazo estabelecido, o credor tenha cumprido sua obrigação. 

Os Restos a Pagar com prescrição interrompida são aqueles cancelados, mas ainda vigente o 
direito do credor.

Os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício são aqueles cuja obrigação 
de pagamento foi criada em virtude de lei, mas somente reconhecido o direito do reclamante 
após o encerramento do exercício correspondente. 
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Questões

1. (CESPE) Considere que o filho de um ser-
vidor público tenha nascido no mês de de-
zembro de 2010, mas que somente em ja-
neiro de 2011 esse servidor tenha solicitado 
o pagamento do benefício do salário-famí-
lia. 

Nesse caso, o pagamento do benefício do 
salário-família do mês de dezembro de 
2010 pode ser reconhecido como despesa 
de exercício anterior. 

( ) Certo   ( ) Errado

2. (CESPE) As despesas a pagar de exercícios 
encerrados que não foram processadas na 
época própria e os restos a pagar com pres-
crição interrompida são casos de despesas 
de exercícios anteriores. 

( ) Certo   ( ) Errado

3. (CESPE) Suponha que determinada lei pre-
veja vantagem aplicável a determinado 
beneficiário da previdência social e que 
esse beneficiário protocole o pedido de pa-
gamento do referido benefício depois de 
encerrado o exercício financeiro em que 
ocorreu o respectivo fato gerador. Nessa si-
tuação, o pagamento ao beneficiário deverá 
ser contabilizado como despesas de exercí-
cios anteriores. 

( ) Certo   ( ) Errado

4. (CESPE) Os restos a pagar com prescrição 
interrompida que forem pagos em deter-
minado exercício devem ser computados 
como despesa orçamentária. 

( ) Certo   ( ) Errado

5. (CESPE) É possível que determinada despe-
sa de pessoal relativa ao exercício de 2012, 
cujo pagamento tenha sido exigido por um 
servidor em 2013, exercício no qual tenha 
sido empenhada, seja considerada restos a 
pagar de 2012 e despesa orçamentária de 
2013. 

( ) Certo   ( ) Errado

6. (CESPE) As despesas de exercícios anterio-
res referem-se às despesas de exercícios 
encerrados, para as quais, à época, o orça-
mento não consignava crédito próprio, nem 
havia saldo suficiente no balanço financei-
ro. 

( ) Certo   ( ) Errado

7. (CESPE) Se, próximo ao final do exercício, 
determinado ente realizar o empenho de 
despesa, sem tempo hábil para seu paga-
mento, então os respectivos valores serão, 
no exercício financeiro imediatamente pos-
terior, classificados como despesas de exer-
cícios anteriores. 

( ) Certo   ( ) Errado

8. (CESPE) Se a inscrição de determinada des-
pesa em restos a pagar for cancelada, ela 
somente poderá ser paga, no futuro, a con-
ta de dotação destinada a despesas de exer-
cícios anteriores. 

( ) Certo   ( ) Errado
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9. (CESPE) Se a administração pública reco-
nhecer dívida correspondente a vários anos 
de diferenças em gratificações de servido-
res públicos em atividade, a despesa decor-
rente da decisão poderá ser paga na folha 
de pagamentos regular dos meses seguintes 
e não poderá ser classificada como despesa 
de exercícios anteriores. 

( ) Certo   ( ) Errado

10. (CESPE) Uma das características das despe-
sas de exercícios anteriores é que essas des-
pesas são pagas de acordo com a conta dos 
créditos do exercício em que tenha ocorrido 
o fato gerador. 

( ) Certo   ( ) Errado

11. (CESPE) Não é possível o pagamento de 
despesas não processadas na época própria 
pela rubrica despesas de exercícios anterio-
res, ainda que haja crédito próprio no res-
pectivo orçamento e saldo suficiente para 
atendê-las. 

( ) Certo   ( ) Errado

12. (CESPE) Não tendo sido processadas a épo-
ca prevista, as despesas de exercícios encer-
rados para as quais tenha havido previsão 
orçamentária e saldo suficiente não pode-
rão ser pagas a conta de exercícios anterio-
res, mesmo que seja respeitada a categoria 
econômica das despesas. 

( ) Certo   ( ) Errado

13. (CESPE) Caso, durante o exercício financei-
ro de 2012, sejam reconhecidas dívidas re-
sultantes de compromissos assumidos em 
2011, deve-se utilizar de dotação, no exer-
cício corrente, para a emissão do empenho 
correspondente.

( ) Certo   ( ) Errado

14. (CESPE) O reconhecimento pelo ordenador 
de despesa, após o encerramento do exer-
cício financeiro, de obrigação de pagamen-
to criada em virtude de lei permite o seu 
empenho como despesas de exercícios an-
teriores, emitido em grupo de natureza de 
despesa especifico para esse tipo de despe-
sa. 

( ) Certo   ( ) Errado

15. (CESPE) Para o atendimento das despesas 
decorrentes de compromissos gerados em 
exercícios anteriores já encerrados, prescin-
de-se de dotações orçamentárias especifi-
cas. 

( ) Certo   ( ) Errado

16. (CESPE) Na atualidade, as despesas de exer-
cícios anteriores referem-se somente à ca-
tegoria de custeio.

( ) Certo   ( ) Errado

Gabarito: 1. Certo 2. Certo 3. Certo 4. Certo 5. Errado 6. Errado 7. Errado 8. Certo 9. Errado 10. Errado  
11. Errado 12. Errado 13. Certo 14. Errado 15. Errado 16. Errado
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SUPRIMENTO DE FUNDOS (REGIME DE ADIANTAMENTO A SERVIDOR)

Lei nº 4.320/64:

Art. 68. O regime de adiantamento é aplicável aos casos de despesas expressamente definidos 
em lei e consiste na entrega de numerário a servidor, sempre precedida de empenho na dotação 
própria para o fim de realizar despesas, que não possam subordinar-se ao processo normal de 
aplicação.

Art. 69. Não se fará adiantamento a servidor em alcance nem a responsável por dois 
adiantamentos.

O suprimento de fundos deve ser utilizado nos seguintes casos: 

a) Para atender a despesas eventuais, inclusive em viagem e com serviços especiais, que 
exijam pronto pagamento; 

b) Quando a despesa deva ser feita em caráter sigiloso, conforme se classificar em 
regulamento; e 

c) Para atender a despesas de pequeno vulto, assim entendidas aquelas cujo valor, em cada 
caso, não ultrapassar limite estabelecido em ato normativo próprio. 

Exemplo:

O servidor Fulano de Tal recebe suprimento de fundos no valor de R$ 4.000,00 para realização 
de despesas de pequeno vulto.

Empenho: R$ 4.000,00 em nome do servidor Fulano de Tal.

Há um prazo autorizado para aplicação (gasto) do recurso. O Ordenador da Despesa define 
qual será o prazo de aplicação do recurso, sempre respeitando o prazo máximo e nunca 
ultrapassando 31 de dezembro.

Na União, o prazo máximo de aplicação é de 90 dias.

No Município do RJ, por exemplo, o prazo máximo é de 60 dias.

Cada Ente da Federação possui suas regras.

O Valor de R$ 4.000,00 é depositado numa conta corrente cujo responsável pela movimentação 
é o servidor Fulano de Tal.

Na União, especialmente no Poder Executivo, é muito utilizado como meio de pagamento de 
despesas realizadas com suprimento de fundos o Cartão de Pagamento do Governo Federal 
(CPGF), mais conhecido como Cartão Corporativo.

Durante o prazo de aplicação (gasto), o servidor vai realizando as despesas (aquisições de 
materiais de consumo que não possuem estoque no almoxarifado, por exemplo), pagando-as 
com o suprimento de fundos. Junto com o material adquirido, por exemplo, o servidor leva 
para o órgão a Nota Fiscal de compra, que deverá ser atestada por outros servidores.
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Essas notas fiscais farão parte do processo de prestação de contas.

O prazo para Prestação de Contas é de 30 dias.

Supondo que dos R$ 4.000,00, R$ 3.800,00 foram gastos com despesas de pequeno vulto. 
Ocorreu uma sobra de R$ 200,00,  de saldo do adiantamento (suprimento de fundos). Como 
ficará composto o processo de prestação de contas?

 • R$ 3.800,00 serão comprovados por meio das notas fiscais devidamente atestadas por 
outros servidores, comprovando que o material foi adquirido para utilização no serviço 
público.

 • R$ 200,00 serão comprovados por meio do comprovante de depósito na conta corrente 
do órgão, demonstrando que o servidor suprido devolveu aos cofres públicos o valor 
não utilizado. Na União, é comprovado por meio do recolhimento de uma GRU (Guia de 
Recolhimento da União), no código específico daquele órgão/unidade orçamentária.

Esta prestação de contas será examinada. Caso esteja tudo correto, o Ordenador de Despesa 
emitirá um Termo aprovando-a.

Caso tenha algo incorreto, o servidor poderá ser declarado em alcance, pelo Ordenador de 
Despesa.

Não se concederá suprimento de fundos: 

a) A responsável por dois suprimentos; 

b) A servidor que tenha a seu cargo a guarda ou utilização do material a adquirir, salvo 
quando não houver na repartição outro servidor; 

c) A responsável por suprimento de fundos que, esgotado o prazo, não tenha prestado 
contas de sua aplicação; e 

d) A servidor declarado em alcance. 

PARA LEITURA

Suprimento de Fundos (Regime de Adiantamento), de acordo com o MCASP – Manual 
de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, da STN – Parte I – Procedimentos Contábeis 
Orçamentários:

O suprimento de fundos é caracterizado por ser um adiantamento de valores a um servidor 
para futura prestação de contas. Esse adiantamento constitui despesa orçamentária, ou 
seja, para conceder o recurso ao suprido é necessário percorrer os três estágios da despesa 
orçamentária: empenho, liquidação e pagamento. 

Em suma, suprimento de fundos consiste na entrega de numerário a servidor, sempre 
precedida de empenho na dotação própria, para o fim de realizar despesas que não possam 
subordinar-se ao processo normal de aplicação. 

Os arts. 68 e 69 da Lei nº 4.320/1964 definem e estabelecem regras gerais de observância 
obrigatória para a União, Estados, Distrito Federal e Municípios aplicáveis ao regime de 
adiantamento. 
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Segundo a Lei nº 4.320/1964, não se pode efetuar adiantamento a servidor em alcance e nem 
a responsável por dois adiantamentos. 

Por servidor em alcance, entende-se aquele que não efetuou, no prazo, a comprovação dos 
recursos recebidos ou que, caso tenha apresentado a prestação de contas dos recursos, a 
mesma tenha sido impugnada total ou parcialmente. 

Cada Ente da Federação deve regulamentar o seu regime de adiantamento, observando as 
peculiaridades de seu sistema de controle interno, de forma a garantir a correta aplicação do 
dinheiro público. 

Destacam-se algumas regras estabelecidas para esse regime: 

O suprimento de fundos deve ser utilizado nos seguintes casos: 

a) Para atender a despesas eventuais, inclusive em viagem e com serviços especiais, que 
exijam pronto pagamento; 

b) Quando a despesa deva ser feita em caráter sigiloso, conforme se classificar em 
regulamento; e 

c) Para atender a despesas de pequeno vulto, assim entendidas aquelas cujo valor, em cada 
caso, não ultrapassar limite estabelecido em ato normativo próprio. 

Não se concederá suprimento de fundos: 

a) A responsável por dois suprimentos; 

b) A servidor que tenha a seu cargo a guarda ou utilização do material a adquirir, salvo quando 
não houver na repartição outro servidor; 

c) A responsável por suprimento de fundos que, esgotado o prazo, não tenha prestado contas 
de sua aplicação; e 

d) A servidor declarado em alcance. 
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Questões

1. (CESPE) A concessão de suprimento de fun-
dos deve ser precedida do empenho da re-
ferida despesa, sendo vedada a concessão 
ao servidor público responsável por dois 
adiantamentos pendentes de prestação de 
contas. 

( ) Certo   ( ) Errado

2. (CESPE) O suprimento de fundos pode ser 
concedido para despesas de pequeno vulto 
para atender despesas eventuais e com ser-
viços especiais, exceto em casos de viagens. 

( ) Certo   ( ) Errado

3. (CESPE) Ainda que configure um regime de 
adiantamento, a concessão de suprimento 
de fundos deve respeitar os estágios da des-
pesa orçamentária pública: empenho, liqui-
dação e pagamento. 

( ) Certo   ( ) Errado

4. (CESPE) No que se refere a administração fi-
nanceira e orçamentária, julgue o item que 
se segue. 

Um servidor designado pelo ordenador de 
despesas poderá realizar, com suprimento 
de fundos, o pagamento de despesas do vi-
ce-presidente da República durante viagens 
nacionais. 

( ) Certo   ( ) Errado

05. (CESPE) O servidor público poderá receber 
até cinco suprimentos de fundos simulta-
neamente, desde que esteja desenvolven-
do em continuidade um mesmo projeto ou 
programa. 

( ) Certo   ( ) Errado

6. (CESPE) Poderá ser feito adiantamento a 
servidor responsável por outros dois adian-
tamentos, desde que esse servidor não es-
teja em alcance. 

( ) Certo   ( ) Errado

07. (CESPE) É finalidade do suprimento de fun-
dos atender as despesas que não possam 
aguardar o processo normal, porém, é ve-
dada a sua realização sem prévio empenho. 

( ) Certo   ( ) Errado

8. (CESPE) O suprimento de fundos, destinado 
à realização de despesas que não possam 
subordinar-se ao processo normal de apli-
cação, necessita de prévio empenho na do-
tação própria. 

( ) Certo   ( ) Errado

9. (CESPE) Suprimentos de fundos correspon-
dem as despesas que, por sua natureza ou 
urgência, devem ser realizadas sem que 
haja o processo normal de execução orça-
mentária, sendo vedada a concessão de 
suprimento para servidor que tenha ao seu 
cargo a guarda ou utilização do material a 
adquirir, salvo quando não houver outro 
servidor na repartição.

( ) Certo   ( ) Errado

10. (CESPE) Considere que um servidor público 
tenha sido deslocado às pressas para uma 
área remota do país, dada a ocorrência de 
situação de emergência, e que tenha sido 
necessário realizar o adiantamento de valo-
res em espécie. Nessa situação, quanto ao 
suprimento de fundos realizado, deverão 
ser cumpridos os três estágios da despe-
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sa — uma vez que se trata de despesa or-
çamentária —, mas a liquidação só deverá 
ocorrer após a prestação de contas do servi-
dor. 

( ) Certo   ( ) Errado

11. (CESPE) O suprimento de fundos é caracte-
rizado pela disponibilização (adiantamento) 
de valores a um servidor para futura pres-
tação de contas. O que torna o suprimento 
de fundos peculiar, quando comparado a 
outras despesas, é o fato de esse adianta-
mento ser viabilizado por meio da inversão 
das etapas da despesa, com a ocorrência do 
pagamento antes da liquidação, ou seja, an-
tes do momento em que é feita a prestação 
de contas. 

( ) Certo   ( ) Errado

Gabarito: 1. Certo 2. Errado 3. Certo 4. Certo 5. Errado 6. Errado 7. Certo 8. Certo 9. Certo 10. Errado  
11. Errado
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CLASSIFICAÇÕES INSTITUCIONAL, FUNCIONAL 
E PROGRAMÁTICA DA DESPESA PÚBLICA

CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

A classificação institucional reflete a estrutura de alocação dos créditos orçamentários e está 
estruturada em dois níveis hierárquicos: órgão orçamentário e unidade orçamentária. 

Alguns exemplos de órgão orçamentário e unidade orçamentária do Governo Federal:

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

26000 Ministério da 
Educação

26242 Universidade Federal 
de Pernambuco

26277 Fundação Universidade 
Federal de Ouro Preto 

26321 Escola Agrotécnica Fe-
deral de Manaus 

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

30000 Ministério da 
Justiça

30107 Departamento de Polí-
cia Rodoviária Federal 

30911 Fundo Nacional de Se-
gurança Pública

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

39000 Ministério dos 
Transportes 

39250
Agência Nacional de 
Transportes Terrestres 
(ANTT)

39252
Departamento Nacio-
nal de Infraestrutura 
de Transportes (DNIT) 

Constitui unidade orçamentária o agrupamento de serviços subordinados ao mesmo órgão ou 
repartição a que serão consignadas dotações próprias (art. 14 da Lei nº 4.320/1964).   

Os órgãos orçamentários, por sua vez, correspondem a agrupamentos de unidades orçamentárias. 

As dotações são consignadas às unidades orçamentárias, responsáveis pela realização das ações. 

No caso do Governo Federal, o código da classificação institucional compõe-se de cinco dígi-
tos, sendo os dois primeiros reservados à identificação do órgão e os demais à unidade orça-
mentária. Não há ato que a estabeleça, sendo definida no contexto da elaboração da lei orça-
mentária anual ou da abertura de crédito especial. 
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XX XXX

Órgão Orçamentário Unidade Orçamentária

Orçamento “Min. Transportes/DNIT”
39    252

Programa de Trabalho: 39.252.26.782.0663.2324.0002  Ano: 20xx

N.D
(c.g.mm.ee.) Descrição Valor (R$)

3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas de Pessoal 100.000.000,00

3.3.90.30 Material de Consumo 2.000.000,00

3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 7.000.000,00

3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000.000,00

4.4.90.51 Obras e Instalações 80.000.000,00

4.4.90.52 Equipamentos e Materiais Permanentes 10.000.000,00

Total 200.000.000,00

Classificação Funcional-Programática da Despesa Pública (Portaria nº 42/99 do MPOG)

A classificação funcional é composta de:

Função e Subfunção.

Art. 1º As funções a que se refere o art. 2º, inciso I, da Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, discri-
minadas no Anexo 5 da mesma Lei, e alterações posteriores, passam a ser as constantes do Anexo 
que acompanha esta Portaria. 

§ 1º Como função, deve entender-se o maior nível de agregação das diversas áreas de despe-
sa que competem ao setor público.

Função: 26 (Transporte)
Subfunção: 782 (Transporte Rodoviário);

Programa de Trabalho: 39.252.26.782.0663.2324.0002  Ano: 20xx

N.D
(c.g.mm.ee.) Descrição Valor (R$)

3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas de Pessoal 100.000.000,00

3.3.90.30 Material de Consumo 2.000.000,00

3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 7.000.000,00

3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000.000,00

4.4.90.51 Obras e Instalações 80.000.000,00

4.4.90.52 Equipamentos e Materiais Permanentes 10.000.000,00

Total 200.000.000,00
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Orçamento “Min. Transportes/DNIT”

Programa de Trabalho: 39.252.26.782.0663.2324.0002 Ano: 20xx

39 Ministério dos Transportes Órgão

252 Departamento Nacional de Infraestrutura de 
Transportes (DNIT) Unidade Orçamentária

26 Transportes Função

782 Transporte Rodoviário Subfunção

0663 Segurança nas Rodovias Federais Nome do Programa

2324 Manutenção da Sinalização Rodoviária Ação (Atividade)

0002 Rio de Janeiro Localização Geográfica

Função: 12 (Educação);

Subfunção: 364 (Ensino Superior).

Programa de Trabalho: 26.242.12.364.XXXX.XXXX.XXXX Ano: 20xx

N.D
(c.g.mm.ee.) Descrição Valor (R$)

3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas de Pessoal 100.000.000,00

3.3.90.30 Material de Consumo 2.000.000,00

3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 7.000.000,00

3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000.000,00

4.4.90.51 Obras e Instalações 80.000.000,00

4.4.90.52 Equipamentos e Materiais Permanentes 10.000.000,00

Total 200.000.000,00

Orçamento “Min. Educação/UFPE”

Programa de Trabalho: 26.242.12.364.XXXX.XXXX.XXXX Ano: 20xx

26 Ministério da Educação Órgão

242  Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) Unidade Orçamentária

12 Educação Função

364 Ensino Superior Subfunção

XXXX [...] Nome do Programa

XXXX [...] Ação (Atividade)

XXXX [...] Localização Geográfica



 

www.acasadoconcurseiro.com.br1460

Classificação Funcional-Programática da Despesa Pública
(Portaria nº 42/99 do MPOG)

§ 2º A função "Encargos Especiais" engloba as despesas em relação às quais não se possa asso-
ciar um bem ou serviço a ser gerado no processo produtivo corrente, tais como: dívidas, ressar-
cimentos, indenizações e outras afins, representando, portanto, uma agregação neutra.

§ 3º A subfunção representa uma partição da função, visando a agregar determinado subcon-
junto de despesa do setor público.

§ 4º As subfunções poderão ser combinadas com funções diferentes daquelas a que estejam 
vinculadas, na forma do Anexo a esta Portaria.

Funcional (Art. 1º ):

Função

É o maior nível de agregação da despesa.
Ex.: saúde, educação, transporte, habitação, etc.

Subfunção
É uma partição da função.

Ex.: Função: transporte.
Subfunções: transporte aéreo; transporte rodoviário.

Classificação Funcional-Programática da Despesa Pública (Portaria nº 42/99 do MPOG)

FUNÇÕES SUBFUNÇÕES

01 – Legislativa 031 – Ação Legislativa 
032 – Controle Externo 

02 – Judiciária 061 – Ação Judiciária
062 – Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário

03 – Essencial à Justiça 091 – Defesa da Ordem Jurídica
092 – Representação Judicial e Extrajudicial

04 – Administração

121 – Planejamento e Orçamento
122 – Administração Geral
123 – Administração Financeira
124 – Controle Interno
125 – Normatização e Fiscalização
126 – Tecnologia da Informação
127 – Ordenamento Territorial
128 – Formação de Recursos Humanos
129 – Administração de Receitas
130 – Administração de Concessões
131 – Comunicação Social
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FUNÇÕES SUBFUNÇÕES

05 – Defesa Nacional
151 – Defesa Área
152 – Defesa Naval
153 – Defesa Terrestre

06 – Segurança Pública
181 – Policiamento
182 – Defesa Civil
183 – Informação e Inteligência

07 – Relações Exteriores 211 – Relações Diplomáticas
212 – Cooperação Internacional

08 – Assistência Social

241 – Assistência ao Idoso
242 – Assistência ao Portador de Deficiência
243 – Assistência à Criança e ao Adolescente
244 – Assistência Comunitária

09 – Previdência Social

271 – Previdência Básica
272 – Previdência do Regime Estatutário
273 – Previdência Complementar
274 – Previdência Especial

10 – Saúde

301 – Atenção Básica
302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial
303 – Suporte Profilático e Terapêutico
304 – Vigilância Sanitária
305 – Vigilância Epidemiológica
306 – Alimentação e Nutrição

11 – Trabalho

331 – Proteção e Benefícios ao Trabalhador
332 – Relações de Trabalho
333 – Empregabilidade
334 – Fomento ao Trabalho

12 – Educação

361 – Ensino Fundamental
362 – Ensino Médio
363 – Ensino Profissional
364 – Ensino Superior
365 – Educação Infantil
366 – Educação de Jovens e Adultos
367 – Educação Especial

13 – Cultura 391 – Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
392 – Difusão Cultural

14 – Direitos da Cidadania
421 – Custódia e Reintegração Social
422 – Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
423 – Assistência  aos Povos Indígenas

15 – Urbanismo
451 – Infraestrutura Urbana
452 – Serviços Urbanos
453 – Transportes Coletivos Urbanos

16 – Habitação 481 – Habitação Rural
482 – Habitação Urbana
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FUNÇÕES SUBFUNÇÕES

17 – Saneamento 511 – Saneamento  Básico Rural
512 – Saneamento Básico Urbano

18 – Gestão Ambiental

541 – Preservação e Conservação Ambiental
542 – Controle Ambiental
543 – Recuperação de Áreas Degradadas
544 – Recursos Hídricos
545 – Meteorologia

19 – Ciência e Tecnologia
571 – Desenvolvimento Científico
572 – Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia
573 – Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico

20 – Agricultura

601 – Promoção da Produção Vegetal
602 – Promoção da Produção Animal
603 – Defesa Sanitária Vegetal
604 – Defesa Sanitária Animal
605 – Abastecimento
606 – Extensão Rural
607 – Irrigação

21 – Organização Agrária 631 – Reforma Agrária
632 – Colonização

22 – Indústria

661 – Promoção Industrial
662 – Produção Industrial
663 – Mineração
664 – Propriedade Industrial
665 – Normalização e Qualidade

23 – Comércio e Serviços

691 – Promoção Comercial
692 – Comercialização
693 – Comércio Exterior
694 – Serviços Financeiros695 – Turismo

24 – Comunicações 721 – Comunicações Postais
722 – Telecomunicações

25 – Energia

751 – Conservação de Energia
752 – Energia Elétrica
753 – Petróleo
754 – Álcool

26 – Transporte

781 – Transporte Aéreo
782 – Transporte Rodoviário
783 – Transporte Ferroviário
784 – Transporte Hidroviário
785 – Transportes Especiais

27 – Desporto e Lazer
811 – Desporto de Rendimento
812 – Desporto Comunitário
813 – Lazer
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28 – Encargos Especiais

841 – Refinanciamento da Dívida Interna
842 – Refinanciamento da Dívida Externa
843 – Serviço da Dívida Interna
844 – Serviço da Dívida Externa
845 – Transferências
846 – Outros Encargos Especiais

A classificação ou estrutura programática é composta de:

Programa; Projeto/Atividade/Operações especiais.

Art. 2º Para os efeitos da presente Portaria, entendem-se por: 

a) Programa, o instrumento de organização da ação governamental visando à concretização dos 
objetivos pretendidos, sendo mensurado por indicadores estabelecidos no plano plurianual;

b) Projeto, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envol-
vendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que 
concorre para a expansão ou o aperfeiçoamento da ação de governo;

c) Atividade, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, en-
volvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das 
quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de governo;

d) Operações Especiais, as despesas que não contribuem para a manutenção das ações de 
governo, das quais não resulta um produto, e não geram contraprestação direta sob a for-
ma de bens ou serviços.

Art. 3º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios estabelecerão, em atos próprios, suas 
estruturas de programas, códigos e identificação, respeitados os conceitos e determinações desta 
Portaria.

Art. 4º Nas leis orçamentárias e nos balanços, as ações serão identificadas em termos de funções, 
subfunções, programas, projetos, atividades e operações especiais.

Parágrafo único. No caso da função "Encargos Especiais", os programas corresponderão a um 
código vazio, do tipo "0000".

Art. 5º A dotação global denominada "Reserva de Contingência", permitida para a União no art. 91 
do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, ou em atos das demais esferas de Governo, a ser 
utilizada como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais e sob coordenação do órgão res-
ponsável pela sua destinação, será identificada por código definido pelos diversos níveis de governo.

Art. 6º O disposto nesta Portaria se aplica aos orçamentos da União, dos Estados e do Distrito 
Federal para o exercício financeiro de 2000 e seguintes, e aos Municípios a partir do exercício 
financeiro de 2002, revogando-se a Portaria no 117, de 12 de novembro de 1998, do ex-Ministro do 
Planejamento e Orçamento, e demais disposições em contrário.

Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Programática (Art. 2º):

Programa; Projeto / Atividade / Operações especiais.

Programa é o que vincula a LOA ao PPA.

É por isso que a nossa LOA é chamada de ORÇAMENTO-PROGRAMA

Projeto: limitado no tempo; / expansão / aperfeiçoamento

Atividade: modo contínuo e permanente; manutenção

Operações Especiais: Gastos que não servem nem para a manutenção nem para a expansão 
ou aperfeiçoamento da ação de governo.

Ex.: pagamento da dívida pública, pagamento de indenizações, ressarcimentos, etc.

Exemplo:
PT:

XX . XXX . XX . XXX . XXXX . XXXX . XXXX

Onde:

Classificação Institucional 
(órgão . UO)

Classificação Funcional 
(Função, Subfunção)

Classificação Programática 
(Nome do Programa;
Ação: Projeto/Atividade/Operações Especiais; Localização Geográfica)

Exemplo:
PT:

39 . 252 . 26 . 782 . 0663 . 2324 . 0002

Onde:

39: Ministério dos Transportes (órgão); 
252: DNIT (UO)

26: Transporte (função); 
782: Transporte Rodoviário (subfunção)

0663: Segurança nas Rodovias Federais (nome); 
2324: Manutenção da Sinalização Rodoviária (ação: atividade)
0002: Rio de Janeiro (localização)
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Orçamento “Min. Transportes/DNIT”

Programa de Trabalho: 39.252.26.782.0663.2324.0002  Ano: 20xx

N.D
(c.g.mm.ee.) Descrição Valor (R$)

3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas de Pessoal 100.000.000,00

3.3.90.30 Material de Consumo 2.000.000,00

3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 7.000.000,00

3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000.000,00

4.4.90.51 Obras e Instalações 80.000.000,00

4.4.90.52 Equipamentos e Materiais Permanentes 10.000.000,00

Total 200.000.000,00

Programa de Trabalho: 39.252.26.782.0663.2324.0002 Ano: 20xx

39 Ministério dos Transportes Órgão

252 Departamento Nacional de Infraestrutura de 
Transportes (DNIT) Unidade Orçamentária

26 Transportes Função

782 Transporte Rodoviário Subfunção

0663 Segurança nas Rodovias Federais Nome do Programa

2324 Manutenção da Sinalização Rodoviária Ação (Atividade)

0002 Rio de Janeiro Localização Geográfica

PARA LEITURA

Classificações institucional, funcional e programática, de acordo com o Manual de Contabilidade 
Aplicada ao Setor Público (MCASP), da STN – Parte I – Procedimentos Contábeis Orçamentários:

CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

A classificação institucional reflete a estrutura de alocação dos créditos orçamentários e está 
estruturada em dois níveis hierárquicos: órgão orçamentário e unidade orçamentária. Cons-
titui unidade orçamentária o agrupamento de serviços subordinados ao mesmo órgão ou re-
partição a que serão consignadas dotações próprias (art. 14 da Lei nº 4.320/1964). Os órgãos 
orçamentários, por sua vez, correspondem a agrupamentos de unidades orçamentárias. As do-
tações são consignadas às unidades orçamentárias, responsáveis pela realização das ações. 

No caso do Governo Federal, o código da classificação institucional compõe-se de cinco dígi-
tos, sendo os dois primeiros reservados à identificação do órgão e os demais à unidade orça-
mentária. Não há ato que a estabeleça, sendo definida no contexto da elaboração da lei orça-
mentária anual ou da abertura de crédito especial.
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XX XXX

Órgão Orçamentário Unidade Orçamentária

Exemplos de órgão orçamentário e unidade orçamentária do governo federal:

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

26000 Ministério da Educação

26242 Universidade Federal 
de Pernambuco

26277 Fundação Universidade 
Federal de Ouro Preto

26321 Escola Agrotécnica Fe-
deral de Manaus 

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

30000 Ministério da Justiça

30107 Departamento de Polí-
cia Rodoviária Federal

30109 Defensoria Pública da 
União

30911 Fundo Nacional de Se-
gurança Pública 

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

39000 Ministério dos Trans-
portes

39250
Agência Nacional de 
Transportes Terrestres 
(ANTT)

39252
Departamento Nacio-
nal de Infraestrutura 
de Transportes (DNIT)

Cabe ressaltar que uma unidade orçamentária não corresponde necessariamente a uma 
estrutura administrativa, como ocorre, por exemplo, com alguns fundos especiais e com as 
unidades orçamentárias “Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios”, “Encargos 
Financeiros da União”, “Operações Oficiais de Crédito”, “Refinanciamento da Dívida Pública 
Mobiliária Federal” e “Reserva de Contingência”. 

A classificação funcional segrega as dotações orçamentárias em funções e subfunções, buscan-
do responder basicamente à indagação “em que” área de ação governamental a despesa será 
realizada. 

A atual classificação funcional foi instituída pela Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do então 
Ministério do Orçamento e Gestão, e é composta de um rol de funções e subfunções prefixa-
das, que servem como agregador dos gastos públicos por área de ação governamental nas 
três esferas de Governo. Trata-se de classificação de aplicação comum e obrigatória, no âmbito 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, o que permite a consolidação na-
cional dos gastos do setor público. 
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A classificação funcional é representada por cinco dígitos. Os dois primeiros referem-se à fun-
ção, enquanto que os três últimos dígitos representam a subfunção, que podem ser traduzidos 
como agregadores das diversas áreas de atuação do setor público, nas esferas legislativa, exe-
cutiva e judiciária. 

A classificação funcional é representada por cinco dígitos. Os dois primeiros referem-se à fun-
ção, enquanto que os três últimos dígitos representam a subfunção, que podem ser traduzidos 
como agregadores das diversas áreas de atuação do setor público, nas esferas legislativa, exe-
cutiva e judiciária.

XX XXX

Função Subfunção

1. Função 

A função é representada pelos dois primeiros dígitos da classificação funcional e pode ser tradu-
zida como o maior nível de agregação das diversas áreas de atuação do setor público. A função 
quase sempre se relaciona com a missão institucional do órgão, por exemplo, cultura, educação, 
saúde, defesa, que, na União, de modo geral, guarda relação com os respectivos Ministérios. 

A função “Encargos Especiais” engloba as despesas orçamentárias em relação às quais não 
se pode associar um bem ou serviço a ser gerado no processo produtivo corrente, tais como: 
dívidas, ressarcimentos, indenizações e outras afins, representando, portanto, uma agregação 
neutra. Nesse caso, na União, as ações estarão associadas aos programas do tipo "Operações 
Especiais" que constarão apenas do orçamento, não integrando o PPA. 

A dotação global denominada “Reserva de Contingência”, permitida para a União no art. 91 do 
Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, ou em atos das demais esferas de Governo, a 
ser utilizada como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais e para o atendimento 
ao disposto no art. 5º, inciso III, da Lei Complementar nº 101, de 2000, sob coordenação do ór-
gão responsável pela sua destinação, será identificada nos orçamentos de todas as esferas de 
Governo pelo código “99.999.9999.xxxx.xxxx”, no que se refere às classificações por função e 
subfunção e estrutura programática, onde o “x” representa a codificação da ação e o respectivo 
detalhamento. 

2. Subfunção 

A subfunção, indicada pelos três últimos dígitos da classificação funcional, representa um nível 
de agregação imediatamente inferior à função e deve evidenciar cada área da atuação go-
vernamental, por intermédio da agregação de determinado subconjunto de despesas e iden-
tificação da natureza básica das ações que se aglutinam em torno das funções. 

As subfunções podem ser combinadas com funções diferentes daquelas às quais estão re-
lacionadas na Portaria MOG nº 42/1999. Deve-se adotar como função aquela que é típica ou 
principal do órgão. Assim, a programação de um órgão, via de regra, é classificada em uma úni-
ca função, ao passo que a subfunção é escolhida de acordo com a especificidade de cada ação 
governamental. A exceção à combinação encontra-se na função 28, Encargos Especiais, e suas 
subfunções típicas que só podem ser utilizadas conjugadas.
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Exemplos:

Ministério da Educação

FUNÇÃO 12 Educação

SUBFUNÇÃO 365 Educação Infantil

Câmara dos Deputados

FUNÇÃO 01 Legislativa

SUBFUNÇÃO 365 Educação Infantil

Nota do Professor

A subfunção 365, Educação Infantil, no caso da Câmara dos Deputados, pode estar associada 
à Ação “Assistência Pré-escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados”, conforme 
exemplificado no MTO, editado pelo MPOG. 

CLASSIFICAÇÃO POR ESTRUTURA PROGRAMÁTICA

Toda ação do Governo está estruturada em programas orientados para a realização dos obje-
tivos estratégicos definidos no Plano Plurianual (PPA) para o período de quatro anos. Confor-
me estabelecido no art. 3º da Portaria MOG nº 42/1999, a União, os Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios estabelecerão, em atos próprios, suas estruturas de programas, códigos e iden-
tificação, respeitados os conceitos e as determinações nela contidos. Ou seja, todos os entes 
devem ter seus trabalhos organizados por programas e ações, mas cada um estabelecerá seus 
próprios programas e ações de acordo com a referida Portaria.

1. Programa 

Programa é o instrumento de organização da atuação governamental que articula um conjun-
to de ações que concorrem para a concretização de um objetivo comum preestabelecido, vi-
sando à solução de um problema ou ao atendimento de determinada necessidade ou demanda 
da sociedade. 

O orçamento federal está organizado em programas, a partir dos quais são relacionadas às 
ações sob a forma de atividades, projetos ou operações especiais, especificando os respecti-
vos valores, as metas e as unidades orçamentárias responsáveis pela realização da ação. A cada 
projeto ou atividade só poderá estar associado um produto, que, quantificado por sua unidade 
de medida, dará origem à meta. 

As informações mais detalhadas sobre os programas da União constam no Plano Plurianual e 
podem ser visualizados no sítio www.planejamento.gov.br.

2. Ação 

As ações são operações das quais resultam produtos (bens ou serviços), que contribuem para 
atender ao objetivo de um programa. Incluem-se também no conceito de ação as transferências 
obrigatórias ou voluntárias a outros entes da Federação e a pessoas físicas e jurídicas, na forma de 
subsídios, subvenções, auxílios, contribuições e financiamentos, entre outros. 
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As ações, conforme suas características, podem ser classificadas como atividades, projetos ou 
operações especiais. 

a) Atividade 

É um instrumento de programação utilizado para alcançar o objetivo de um programa, envol-
vendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais 
resulta um produto ou serviço necessário à manutenção da ação de Governo. 

Exemplo: “Fiscalização e Monitoramento das Operadoras de Planos e Seguros Privados de 
Assistência à Saúde”. 

b) Projeto 

É um instrumento de programação utilizado para alcançar o objetivo de um programa, envol-
vendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que con-
corre para a expansão ou o aperfeiçoamento da ação de Governo. 

Exemplo: “Implantação da rede nacional de bancos de leite humano”. 

c) Operação Especial 

Despesas que não contribuem para a manutenção, a expansão ou o aperfeiçoamento das ações 
de governo, das quais não resulta um produto, e não gera contraprestação direta sob a forma 
de bens ou serviços. 

De acordo com o MTO, editado pelo MPOG na base do sistema, a ação é identificada por um 
código alfanumérico de oito dígitos:

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º

numérico alfanuméricos numéricos

AÇÃO SUBTÍTULO

Ao observar o 1º dígito do código, pode-se identificar: 

1º DÍGITO TIPO DE AÇÃO

1, 3, 5 ou 7 Projeto

2, 4, 6 ou 8 Atividade

0 Operação Especial

3. Subtítulo/Localizador de gasto 

A Portaria MOG nº 42/1999 não estabelece critérios para a indicação da localização física 
das ações, todavia, considerando a dimensão do orçamento da União, a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias tem determinado a identificação da localização do gasto, o que se faz por 
intermédio do subtítulo. 
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O subtítulo permite maior controle governamental e social sobre a implantação das políticas 
públicas adotadas, além de evidenciar a focalização, os custos e os impactos da ação governa-
mental. 

No caso da União, as atividades, os projetos e as operações especiais são detalhadas em subtí-
tulos, utilizados especialmente para especificar a localização física da ação, não podendo ha-
ver, por conseguinte, alteração da finalidade da ação, do produto e das metas estabelecidas. 
Vale ressaltar que o critério para priorização da localização física da ação em território é o da 
localização dos beneficiados pela ação. A localização do gasto poderá ser de abrangência nacio-
nal, no exterior, por Região (NO, NE, CO, SD, SL), por Estado ou Município ou, excepcionalmen-
te, por um critério específico, quando necessário. A LDO da União veda que, na especificação 
do subtítulo, haja referência a mais de uma localidade, área geográfica ou beneficiário, se de-
terminados. 

Na União, o subtítulo representa o menor nível de categoria de programação e será detalhado 
por esfera orçamentária (fiscal, seguridade e investimento), grupo de natureza de despesa, 
modalidade de aplicação, identificador de resultado primário, identificador de uso e fonte de 
recursos, sendo o produto e a unidade de medida os mesmos da ação orçamentária. 

4. Componentes da programação física 

Meta física é a quantidade de produto a ser ofertado por ação, de forma regionalizada, se for o 
caso, num determinado período e instituída para cada ano. As metas físicas são indicadas em ní-
vel de subtítulo e agregadas segundo os respectivos projetos, atividades ou operações especiais. 

Ressalte-se que a territorialização das metas físicas é expressa nos localizadores de gasto pre-
viamente definidos para a ação. 

Exemplo: No caso da vacinação de crianças, a meta será regionalizada pela quantidade de 
crianças a serem vacinadas ou de vacinas empregadas em cada Estado (localizadores de gas-
to), ainda que a campanha seja de âmbito nacional e a despesa paga de forma centralizada. 
Isso também ocorre com a distribuição de livros didáticos. 
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Questões

1. (ESAF – APOFP – SEFAZ-SP – 2009) 

A classificação programática é considerada 
a mais moderna classificação orçamentária 
de despesa pública. A portaria nº 42/99, do 
Ministério do Planejamento, Orçamento 
e Gestão, propôs um elenco de funções e 
subfunções padronizadas para a União, Es-
tados e Municípios. Assim, de acordo com 
a referida Portaria, a despesa que não se in-
clui na nova classificação é a despesa por:

a) Função.
b) Subprograma.
c) Projeto.
d) Atividade.
e) Subfunção.

2. (ESAF – Processo Seletivo Simplificado – 
Diversos Órgãos – 2008) 

Assinale a opção que indica a correta defini-
ção de Funções de Governo, segundo a re-
gulamentação vigente.

a) É o maior no nível de agregação das di-
versas áreas de despesa que competem 
ao setor público.

b) É a classificação dos gastos do governo, 
segundo o tipo de bem a ser adquirido.

c) É a classificação dos gastos de governo, 
segundo a atividade desempenhada 
por cada órgão.

d) Permite a agregação dos gastos no menor 
nível dentro da unidade orçamentária.

e) Demonstra o menor nível de agregação 
dos recursos no Plano Plurianual.

3. (ESAF – Analista Contábil-Financeiro – SE-
FAZ-CE – 2007) 

A Classificação Funcional da Despesa Pú-
blica no Brasil substituiu a Classificação 
Funcional-Programática dos dispêndios pú-
blicos. Segundo a nova estrutura Funcional, 
identifique a única resposta falsa.

a) A subfunção representa um segmento 
da função, visando a agregar determi-
nado subconjunto de despesas.

b) O subprograma representa uma agrega-
ção do programa.

c) O programa é o instrumento de orga-
nização da atuação governamental que 
articula um conjunto de ações concor-
rentes para um objetivo comum.

d) A função representa o nível mais eleva-
do de agregação de informações sobre 
as diversas áreas de despesa que com-
petem ao setor público.

e) A atividade é um instrumento de pro-
gramação que envolve um conjunto de 
operações que se realizam de modo 
contínuo e permanente.

4. (ESAF – Técnico de Nível Superior – SPU – 
MPOG – 2006) 

De acordo com a estrutura programática 
adotada a partir da Portaria nº 42/1999, o 
instrumento de programação para alcançar 
o objetivo de um programa, envolvendo um 
conjunto de operações que se realizam de 
modo contínuo e permanente, das quais re-
sulta um produto necessário à manutenção 
da ação de governo, é classificado como:

a) função.
b) subfunção.
c) programa.
d) projeto
e) atividade. 
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5. (ESAF – Analista de Planejamento e Orça-
mento – MPOG – 2008) 

De acordo com a Portaria n. 42, de 14 de 
abril de 1999, entende-se por Atividade:

a) o instrumento de organização da ação 
governamental visando à concretização 
dos objetivos pretendidos.

b) o maior nível de agregação das diversas 
áreas da despesa que competem ao se-
tor público.

c) as despesas que não contribuem para a 
manutenção das ações do governo.

d) um instrumento de programação para 
alcançar o objetivo de um programa, 
envolvendo um conjunto de operações 
que se realizam de modo contínuo e 
permanente das quais resulta um pro-
duto necessário à manutenção da ação 
do governo.

e) as despesas em relação às quais não se 
possa associar um bem ou serviço a ser 
gerado no processo produtivo corrente.

6. (ESAF – AFC – CGU – 2008) 

A classificação funcional e a estrutura pro-
gramática visam ao fornecimento de infor-
mações das realizações do governo e é con-
siderada a mais moderna das classificações 
orçamentárias da despesa. A junção das 
duas, quando da execução da despesa no 
SIAFI , forma o Programa de Trabalho com a 
seguinte estrutura: 

Programa de Trabalho: AA.BBB.CCCC.DDDD.
EEEE

Com relação ao assunto, indique a opção 
correta.

a) Na estrutura do Programa de Trabalho, 
a codificação CCCC representa o Progra-
ma e a codificação EEEE a ação governa-
mental.

b) A ação, reconhecida na estrutura pelo 
código DDDD, determina a escolha da 
subfunção, reconhecida pela codifica-
ção BBB, estabelecendo uma relação 
única.

c) A subfunção, código BBB, poderá ser 
combinada com qualquer função, códi-
go AA, em razão da competência do ór-
gão responsável pelo programa.

d) Quando o primeiro dígito da codifica-
ção DDDD for um número ímpar signifi-
ca que a ação é uma atividade.

e) As operações especiais são ações que 
não contribuem para a manutenção das 
ações de governo, das quais não resul-
tam um produto, e não geram contra-
prestação direta sob a forma de bens 
ou serviços e são identificadas pelo pri-
meiro dígito da codificação EEEE.

7. (ESAF – Analista Contábil-Financeiro –  
SEFAZ-CE – 2007) 

A classificação administrativa legal da des-
pesa pública no Brasil, sob a ótica do pro-
grama de trabalho da entidade, não inclui:

a) o órgão.
b) a função.
c) o projeto.
d) a origem dos recursos.
e) a atividade.

8. (ESAF – Analista – Administração e Finan-
ças – SUSEP – 2010) 

A respeito da classificação orçamentária da 
despesa e da receita pública na esfera fede-
ral, é correto afirmar, exceto:

a) as despesas obedecem a uma classifica-
ção econômica, enquanto as receitas se 
submetem a uma classificação progra-
mática.

b) a classificação da receita pública por na-
tureza procura identificar a origem do 
recurso segundo o seu fato gerador.

c) a classificação institucional da despesa 
indica, por meio do órgão e da unidade 
orçamentária, qual instituição é respon-
sável pela aplicação dos recursos.

d) a classificação da despesa por função 
indica em que área de atuação do go-
verno os recursos serão aplicados.
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e) ao classificar economicamente a des-
pesa e a receita na elaboração do orça-
mento, a administração pública sinaliza 
para a sociedade o tipo de bens que irá 
adquirir e a origem dos recursos que irá 
arrecadar.

9. (ESAF – Analista de Finanças e Controle – 
CGU – 2012) 

Segundo o que dispõe a Lei de Diretrizes Or-
çamentárias − LDO, programa de governo é 
definido como:

a) o segundo nível da categoria de progra-
mação e destina-se à especificação dos 
gastos governamentais cuja mensura-
ção se faz por indicadores do PPA.

b) instrumento de organização dos gastos 
governamentais, composto por ações e 
mensuração a partir de indicadores da 
LOA.

c) conjunto de ações e metas de um de-
terminado exercício cuja mensuração 
se faz pelo volume de gasto realizado.

d) mecanismo de organização da ação go-
vernamental, detalhado por projetos 
cuja mensuração se faz por indicadores 
do PPA.

e) instrumento de organização da ação go-
vernamental, visando à concretização 
dos objetivos pretendidos cuja mensu-
ração se faz por indicadores do PPA.

10. (ESAF – AFC – CGU – Correição – 2006) 

A Portaria n. 42/1999 atualizou a discrimi-
nação da despesa por Funções e Subfun-
ções de Governo. Assim, indique qual é a 
opção correta com relação ao conteúdo da 
referida portaria.

a) A função visa a agregar determinado 
subconjunto de despesa do setor públi-
co.

b) As operações especiais são despesas 
que não contribuem para a manuten-
ção das ações do Governo, mas geram 
contraprestação direta sob a forma de 
bens e serviços.

c) O programa é um instrumento de pro-
gramação para alcançar o objetivo de 
um projeto.

d) A Função Indústria tem como subfun-
ção a Subfunção Turismo.

e) Nos balanços e nas leis orçamentárias, 
as ações serão identificadas em termos 
de função, subfunções, programas, pro-
jetos, atividades e operações especiais.

11. (CESPE – AFT – MTE – 2013) 

Acerca de aspectos diversos do orçamento 
público, julgue o item seguinte.

Apesar de não haver previsão na norma ge-
ral, mas por exigência do orçamento-pro-
grama adotado no país, a lei orçamentária 
anual adotou uma quinta categoria na clas-
sificação por programas, o subtítulo, que 
passou a ser o menor nível da categoria de 
programação.

( ) Certo   ( ) Errado

Gabarito: 1. B 2. A 3. B 4. E 5. D 6. C 7. D 8. A 9. E 10. E 11. Certo
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MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DO ORÇAMENTO PÚBLICO /  
ORÇAMENTO PROGRAMA, ORÇAMENTO BASE ZERO, ORÇAMENTO DE 

DESEMPENHO E ORÇAMENTO TRADICIONAL.

Orçamento-Programa

É um plano de trabalho, um instrumento de planejamento da ação do governo, por meio da 
identificação dos seus programas de trabalho, projetos e atividades, além do estabelecimento 
de objetivos e metas a serem implementados, bem como a previsão dos custos relacionados. 
É feito de forma mais elaborada, tendo como premissa o planejamento das ações a serem 
implementadas, ao contrário do adotado no orçamento tradicional de receitas e despesas 
(orçamento clássico) que era elaborado de forma empírica, no “achismo”, não vinculando o 
planejamento aos programas e sim confeccionando a proposta orçamentária adotando como 
base o ano anterior.

O orçamento-programa é aquele elaborado com base nos programas de trabalho de governo 
que serão executados durante o exercício financeiro. O orçamento-programa é o chamado 
orçamento moderno. A LOA atualmente é chamada de orçamento-programa.

Inclusive, vale lembrar o conceito de programa disposto na Portaria nº 42/99 do MPOG:

Programa é o instrumento de organização da ação governamental visando à concretização dos 
objetivos pretendidos, sendo mensurado por indicadores estabelecidos no plano plurianual.

Já foi cobrado em prova: 

O que vincula a LOA ao PPA?

Resposta: É o programa. Por isso nosso orçamento é denominado orçamento-programa.

No PPA, temos o planejamento, a previsão, dos programas que serão realizados. Na LOA, 
(orçamento-programa) temos os recursos orçamentários para a materialização destes 
programas, isto é, para a execução destes.

A elaboração de um orçamento-programa envolve algumas etapas: planejamento (definição 
de objetivos e metas); programação (atividades necessárias à consecução dos objetivos); 
projeto (estudo dos recursos de trabalho necessários); orçamentação (estimação dos custos e 
dos recursos necessários) e avaliação dos programas. 

Para James Giacomoni, Orçamento Público, o orçamento-programa é aquele que enfatiza:

 • os objetivos e propósitos perseguidos pela instituição e para cuja consecução são utilizados 
os recursos orçamentários;

 • os programas, isto é, os instrumentos de integração dos esforços governamentais, no 
sentido de concretização dos objetivos;
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 • os custos dos programas medidos através da identificação dos meios ou insumos (pessoal, 
material, equipamentos, serviços, etc.) necessários à obtenção dos resultados. Tal análise 
pode, inclusive, projetar os custos para mais de um exercício financeiro; e medidas 
de desempenho, com a finalidade de medir as realizações (produto final), os esforços 
despendidos na execução dos programas e a responsabilidade pela execução.

Logo, a elaboração do orçamento-programa abrange, em ordem cronológica, as seguintes 
etapas: planejamento, programação, projeto, orçamentação e avaliação.

Orçamento Base Zero

Orçamento Base Zero ou por Estratégia tem como característica a não existência de direitos 
adquiridos da unidade orçamentária em relação às verbas autorizadas no orçamento anterior, 
cabendo a ela justificar todas as atividades que desenvolverá no exercício corrente.

É considerada por muitos como uma técnica para elaboração do orçamento-programa. Foi 
desenvolvida nos EUA, sendo adotada pelo Estado da Geórgia, no governo de Jimmy Carter.

Esta técnica tem como características:

 • um reexame crítico dos dispêndios de cada área governamental. Nessa técnica, não há 
compromisso (direitos adquiridos) com o montante dos dispêndios ou com o nível de 
atividade do exercício anterior. Ao contrário do orçamento tradicional que já parte de 
uma determinada base orçamentária, acrescentando apenas uma projeção da inflação, o 
orçamento base zero, como o próprio nome indica, exige que o administrador, a cada novo 
exercício, justifique detalhadamente os recursos solicitados;

 • a criação de alternativas para facilitar a escala de prioridades a serem consideradas para o 
próximo exercício financeiro.

Existem palavras chaves para identificarmos quando o examinador está se referindo ao 
orçamento base zero ou por estratégia: 

 • não há direitos adquiridos, pois a base é zero;

 • há justificativa dos recursos;

 • há revisão crítica dos gastos.

Orçamento de Desempenho

É aquele que estima e autoriza as despesas pelos produtos finais a obter ou tarefas a realizar. 
Neste orçamento de desempenho procura-se saber as coisas que o governo FAZ e não as coisas 
que o governo compra. É dado enfoque aos resultados. Segundo alguns doutrinadores, este 
orçamento foi utilizado em um momento anterior à implementação do orçamento-programa.
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Conceitos extraídos do site da STN

A seguir os conceitos constantes do glossário contido no site da STN* (Secretaria do Tesouro 
Nacional) para Orçamento-Programa; Orçamento Base Zero, Orçamento de Desempenho e 
Orçamento Tradicional:

* Cabe ressaltar que muitas vezes as bancas examinadoras utilizam os conceitos a seguir na elaboração das questões.

Orçamento Programa

Originalmente, sistema de planejamento, programação e orçamentação, introduzido nos 
Estados Unidos da América , no final da década de 50, sob a denominação de PPBS (Planning 
Programning Budgeting System). Principais características: integração planejamento-
orçamento; quantificação de objetivos e fixação de metas; relações insumo-produto; 
alternativas programáticas; acompanhamento físico-financeiro; avaliação de resultados e 
gerência por objetivos.

Orçamento Base-Zero

Abordagem orçamentária desenvolvida nos Estados Unidos da América, pela Texas Instruments 
Inc., durante o ano de 1969. Foi adotada pelo estado da Geórgia (gov. Jimmy Carter), com 
vistas ao ano fiscal de 1973. Principais características: análise, revisão e avaliação de todas as 
despesas propostas e não apenas das solicitações que ultrapassam o nível de gasto já existente; 
todos os programas devem ser justificados cada vez que se inicia um novo ciclo orçamentário.

Orçamento de Desempenho 

Processo orçamentário que se caracteriza por apresentar duas dimensões do orçamento: o 
objeto de gasto e um programa de trabalho, contendo as ações desenvolvidas. Toda a ênfase 
reside no desempenho organizacional, sendo também conhecido como orçamento funcional.

Orçamento Tradicional 

Processo orçamentário em que apenas uma dimensão do orçamento é explicitada, qual seja, 
o objeto de gasto. Também é conhecido como Orçamento Clássico.
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Características dos Orçamentos

Orçamento
Programa

 • Integração planejamento-orçamento;
 • Quantificação dos objetivos e fixação de metas;
 • Relação insumo-produto;
 • Alternativas programáticas;
 • Acompanhamento físico-financeiro;
 • Avaliação de resultados e gerência por objetivos.

Orçamento Base Zero ou
Por Estratégia

 • Análise, revisão e avaliação de todas as despesas propostas e 
não apenas das solicitações que ultrapassam o nível de gasto já 
existente;

 • Programas devem ser justificados;
 • Criação de alternativas para facilitar a escala de prioridades a serem 

levadas para decisão superior;
 • Não há direitos adquiridos.

Orçamento
Desempenho

 • Preocupa-se com o que o governo faz (realizações) e não com o que 
o governo compra;

 • Ênfase aos resultados, todavia ainda não se podia falar em 
orçamento-programa, pois não havia vinculação com o 
planejamento.

Orçamento
Tradicional

 • Documento apenas de previsão de receitas e fixação de despesas;
 • Há somente a preocupação com a classificação das despesas por 

objeto do gasto;
 • Principal critério de classificação são as unidades administrativas e 

elementos.

Orçamento 
Incremental

 • O orçamento de cada período mantém a mesma estrutura de 
despesas do orçamento do período anterior, realizando-se apenas 
incremento nos montantes de cada despesa;

 • As opções e prioridades estabelecidas no passado tendem a 
permanecer inalteradas ao longo do tempo;

 • Não privilegia a eficiência do gasto e a evolução da ação 
governamental.

Orçamento 
Participativo

 • Busca decisão descentralizada;
 •  Cria conselhos populares;
 • Faz com que o cidadão desloque seu centro de atenção para 

questões locais;
 • Gera consciência da participação do cidadão;
 • Dá nascimento a dois focos de poder democrático: um pelo voto; 

outro, pelas instituições diretas de participação.
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PPA EM GRANDES NÚMEROS 

Os Eixos e Diretrizes Estratégicas, bem como os Programas expressos no PPA 2016-2019, 
traduzem-se na alocação de recursos prevista para o período do Plano. Nos próximos quatro 
anos o PPA estima dispêndios globais, incluindo o gasto tributário incorporado, da ordem de  
R$ 8.217 bilhões.

Recursos por tipo de Programa 

Dois tipos de Programas compõem o PPA 2016-2019: 

a) Programas Temáticos: organizados por recortes selecionados de políticas públicas, 
expressam e orientam a ação governamental para a entrega de bens e serviços à sociedade; 

b) Programas de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado: expressam as ações destinadas 
ao apoio, à gestão e à manutenção da atuação governamental. 

Do total de recursos previstos no PPA, 84% estão vinculados aos Programas Temáticos e 16% 
aos Programas de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado.

Lei do PPA 2016 a 2019

CAPÍTULO I 
DO PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL E DO PLANO PLURIANUAL 

Art. 1º Esta Lei institui o Plano Plurianual da União para o período de 2016 a 2019 – PPA 2016-2019, 
em cumprimento ao disposto no § 1º do art. 165 da Constituição Federal. 

Art. 2º O PPA 2016-2019 é instrumento de planejamento governamental que define diretrizes, 
objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas 
decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada, com o propósito de viabilizar 
a implementação e a gestão das políticas públicas.

Art. 3º São prioridades da administração pública federal para o período 2016- 2019:

I – as metas inscritas no Plano Nacional de Educação (Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014); 

II – o Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, identificado nas leis orçamentárias anuais 
por meio de atributo específico e; 

III – o Plano Brasil sem Miséria – PBSM, identificado nas leis orçamentárias anuais por meio de 
atributo específico.

Parágrafo único. No prazo de noventa dias a contar da publicação desta Lei, o Poder Executivo 
informará ao Congresso Nacional o montante de recursos a ser destinado, no quadriênio 2016-
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2019, ao Programa de Aceleração do Crescimento – PAC e ao Programa de Investimentos em 
Logística – PIL.

Art. 4º Para o período 2016-2019, o PPA terá como diretrizes:

I – O desenvolvimento sustentável orientado pela inclusão social; 

II – A melhoria contínua da qualidade dos serviços públicos; 

III – A garantia dos direitos humanos com redução das desigualdades sociais, regionais, étnico-
raciais, geracionais e de gênero; 

IV – O estímulo e a valorização da educação, ciência, tecnologia e inovação e competitividade;

V – A participação social como direito do cidadão; 

VI – A valorização e o respeito à diversidade cultural; e 

VII – O aperfeiçoamento da gestão pública com foco no cidadão, na eficiência do gasto público, 
na transparência, e no enfrentamento à corrupção. 

VIII – A garantia do equilíbrio das contas públicas.

CAPÍTULO II 
DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO PLANO 

Art. 5º O PPA 2016-2019 reflete as políticas públicas e orienta a atuação governamental por meio 
de Programas Temáticos e de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, assim definidos: 

I – Programa Temático: organizado por recortes selecionados de políticas públicas, expressa e 
orienta a ação governamental para a entrega de bens e serviços à sociedade; e 

II – Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado: expressa e orienta as ações 
destinadas ao apoio, à gestão e à manutenção da atuação governamental. 

Parágrafo único. Não integram o PPA 2016-2019 os programas destinados exclusivamente a 
operações especiais.

Art. 6º O Programa Temático é composto pelos seguintes elementos constituintes: 

I – Objetivo, que expressa as escolhas de políticas públicas para o alcance dos resultados 
almejados pela intervenção governamental e tem como atributos: 

a) Órgão Responsável: órgão cujas atribuições mais contribuem para a implementação do 
Objetivo ou da Meta; 

b) Meta: medida do alcance do Objetivo, podendo ser de natureza quantitativa ou qualitativa; e 

c) Iniciativa: declaração dos meios e mecanismos de gestão que viabilizam os Objetivos e suas 
Metas, explicitando a lógica da intervenção.

II – Indicador, que é uma referência que permite identificar e aferir, periodicamente, aspectos 
relacionados a um Programa, auxiliando a avaliação dos seus resultados. 
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III – Valor Global do Programa, que é a estimativa dos recursos orçamentários e 
extraorçamentários previstos para a consecução dos Objetivos, sendo os orçamentários 
segregados nas esferas Fiscal e da Seguridade Social e na esfera de Investimento das Empresas 
Estatais, com as respectivas categorias econômicas.

IV – Valor de Referência, que é o parâmetro financeiro utilizado para fins de individualização 
de empreendimento como iniciativa no Anexo III, estabelecido por Programa Temático e 
especificado para as esferas Fiscal e da Seguridade Social e para a esfera de Investimento das 
Empresas Estatais.

Art. 7º Integram o PPA 2016-2019 os seguintes anexos: 

I – Anexo I – Programas Temáticos; 

II – Anexo II – Programas de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado; e III – Anexo 

III – Empreendimentos Individualizados como Iniciativas – acima do Valor de Referência; e, 

IV – Anexo IV – Empreendimentos Individualizados como Iniciativas – Abaixo do Valor de 
Referência.

CAPÍTULO III 
DA INTEGRAÇÃO COM AS LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS 

Art. 8º Os Programas constantes do PPA 2016-2019 estarão expressos nas leis orçamentárias anuais 
e nas leis de crédito adicional.

§ 1º As ações orçamentárias serão discriminadas exclusivamente nas leis orçamentárias. 

§ 2º Nos Programas Temáticos, cada ação orçamentária estará vinculada a um único Objetivo, 
exceto as ações padronizadas. 

§ 3º As vinculações entre ações orçamentárias e Objetivos do PPA constarão das leis 
orçamentárias anuais.

Art. 9º O Valor Global dos Programas, bem como os enunciados dos Objetivos e Metas, não 
constituem limites à programação e à execução das despesas expressas nas leis orçamentárias 
anuais e nas leis de crédito adicional. 

Art. 10 Os empreendimentos plurianuais cujo custo total estimado for igual ou superior ao Valor de 
Referência deverão ser individualizados como Iniciativas no Anexo III e aqueles cujo custo total foi 
inferior ao Valor de Referência serão individualizados como Iniciativas no Anexo IV . 

§ 1º A individualização de que trata o caput não se aplica aos empreendimentos realizados por 
meio de transferências de recursos da União a Estados, Distrito Federal e Municípios.

§ 2º O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão poderá definir critérios adicionais para 
a individualização de Iniciativas de que trata o caput deste artigo.
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CAPÍTULO IV 
DA GESTÃO DO PLANO 

Art. 11. A gestão do PPA 2016-2019 consiste na articulação dos meios necessários para viabilizar o 
alcance dos Objetivos e das Metas, sobretudo para a garantia de acesso às políticas públicas pelos 
segmentos populacionais mais vulneráveis, e busca o aperfeiçoamento:

I – dos mecanismos de implementação e integração das políticas públicas; 

II – dos critérios de regionalização das políticas públicas; 

III – dos mecanismos de monitoramento, avaliação e revisão do Plano; e 

IV – dos instrumentos de cooperação federativa 

Art. 12. A gestão do PPA 2016-2019 observará os princípios da publicidade, eficiência, 
impessoalidade, economicidade e efetividade e compreenderá a implementação, o monitoramento, 
a avaliação e a revisão do Plano. 

§1º Caberá ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão definir os prazos, as diretrizes 
e as orientações técnicas complementares para a gestão do PPA 2016-2019. 

§2º O Poder Executivo manterá sistema informatizado de apoio à gestão do Plano, cujas 
informações deverão ser atualizadas com periodicidade definida nos termos do §1º. 

§3º O Poder Executivo adotará, em conjunto com representantes da sociedade civil, mecanismos 
de participação social nas etapas do ciclo de gestão do PPA 2016-2019. 

Art. 13. O Poder Executivo: 

I – publicará em portal eletrônico dados estruturados e informações sobre a implementação e 
o acompanhamento do PPA 2016-2019; e 

II – encaminhará ao Congresso Nacional o Relatório Anual de Avaliação do Plano, que conterá: 

a) análise do comportamento das variáveis macroeconômicas que embasaram a elaboração 
do Plano, explicitando, se for o caso, as razões das discrepâncias verificadas entre os valores 
previstos e realizados;

b) análise da situação, por Programa, dos Indicadores, Objetivos e Metas, informando as 
medidas corretivas a serem adotadas quando houver indicativo de que metas estabelecidas 
não serão atingidas até o término do Plano; e 

c) execução financeira das ações vinculadas aos objetivos dos Programas Temáticos. 

CAPÍTULO V 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 14. Para fins de atendimento ao disposto no § 1º do art. 167 da Constituição Federal, o 
investimento plurianual, para o período de 2016 a 2019, está incluído no Valor Global dos 
Programas. 
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Parágrafo único. A lei orçamentária anual e as leis de créditos adicionais detalharão em seus 
anexos os investimentos de que trata o caput, para o ano de sua vigência. 

Art. 15. Fica o Poder Executivo autorizado a promover, por ato próprio, alterações no PPA 2016-
2019 para: 

I – compatibilizar as alterações promovidas pelas leis orçamentárias anuais e pelas leis de 
crédito adicional, podendo, para tanto: 

a) alterar o Valor Global do Programa; 

b) adequar as vinculações entre ações orçamentárias e objetivos; e 

c) revisar ou atualizar Metas.

II – alterar Metas qualitativas; e 

III – incluir, excluir ou alterar os seguintes atributos: 

a) Indicador; 

b) Órgão Responsável por Objetivo e Meta; 

c) Iniciativa; e 

d) Valor Global do Programa, em razão de alteração de fontes de financiamento com recursos 
extraorçamentários. 

Parágrafo único. Quaisquer modificações realizadas com fulcro na autorização prevista no 
caput deverão ser informadas à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização 
do Congresso Nacional e publicadas em portal eletrônico do governo federal. 

Art. 16. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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Questões

1. (CESPE) A técnica orçamentária que exi-
ge análise, revisão e avaliação de todas as 
despesas propostas, e não apenas daquelas 
que ultrapassem o nível de gastos já exis-
tente, é denominada orçamento

a) base-zero.
b) clássico.
c) de desempenho.
d) programa.
e) participativo.

2. (CESPE) Assinale a opção correta que apre-
senta o tipo de orçamento moderno, que 
enfatiza a vinculação entre planejamento e 
orçamento e o estabelecimento de metas e 
objetivos.

a) orçamento participativo
b) orçamento de desempenho ou por rea-

lização
c) orçamento tradicional
d) orçamento de base zero
e) orçamento-programa

3. (CESPE) Julgue o item a seguir, relativo a 
políticas públicas e planejamento governa-
mental.

Por meio do orçamento-programa é possí-
vel expressar, com maior veracidade, a res-
ponsabilidade do governo para com a socie-
dade, visto que o orçamento deve indicar 
com clareza os objetivos da nação.

( ) Certo   ( ) Errado

4. (CESPE) A respeito do orçamento público e 
das receitas e despesas públicas, julgue o 
item que se segue.

O orçamento tradicional ou clássico adotava 
linguagem contábil-financeira e se caracte-
rizava como um documento de previsão de 
receita e de autorização de despesas, sem a 
preocupação de planejamento das ações do 
governo.

( ) Certo   ( ) Errado

5. (CESPE – AFT – MTE – 2013) 

Acerca de aspectos diversos do orçamento 
público, julgue o item seguinte.

Do ponto de vista orçamentário, progra-
mas finalísticos são aqueles voltados para a 
oferta de serviços ao Estado, para o apoio 
administrativo e para a gestão de políticas 
públicas.

( ) Certo   ( ) Errado

Gabarito: 1. A 2. E 3. Certo 4. Certo 5. Errado
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DÍVIDA ATIVA

Lei nº 4.320/64:

Art. 39. Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados 
como receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas orçamentárias.      

§ 1º Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo para pagamento, 
serão inscritos, na forma da legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após 
apurada a sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse título.

§ 2º Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente 
de obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa 
não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de 
empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de qualquer origem 
ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas 
processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, 
reposições, restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem assim os 
créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, 
aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações legais. 

§ 3º O valor do crédito da Fazenda Nacional em moeda estrangeira será convertido ao 
correspondente valor na moeda nacional à taxa cambial oficial, para compra, na data da 
notificação ou intimação do devedor, pela autoridade administrativa, ou, à sua falta, na data da 
inscrição da Dívida Ativa, incidindo, a partir da conversão, a atualização monetária e os juros de 
mora, de acordo com preceitos legais pertinentes aos débitos tributários. 

§ 4º A receita da Dívida Ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos anteriores, bem 
como os valores correspondentes à respectiva atualização monetária, à multa e juros de mora 
e ao encargo de que tratam o art. 1º do Decreto-lei nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, e o art. 
3º do Decreto-lei nº 1.645, de 11 de dezembro de 1978.    

§ 5º A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional.

Receitas da Dívida Ativa são os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não 
tributária, exigíveis em virtude do transcurso do prazo para pagamento. 

Este crédito é cobrado por meio da emissão de certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da 
União, inscrita na forma da lei, com validade de título executivo. 

Isso confere à certidão da dívida ativa caráter líquido e certo, embora se admita prova em 
contrário. 

Dívida ativa tributária é o crédito da Fazenda Pública proveniente da obrigação legal relativa a 
tributos e respectivos adicionais, atualizações monetárias, encargos e multas tributárias. 

Dívida ativa não tributária corresponde aos demais créditos da Fazenda Pública. 
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As receitas decorrentes de dívida ativa tributária ou não tributária devem ser classificadas 
como “outras receitas correntes”.

O Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) distingue a dívida ativa quanto à origem, 
conforme previsto na Lei nº 4.320/1964: 

a) Dívida Ativa Tributária: é proveniente de obrigação legal relativa a tributos e respectivos 
adicionais e multas. 

b) Dívida Ativa Não Tributária: é proveniente dos demais créditos da Fazenda Pública, 
decorrentes de contratos em geral ou de outras obrigações legais. 

No âmbito federal, a competência para a gestão administrativa e judicial da dívida ativa é da 
Advocacia Geral da União (AGU), sendo a dívida ativa tributária gerida pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN) e a dívida ativa das autarquias e fundações públicas federais 
geridas pela Procuradoria-Geral Federal. 

As demais esferas governamentais – estados, Distrito Federal e municípios – disporão sobre a 
competência de seus órgãos e entidades para a gestão administrativa e judicial de sua dívida 
ativa.

Lei nº 6.830/1980 

Art. 1º A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, 
dos Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código 
de Processo Civil. 

Art. 2º Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária 
na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais 
de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, 
dos Municípios e do Distrito Federal. 

§ 1º Qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída por lei às entidades de que trata o artigo 1º, 
será considerado Dívida Ativa da Fazenda Pública. 

§ 2º A Dívida Ativa da Fazenda Pública, compreendendo a tributária e a não tributária, abrange 
atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato. 

§ 3º A inscrição, que se constitui no ato de controle administrativo da legalidade, será feita pelo 
órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para 
todos os efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, se esta ocorrer 
antes de findo aquele prazo. 

§ 4º A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. 

Dívida ativa é o conjunto de créditos tributários e não tributários em favor da Fazenda Pública, 
não recebidos no prazo para pagamento definido em lei ou em decisão proferida em processo 
regular, inscrito pelo órgão ou entidade competente, após apuração de certeza e liquidez. 

É uma fonte potencial de fluxos de caixa e é reconhecida contabilmente no ativo. 

Não se confunde com a dívida pública, uma vez que esta representa as obrigações do ente 
público com terceiros e é reconhecida contabilmente no passivo.





www.acasadoconcurseiro.com.br 1487

Questões

1. (CESPE) A dívida ativa é um crédito da fa-
zenda pública, de natureza tributária ou 
não, exigível em virtude do transcurso do 
prazo de pagamento. 

( ) Certo   ( ) Errado

2. (CESPE) De acordo com o Manual Técnico 
de Orçamento, dívida ativa corresponde a 
um crédito da fazenda pública, de natureza 
tributária ou não tributária, que é cobrado 
por meio da emissão de certidão de dívida 
ativa da fazenda pública da União, e equiva-
le a um título executivo. 

( ) Certo   ( ) Errado

3. (CESPE) A receita da dívida ativa é receita 
orçamentária corrente relativa a fato per-
mutativo.

( ) Certo   ( ) Errado

4. (CESPE) Receitas provenientes da dívida ati-
va da União devem ser classificadas como 
outras receitas correntes. 

( ) Certo   ( ) Errado

5. (CESPE) Os créditos da fazenda pública, de 
natureza tributária ou não tributária, serão 
escriturados nas respectivas rubricas or-
çamentárias como receita do exercício em 
que forem inscritos. 

( ) Certo   ( ) Errado

Gabarito: 1. Certo 2. Certo 3. Certo 4. Certo 5. Errado
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CONTA ÚNICA DO TESOURO

Conceito/Histórico:

A Conta Única foi implantada em setembro de 1988, pouco antes da promulgação da 
Constituição da República Federativa do Brasil, que ocorreu em 05 de outubro de 1988.

CRFB:

“Art. 164, § 3º As disponibilidades de caixa da União serão depositadas no banco central; as 
dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos órgãos ou entidades do Poder Público 
e das empresas por ele controladas, em instituições financeiras oficiais, ressalvados os casos 
previstos em lei.”

A criação da Conta Única representou uma grande mudança no controle de caixa do Tesouro 
Nacional, em decorrência da racionalização no âmbito do Governo Federal.

Com a Conta Única todas as unidades gestoras on line do SIAFI passaram a ter os seus saldos 
bancários registrados e controlados pelo sistema, sem contas escriturais no Banco do Brasil.

Finalidade:

A Conta Única do Tesouro Nacional, mantida no Banco Central do Brasil, é utilizada para 
registrar a movimentação dos recursos financeiros de responsabilidade dos Órgãos e Entidades 
da Administração Pública e das pessoas jurídicas de direito privado que façam uso do SIAFI por 
meio de termo de cooperação técnica firmado com a STN.

A operacionalização da Conta Única é efetuada por meio de documentos registrados no SIAFI.

Movimentação:

A movimentação da Conta Única do Tesouro Nacional é efetuada por intermédio das UG 
integrantes do SIAFI sob a forma de acesso on-line, utilizando como Agente Financeiro, para 
efetuar os pagamentos e recebimentos, o Banco do Brasil ou outros agentes financeiros 
autorizados pelo Ministério da Fazenda em situações excepcionais e o Sistema de Pagamentos 
Brasileiro – SPB para transferências diretas às instituições financeiras.

Dessa forma, a Conta Única do Tesouro Nacional é mantida junto ao Banco Central do Brasil e 
sua operacionalização será efetuada por intermédio do Banco do Brasil, ou, excepcionalmente, 
por outros agentes financeiros autorizados pelo Ministério da Fazenda.

A Conta Única é movimentada pelas unidades gestoras da Administração Pública Federal, 
inclusive fundos, autarquias, fundações e outras entidades integrantes do SIAFI, na modalidade 
on line. A movimentação de recursos da Conta Única será efetuada por meio de Ordem 
Bancária (OB), Guia de Recolhimento da União (GRU), Documento da Arrecadação de Receitas 
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Federais (DARF), Guia da Previdência Social (GPS), Documento de Arrecadação de Receita de 
Estados e/ou Municípios (DAR), Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência 
Social (GFIP), Nota de Sistema (NS) e Nota de Lançamento (NL), de acordo com as respectivas 
finalidades.

As obrigações tributárias provenientes de retenções na fonte e de encargos próprios da 
unidade gestora integrante da Conta Única devem ser recolhidas diretamente à STN, na 
transação DARF.

O SIAFI consolidará, diariamente, as Ordens Bancárias (OB) emitidas, de acordo com a 
respectiva finalidade.

Destaca-se a Ordem Bancária de cartão, a qual é utilizada para registro de saque, efetuado pelo 
portador do Cartão de Pagamento do Governo Federal (CPFG), também chamado de Cartão 
Corporativo, em moeda corrente, observado o limite autorizado pelo ordenador de despesas.

A GRU (Guia de Recolhimento da União) é o documento padronizado para registrar os ingressos 
de valores na Conta Única. Deverão ser recolhidas por GRU as taxas (emissão de passaporte, 
por exemplo), aluguéis de imóveis de propriedade da União, serviços administrativos e 
educacionais (inscrição de concursos públicos e vestibulares, por exemplo) e outras.

São exceções no que tange ao recolhimento via GRU, as receitas do INSS (Instituto Nacional do 
Seguro Social), que são recolhidas por meio da GPS (Guia de Previdência Social) e as receitas 
administradas pela RFB (Secretaria da Receita Federal do Brasil) e pela PGFN (Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional), que são recolhidas mediante DARF (Documento de Arrecadação de 
Receitas Federais).

Nos casos devidamente comprovados em que características operacionais inviabilizem a 
utilização da GRU (Guia de Recolhimento da União), a Coordenação-Geral de Programação 
Financeira da STN poderá, em caráter excepcional, submeter à avaliação do Secretário do 
Tesouro Nacional pedido de autorização para a arrecadação de receitas em documento 
distinto, conforme disposto no artigo 1º, §2º, da Instrução Normativa STN nº 02/2009.

De acordo com a própria Instrução Normativa STN nº 02/2009, o Banco do Brasil S.A. é o agente 
financeiro centralizador da arrecadação por meio da GRU (Guia de Recolhimento da União).

Princípio da unidade de caixa ou de tesouraria:

O artigo 56 da Lei nº 4.320/64 dispõe:

“Art. 56. O recolhimento de todas as receitas far-se-á em estrita observância ao princípio de 
unidade de tesouraria, vedada qualquer fragmentação para criação de caixas especiais.”

A regra geral é que todas as receitas arrecadadas sejam recolhidas à Conta Única do Tesouro. 
Contudo, podem existir exceções como, por exemplo, receitas de aplicações financeiras de 
fundos e de convênios.

As receitas de aplicações financeiras de fundos e de convênios ficam depositadas nas suas 
contas correntes específicas, sendo, assim, exceções ao princípio da unidade de caixa. 
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A LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal) dispõe:

“Art. 43. As disponibilidades de caixa dos entes da Federação serão depositadas conforme 
estabelece o § 3º do art. 164 da Constituição.

§ 1º As disponibilidades de caixa dos regimes de previdência social, geral e próprio dos 
servidores públicos, ainda que vinculadas a fundos específicos a que se referem os arts. 249 e 
250 da Constituição, ficarão depositadas em conta separada das demais disponibilidades de 
cada ente e aplicadas nas condições de mercado, com observância dos limites e condições de 
proteção e prudência financeira.”

Para atender a todos os normativos, foi criada, no âmbito da Administração Pública Federal, a 
subconta PREVIDÊNCIA SOCIAL, que integra a Conta Única do Tesouro Nacional. Dessa forma, 
as disponibilidades oriundas das contribuições previdenciárias ingressam na Conta Única e 
dentro desta são segregadas para a subconta PREVIDÊNCIA SOCIAL.

As disponibilidades financeiras da União oriundas da contribuição previdenciária ingressam na 
Conta Única, administrada pela STN, dentro desta são segregadas para a subconta PREVIDÊNCIA 
SOCIAL.
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Questões

1. (CESPE) As disponibilidades de caixa da 
União, assim como as dos estados, do DF e 
dos municípios, serão obrigatoriamente de-
positadas no Banco Central do Brasil.

( ) Certo   ( ) Errado

2. (CESPE) A Conta Única do Tesouro Nacional 
destina-se a acolher as disponibilidades fi-
nanceiras da União, dos estados, do Distrito 
Federal e dos municípios.

( ) Certo   ( ) Errado

3. (CESPE) A Conta Única do Tesouro Nacional 
é mantida junto ao BACEN e operacionali-
zada, exclusivamente, pelo Banco do Brasil, 
via SIAFI, por meio de ordem bancária.

( ) Certo   ( ) Errado

4. (CESPE) A Conta única do Tesouro Nacional, 
mantida junto ao Banco do Brasil S/A e geri-
da pelo BACEN, recebe as disponibilidades 
financeiras da União.

( ) Certo   ( ) Errado

5. (CESPE) As disponibilidades de caixa da 
União são depositadas no Banco Central do 
Brasil, que opera como agente financeiro do 
Tesouro Nacional, arrecadando receitas e 
pagando fornecedores, com o uso da conta 
única.

( ) Certo   ( ) Errado

6. (CESPE) A Conta Única do Tesouro Nacional, 
mantida no Banco do Brasil, tem por fina-
lidade acolher as disponibilidades financei-
ras da União a serem movimentadas pelas 
unidades gestoras da administração pública 

federal, sendo operacionalizada por meio 
de ordem bancária, para pagamento dos 
credores da União.

( ) Certo   ( ) Errado

7. (CESPE) As disponibilidades de caixa das au-
tarquias e fundações públicas não estão dis-
pensadas de recolhimento à Conta Única do 
Tesouro Nacional.

( ) Certo   ( ) Errado

8. (CESPE) O Banco Central do Brasil é o agen-
te financeiro que centraliza a arrecadação 
da GRU; o órgão arrecadador é a unidade 
de governo federal que detém a responsa-
bilidade administrativa sobre os valores ar-
recadados.

( ) Certo   ( ) Errado

9. (CESPE) A GRU é o documento exclusivo 
para o recolhimento de receita pública à 
conta única do Tesouro Nacional, sendo 
proibida a arrecadação em documento dis-
tinto.

( ) Certo   ( ) Errado

10. (CESPE) A Conta Única é movimentada pelas 
unidades gestoras da administração pública 
federal, sendo único documento padroniza-
do para registro de receitas a Guia de Reco-
lhimento da União.

( ) Certo   ( ) Errado

11. (CESPE) Além do Documento de Arrecada-
ção de Receitas Federais (DARF) e da Guia 
da Previdência Social (GPS), os ingressos de 
valores na conta única da União são efetu-
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ados por meio da GRU, utilizada, por exem-
plo, para pagamento de inscrições em con-
cursos públicos.

( ) Certo   ( ) Errado

12. (CESPE) Por meio do DARF se registra a ar-
recadação de tributos e demais receitas di-
retamente na conta única do Tesouro Nacio-
nal.

( ) Certo   ( ) Errado

13. (CESPE) A Conta Única do Tesouro Nacional, 
mantida pelo Banco do Brasil, tem por fina-
lidade acolher as disponibilidades financei-
ras da União movimentáveis pelas unidades 
gestoras da administração federal, excluin-
do-se a contribuição previdenciária que in-
gressa em conta específica administrada 

( ) Certo   ( ) Errado

14. (CESPE) Nem todas as receitas são recolhi-
das à conta única do tesouro, podendo ser 
revertidas a outras contas-correntes.

( ) Certo   ( ) Errado

15. (CESPE) Admite-se, no âmbito das receitas 
tributárias e a bem do princípio da especifi-
cação, a instituição de caixas específicos, de 
forma a evidenciar, separadamente, o reco-
lhimento de várias espécies de tributos.

( ) Certo   ( ) Errado

16. (CESPE) A conta única do tesouro nacional 
é operacionalizada por meio do Sistema In-
tegrado de Administração Financeira (SIAFI) 
do Governo Federal. 

( ) Certo   ( ) Errado

Gabarito: 1. Errado 2. Errado 3. Errado 4. Errado 5. Errado 6. Errado 7. Certo 8. Errado 9. Errado 10. Errado  
11. Certo 12. Certo 13. Errado 14. Certo 15. Errado 16. Certo
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Administração Geral e Pública

DECRETO Nº 1.171, DE 22 DE JUNHO DE 1994

Aprova o Código de Ética Profissional do Servi-
dor Público Civil do Poder Executivo Federal.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atri-
buições que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, 
e ainda tendo em vista o disposto no art. 37 da 
Constituição, bem como nos arts. 116 e 117 da 
Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e nos 
arts. 10, 11 e 12 da Lei n° 8.429, de 2 de junho 
de 1992,

DECRETA:

Art. 1º Fica aprovado o Código de Ética Profis-
sional do Servidor Público Civil do Poder Execu-
tivo Federal, que com este baixa.

Art. 2º Os órgãos e entidades da Administração 
Pública Federal direta e indireta implementarão, 
em sessenta dias, as providências necessárias à 
plena vigência do Código de Ética, inclusive me-
diante a Constituição da respectiva Comissão de 
Ética, integrada por três servidores ou emprega-
dos titulares de cargo efetivo ou emprego per-
manente.

Parágrafo único. A constituição da Comis-
são de Ética será comunicada à Secretaria 
da Administração Federal da Presidência da 
República, com a indicação dos respectivos 
membros titulares e suplentes.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de 
sua publicação.

Brasília, 22 de junho de 1994, 173° da Indepen-
dência e 106° da República.

ITAMAR FRANCO

Romildo Canhim

Este texto não substitui o publicado no DOU de 
23.6.1994.

ANEXO

Código de Ética Profissional do Servidor Público 
Civil do Poder Executivo Federal

CAPÍTULO I
Seção I

DAS REGRAS DEONTOLÓGICAS

I – A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia 
e a consciência dos princípios morais são 
primados maiores que devem nortear o 
servidor público, seja no exercício do car-
go ou função, ou fora dele, já que refletirá 
o exercício da vocação do próprio poder es-
tatal. Seus atos, comportamentos e atitudes 
serão direcionados para a preservação da 
honra e da tradição dos serviços públicos.

II – O servidor público não poderá jamais 
desprezar o elemento ético de sua conduta. 
Assim, não terá que decidir somente entre 
o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o con-
veniente e o inconveniente, o oportuno e 
o inoportuno, mas principalmente entre o 
honesto e o desonesto, consoante as regras 
contidas no art. 37, caput, e § 4°, da Consti-
tuição Federal.

III – A moralidade da Administração Públi-
ca não se limita à distinção entre o bem e o 
mal, devendo ser acrescida da idéia de que 
o fim é sempre o bem comum. O equilíbrio 
entre a legalidade e a finalidade, na condu-
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ta do servidor público, é que poderá conso-
lidar a moralidade do ato administrativo.

IV – A remuneração do servidor público é 
custeada pelos tributos pagos direta ou in-
diretamente por todos, até por ele próprio, 
e por isso se exige, como contrapartida, que 
a moralidade administrativa se integre no 
Direito, como elemento indissociável de sua 
aplicação e de sua finalidade, erigindo-se, 
como conseqüência, em fator de legalidade.

V – O trabalho desenvolvido pelo servidor 
público perante a comunidade deve ser 
entendido como acréscimo ao seu próprio 
bem-estar, já que, como cidadão, integrante 
da sociedade, o êxito desse trabalho pode 
ser considerado como seu maior patrimô-
nio.

VI – A função pública deve ser tida como 
exercício profissional e, portanto, se integra 
na vida particular de cada servidor público. 
Assim, os fatos e atos verificados na condu-
ta do dia-a-dia em sua vida privada poderão 
acrescer ou diminuir o seu bom conceito na 
vida funcional.

VII – Salvo os casos de segurança nacional, 
investigações policiais ou interesse superior 
do Estado e da Administração Pública, a se-
rem preservados em processo previamente 
declarado sigiloso, nos termos da lei, a pu-
blicidade de qualquer ato administrativo 
constitui requisito de eficácia e moralidade, 
ensejando sua omissão comprometimen-
to ético contra o bem comum, imputável a 
quem a negar.

VIII – Toda pessoa tem direito à verdade. O 
servidor não pode omiti-la ou falseá-la, ain-
da que contrária aos interesses da própria 
pessoa interessada ou da Administração 
Pública. Nenhum Estado pode crescer ou 
estabilizar-se sobre o poder corruptivo do 
hábito do erro, da opressão ou da mentira, 
que sempre aniquilam até mesmo a digni-
dade humana quanto mais a de uma Nação.

IX – A cortesia, a boa vontade, o cuidado e 
o tempo dedicados ao serviço público ca-

racterizam o esforço pela disciplina. Tratar 
mal uma pessoa que paga seus tributos di-
reta ou indiretamente significa causar-lhe 
dano moral. Da mesma forma, causar dano 
a qualquer bem pertencente ao patrimô-
nio público, deteriorando-o, por descuido 
ou má vontade, não constitui apenas uma 
ofensa ao equipamento e às instalações ou 
ao Estado, mas a todos os homens de boa 
vontade que dedicaram sua inteligência, 
seu tempo, suas esperanças e seus esforços 
para construí-los.

X – Deixar o servidor público qualquer pes-
soa à espera de solução que compete ao se-
tor em que exerça suas funções, permitindo 
a formação de longas filas, ou qualquer ou-
tra espécie de atraso na prestação do ser-
viço, não caracteriza apenas atitude contra 
a ética ou ato de desumanidade, mas prin-
cipalmente grave dano moral aos usuários 
dos serviços públicos.

XI – O servidor deve prestar toda a sua aten-
ção às ordens legais de seus superiores, ve-
lando atentamente por seu cumprimento, 
e, assim, evitando a conduta negligente. Os 
repetidos erros, o descaso e o acúmulo de 
desvios tornam-se, às vezes, difíceis de cor-
rigir e caracterizam até mesmo imprudência 
no desempenho da função pública.

XII – Toda ausência injustificada do servidor 
de seu local de trabalho é fator de desmo-
ralização do serviço público, o que quase 
sempre conduz à desordem nas relações 
humanas.

XIII – O servidor que trabalha em harmonia 
com a estrutura organizacional, respeitando 
seus colegas e cada concidadão, colabora 
e de todos pode receber colaboração, pois 
sua atividade pública é a grande oportuni-
dade para o crescimento e o engrandeci-
mento da Nação.



MTE - Auditor Fiscal do Trabalho – Administração Geral e Pública – Profª Letícia Loureiro

www.acasadoconcurseiro.com.br 1499

Seção II
DOS PRINCIPAIS DEVERES DO 

SERVIDOR PÚBLICO

XIV – São deveres fundamentais do servidor 
público:

a) desempenhar, a tempo, as atribuições do 
cargo, função ou emprego público de que 
seja titular;

b) exercer suas atribuições com rapidez, 
perfeição e rendimento, pondo fim ou pro-
curando prioritariamente resolver situações 
procrastinatórias, principalmente diante de 
filas ou de qualquer outra espécie de atra-
so na prestação dos serviços pelo setor em 
que exerça suas atribuições, com o fim de 
evitar dano moral ao usuário;

c) ser probo, reto, leal e justo, demonstran-
do toda a integridade do seu caráter, esco-
lhendo sempre, quando estiver diante de 
duas opções, a melhor e a mais vantajosa 
para o bem comum;

d) jamais retardar qualquer prestação de 
contas, condição essencial da gestão dos 
bens, direitos e serviços da coletividade a 
seu cargo;

e) tratar cuidadosamente os usuários dos 
serviços aperfeiçoando o processo de co-
municação e contato com o público;

f) ter consciência de que seu trabalho é re-
gido por princípios éticos que se materiali-
zam na adequada prestação dos serviços 
públicos;

g) ser cortês, ter urbanidade, disponibilida-
de e atenção, respeitando a capacidade e as 
limitações individuais de todos os usuários 
do serviço público, sem qualquer espécie 
de preconceito ou distinção de raça, sexo, 
nacionalidade, cor, idade, religião, cunho 
político e posição social, abstendo-se, dessa 
forma, de causar-lhes dano moral;

h) ter respeito à hierarquia, porém sem ne-
nhum temor de representar contra qual-

quer comprometimento indevido da estru-
tura em que se funda o Poder Estatal;

i) resistir a todas as pressões de superiores 
hierárquicos, de contratantes, interessados 
e outros que visem obter quaisquer favores, 
benesses ou vantagens indevidas em decor-
rência de ações imorais, ilegais ou aéticas e 
denunciá-las;

j) zelar, no exercício do direito de greve, pe-
las exigências específicas da defesa da vida 
e da segurança coletiva;

l) ser assíduo e freqüente ao serviço, na 
certeza de que sua ausência provoca danos 
ao trabalho ordenado, refletindo negativa-
mente em todo o sistema;

m) comunicar imediatamente a seus supe-
riores todo e qualquer ato ou fato contrário 
ao interesse público, exigindo as providên-
cias cabíveis;

n) manter limpo e em perfeita ordem o lo-
cal de trabalho, seguindo os métodos mais 
adequados à sua organização e distribuição;

o) participar dos movimentos e estudos que 
se relacionem com a melhoria do exercício 
de suas funções, tendo por escopo a realiza-
ção do bem comum;

p) apresentar-se ao trabalho com vestimen-
tas adequadas ao exercício da função;

q) manter-se atualizado com as instruções, 
as normas de serviço e a legislação perti-
nentes ao órgão onde exerce suas funções;

r) cumprir, de acordo com as normas do ser-
viço e as instruções superiores, as tarefas de 
seu cargo ou função, tanto quanto possível, 
com critério, segurança e rapidez, manten-
do tudo sempre em boa ordem.

s) facilitar a fiscalização de todos atos ou 
serviços por quem de direito;

t) exercer com estrita moderação as prerro-
gativas funcionais que lhe sejam atribuídas, 
abstendo-se de fazê-lo contrariamente aos 
legítimos interesses dos usuários do serviço 
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público e dos jurisdicionados administrati-
vos;

u) abster-se, de forma absoluta, de exercer 
sua função, poder ou autoridade com finali-
dade estranha ao interesse público, mesmo 
que observando as formalidades legais e 
não cometendo qualquer violação expressa 
à lei;

v) divulgar e informar a todos os integrantes 
da sua classe sobre a existência deste Códi-
go de Ética, estimulando o seu integral cum-
primento.

Seção III
DAS VEDAÇÕES AO  
SERVIDOR PÚBLICO

XV – E vedado ao servidor público;

a) o uso do cargo ou função, facilidades, 
amizades, tempo, posição e influências, 
para obter qualquer favorecimento, para si 
ou para outrem;

b) prejudicar deliberadamente a reputação 
de outros servidores ou de cidadãos que 
deles dependam;

c) ser, em função de seu espírito de solida-
riedade, conivente com erro ou infração a 
este Código de Ética ou ao Código de Ética 
de sua profissão;

d) usar de artifícios para procrastinar ou 
dificultar o exercício regular de direito por 
qualquer pessoa, causando-lhe dano moral 
ou material;

e) deixar de utilizar os avanços técnicos e 
científicos ao seu alcance ou do seu conhe-
cimento para atendimento do seu mister;

f) permitir que perseguições, simpatias, an-
tipatias, caprichos, paixões ou interesses 
de ordem pessoal interfiram no trato com 
o público, com os jurisdicionados adminis-
trativos ou com colegas hierarquicamente 
superiores ou inferiores;

g) pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou 
receber qualquer tipo de ajuda financeira, 
gratificação, prêmio, comissão, doação ou 
vantagem de qualquer espécie, para si, fa-
miliares ou qualquer pessoa, para o cum-
primento da sua missão ou para influenciar 
outro servidor para o mesmo fim;

h) alterar ou deturpar o teor de documen-
tos que deva encaminhar para providências;

i) iludir ou tentar iludir qualquer pessoa que 
necessite do atendimento em serviços pú-
blicos;

j) desviar servidor público para atendimen-
to a interesse particular;

l) retirar da repartição pública, sem estar le-
galmente autorizado, qualquer documento, 
livro ou bem pertencente ao patrimônio pú-
blico;

m) fazer uso de informações privilegiadas 
obtidas no âmbito interno de seu serviço, 
em benefício próprio, de parentes, de ami-
gos ou de terceiros;

n) apresentar-se embriagado no serviço ou 
fora dele habitualmente;

o) dar o seu concurso a qualquer instituição 
que atente contra a moral, a honestidade 
ou a dignidade da pessoa humana;

p) exercer atividade profissional aética ou 
ligar o seu nome a empreendimentos de 
cunho duvidoso.

CAPÍTULO II
DAS COMISSÕES DE ÉTICA

XVI – Em todos os órgãos e entidades da 
Administração Pública Federal direta, indi-
reta autárquica e fundacional, ou em qual-
quer órgão ou entidade que exerça atribui-
ções delegadas pelo poder público, deverá 
ser criada uma Comissão de Ética, encarre-
gada de orientar e aconselhar sobre a éti-
ca profissional do servidor, no tratamento 
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com as pessoas e com o patrimônio público, 
competindo-lhe conhecer concretamente 
de imputação ou de procedimento suscep-
tível de censura.

XVIII – À Comissão de Ética incumbe forne-
cer, aos organismos encarregados da execu-
ção do quadro de carreira dos servidores, 
os registros sobre sua conduta ética, para o 
efeito de instruir e fundamentar promoções 
e para todos os demais procedimentos pró-
prios da carreira do servidor público.

XXII – A pena aplicável ao servidor público 
pela Comissão de Ética é a de censura e sua 
fundamentação constará do respectivo pa-

recer, assinado por todos os seus integran-
tes, com ciência do faltoso.

XXIV – Para fins de apuração do compro-
metimento ético, entende-se por servidor 
público todo aquele que, por força de lei, 
contrato ou de qualquer ato jurídico, preste 
serviços de natureza permanente, temporá-
ria ou excepcional, ainda que sem retribui-
ção financeira, desde que ligado direta ou 
indiretamente a qualquer órgão do poder 
estatal, como as autarquias, as fundações 
públicas, as entidades paraestatais, as em-
presas públicas e as sociedades de econo-
mia mista, ou em qualquer setor onde pre-
valeça o interesse do Estado.

PORTARIA Nº 2973, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2010. 

O MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO E EM-
PREGO, no uso de suas atribuições, e CONSIDE-
RANDO a necessidade de reforçar o compromis-
so público do Ministério do Trabalho e Emprego 
– MTE em benefício da transparência e da dig-
nidade da função pública; CONSIDERANDO a 
conveniência de adaptar o Código de Ética do 
Servidor Público Civil do Poder Executivo Fede-
ral às atividades de competência institucional 
do MTE; e CONSIDERANDO, ainda, o que dispõe 
o Decreto n. 1.171, de 22 de junho de 1994, e o 
que consta do Processo n. 47400.000060/2008-
49, resolve:

Art. 1º Aprovar o Código de Ética dos agentes 
públicos do MTE, na forma do Anexo a esta Por-
taria.

Art. 2º Determinar à Comissão de Ética do MTE 
que implemente, no prazo de sessenta dias, as 
medidas necessárias à vigência deste Código.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. 

CARLOS ROBERTO LUPI

ANEXO CÓDIGO DE ÉTICA DO 
MINISTÉRIO DO TRABALHO E 

EMPREGO 

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º A conduta ética dos agentes públicos do 
Ministério do Trabalho e Emprego – MTE reger-
-se-á pelo Código de Ética Profissional do Ser-
vidor Público Civil do Poder Executivo Federal, 
pelo Código de Conduta da Alta Administração 
Federal, e, subsidiariamente, por este Código, 
sem prejuízo de outras normas de conduta ética 
aplicáveis. 

Parágrafo único. Para os fins deste Código, 
denominam-se agentes públicos os servido-
res efetivos, os ocupantes de cargos em co-
missão, os funcionários ou empregados ce-
didos ao MTE, por outros órgãos públicos, 
além daqueles que, por força de lei, contra-
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to ou qualquer outro ato jurídico, prestem 
serviços de natureza permanente, temporá-
ria ou excepcional, ainda que sem retribui-
ção financeira, desde que vinculados direta 
ou indiretamente ao MTE.

Art. 2º A missão do MTE se traduz no desen-
volvimento de políticas de trabalho, emprego 
e renda que deve inscrever na perspectiva do 
trabalho decente, com a promoção do traba-
lho produtivo e adequadamente remunerado, 
exercido em condições de liberdade, equidade 
e segurança; do respeito aos princípios e direi-
tos fundamentais do trabalho, como a liberdade 
sindical e o reconhecimento efetivo do direito 
de negociação coletiva, da eliminação do traba-
lho infantil e do trabalho forçado e a supressão 
de todas as formas de discriminação; e da uni-
versalização da proteção social e promoção do 
diálogo. 

Art. 3º A posse dos servidores do MTE deverá 
ser acompanhada de compromisso formal de 
obediência a este Código, ao Código de Ética 
Profissional do Servidor Público Civil do Poder 
Executivo Federal, ao Código de Conduta da Alta 
Administração Federal, quando cabível, e a ou-
tras normas de conduta ética aplicáveis.

§ 1º Depois da assinatura do Termo de Pos-
se previsto no artigo 13 da Lei n. 8.112, de 
11/12/1990, do Termo de Compromisso de 
Estágio e da alocação por meio de contrato 
com empresa terceirizada, a Coordenação-
-Geral de Recursos Humanos – CGRH ou a 
Coordenação Geral de Recursos Logísticos 
– CGRL, conforme a situação do agente pú-
blico, entregará um exemplar deste Código, 
do Código de Ética Profissional do Servidor 
Público Civil do Poder Executivo Federal e, 
quando cabível, do Código de Conduta da 
Alta Administração Federal. 

§ 2º Antes do início do exercício, do estágio 
ou da prestação de serviços, caberá à chefia 
imediata orientar o agente público quanto 
à obrigatoriedade de leitura e ciência das 
prescrições neles contidas. 

§ 3º O agente público nomeado para o cargo 
de Ministro de Estado, Secretário Executivo 
ou Secretário deverá, ainda, comprometer-
-se à observância do Código de Conduta 
da Alta Administração Federal, aprovado 
pela Exposição de Motivos n. 37, de 18 de 
agosto de 2000, alterada pela Exposição de 
Motivos n. 360, de 14 de setembro de 2001, 
assim como a Resolução n. 8/PR, de 25 de 
setembro de 2003, que identifica situações 
de conflito de interesse e respectiva pre-
venção. § 4º Nos casos previstos no § 3º, o 
agente público deverá encaminhar à Comis-
são de Ética Pública da Presidência da Repú-
blica – CEP/PR, no prazo máximo de dez dias 
após a posse, declaração confidencial de 
informações – DCI, conforme modelo apro-
vado pela Resolução CEP/PR n. 09, de 20 de 
maio de 2005. 

Art. 4º Para fins deste Código, consideram-se:

I – conflito de interesses: situação gerada 
pelo confronto entre interesses públicos e 
privados, que possa comprometer o inte-
resse público ou influenciar o desempenho 
imparcial da função pública; e 

II – informação privilegiada: a que diz res-
peito a assuntos sigilosos ou relevantes ao 
processo de decisão no âmbito do Poder 
Executivo Federal, que tenha repercussões 
econômicas ou financeiras e não seja de 
amplo conhecimento público. 

CAPÍTULO II 
DO PADRÃO DE CONDUTA

Seção I 
DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

Art. 5º São princípios e valores éticos que de-
vem nortear a conduta profissional do agente 
público do MTE:

I – a dignidade, o decoro, o zelo, a probida-
de, o respeito à hierarquia, a dedicação, a 
cortesia, a assiduidade e a presteza;
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II – a legalidade, a impessoalidade, a morali-
dade, a publicidade, a eficiência e o interes-
se público. 

Seção II 
DOS DEVERES 

Art. 6º São deveres do agente público do MTE:

I – pautar a realização das atividades profis-
sionais, inclusive de representação externa, 
em critérios que visem ao atendimento do 
interesse público e da missão institucional, 
em observância à norma em vigor, à ética e 
aos princípios de eficiência e tempestivida-
de; 

II – prestar atendimento digno ao cidadão, 
observadas as regras sobre acessibilidade e 
prioridades; 

III – respeitar a hierarquia e dar cumprimen-
to às determinações de seus superiores, sal-
vo quando manifestamente ilegais, ocasião 
em que deverá representar contra o abuso 
de autoridade;

IV – ter elevada conduta profissional, agin-
do com lealdade, honradez e dignidade, de 
forma compatível com a moralidade admi-
nistrativa;

V – exercer suas atividades profissionais 
com competência e diligência, buscando o 
aprimoramento técnico, a atualização per-
manente e o cumprimento dos objetivos da 
Instituição;

VI – atuar de modo a assegurar a exatidão 
e a qualidade na realização do trabalho sob 
sua responsabilidade;

VII – compartilhar os conhecimentos e in-
formações necessários ao exercício das ati-
vidades próprias da sua área de atuação;

VIII – apresentar-se ao serviço com vesti-
menta adequada às circunstâncias do traba-
lho;

IX – manter atitudes e comportamentos 
que reflitam probidade profissional e con-

duta equilibrada e isenta, de forma a evitar 
que se coloquem em risco o patrimônio pú-
blico, a credibilidade pessoal, profissional e 
institucional, assim como a imagem do Ór-
gão ou das unidades administrativas que o 
integrem; 

X – desempenhar suas atividades com inte-
gridade e transparência, evitando qualquer 
situação ou comportamento incompatível 
com a moralidade; 

XI – manter no ambiente de trabalho com-
portamento pautado por cortesia, urbani-
dade, boa vontade, espírito de equipe, leal-
dade e ordem; 

XII – enfatizar o trabalho em grupo, na bus-
ca dos objetivos da instituição; 

XIII – dispor de completa independência 
profissional na execução de suas tarefas e 
manter-se imune a interesses particulares 
e a pressões, inclusive as de superiores hie-
rárquicos, que visem à obtenção de favores, 
benesses ou vantagens indevidas, moral e 
eticamente condenáveis, ou que acarretem 
prejuízo ao Estado, à Administração Pública 
Federal ou ao bem comum;

XIV – assumir a responsabilidade pela exe-
cução do seu trabalho e pelos pareceres e 
opiniões profissionais de sua autoria, evi-
tando influências contrárias à moralidade; 

XV – zelar pela fidedignidade e integridade 
dos dados, registros, atos administrativos e 
de sistemas de informação sob sua respon-
sabilidade; 

XVI – manter discrição quanto às informa-
ções e atividades referentes ao ambiente de 
trabalho; 

XVII – assegurar-se de que a publicação de 
estudos, pareceres, pesquisas e demais tra-
balhos de sua autoria não envolvam infor-
mações sigilosas ou opiniões que possam 
ser interpretadas como posicionamento 
institucional, comprometendo a imagem da 
Administração Pública Federal; 
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XVIII – realizar seu trabalho com discrição, 
resguardando sigilo profissional na utiliza-
ção de informações privilegiadas ou estraté-
gicas sobre ato ou fato não divulgado ao pú-
blico, ressalvada sua obrigação de divulgar 
as informações exigíveis nos termos legais; 

XIX – ser profissional, cordial e imparcial 
no atendimento ao público, independente-
mente do tratamento que lhe foi dispensa-
do pelo usuário, relatando à chefia imediata 
eventuais situações de destrato; 

XX – empenhar-se em oferecer à coletivida-
de serviço eficiente, transparente, humani-
zado e de reconhecido padrão ético; 

XXI – atender com presteza as pessoas inte-
ressadas que demandem serviços, orienta-
ção e assistência do MTE, em seu âmbito de 
atuação, ressalvado o que estiver sob sigilo; 

XXII – usar com economicidade equipamen-
tos, material e insumos alocados na execu-
ção das tarefas, atento as orientações sobre 
reciclagem; 

XXIII – zelar pelo bom uso e conservação do 
patrimônio, a fim de evitar sua degradação 
ou desvio de utilidade;

XXIV – no exercício do cargo de direção ob-
servar que, no desempenho de suas atribui-
ções, o dirigente é tomado como exemplo, 
devendo suas ações constituir modelo de 
conduta ética e profissional para sua equi-
pe;

XXV – dar ordens claras e precisas, em tem-
po hábil, assegurando aos agentes públicos 
subordinados a boa compreensão e condi-
ções propícias para a execução de tarefas; 

XXVI – reconhecer o mérito de cada agente 
público e propiciar igualdade de oportuni-
dade para o seu desenvolvimento profissio-
nal; 

XXVII – permitir a participação de agente 
público em processos internos de seleção, 
que visem ao melhor desempenho profis-

sional e institucional, aquiescendo com sua 
cessão, em caso de aprovação; 

XXVIII – contribuir para a proteção de agen-
tes públicos contra abusos de colegas de 
trabalho ou terceiros, evitando manifesta-
ção de apreço ou desapreço no recinto da 
repartição; 

XXIX – observar os princípios de rotativida-
de, de segregação de funções e de mérito 
na indicação de agentes públicos para o 
exercício de cargo e função comissionados, 
eventos de capacitação e na distribuição de 
tarefas; 

XXX – respeitar os limites de sua própria 
função e dos demais profissionais de sua 
convivência; 

XXXI – responder aos pedidos de informa-
ção e diligências, retornando à autoridade 
solicitante manifestação sobre a demanda, 
de modo adequado e tempestivo; 

XXXII – executar medidas preventivas de en-
frentamento e combate aos crimes contra a 
Administração Pública Federal, de acordo 
com os limites de sua atribuição funcional e 
segundo as diretrizes institucionais; 

XXXIII – colaborar para a identificação de 
pontos críticos de vulnerabilidade no fluxo 
de processos, procedimentos e ações de-
sempenhadas em sua área de atuação; 

XXXIV – repelir ações ilícitas ou investidas 
duvidosas, criminosas ou contrárias à ética 
de que tenha sido alvo, denunciando a seus 
superiores hierárquicos ou às autoridades 
competentes, procedendo da mesma forma 
em relação às tentativas que envolvam ou-
tros agentes públicos; 

XXXV – contribuir com a realização das ati-
vidades dos órgãos de controle; e X

XXVI – preservar a identidade institucional 
do MTE, utilizando seu nome, marcas e sím-
bolos, quando devidamente autorizado.
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Seção III 
DAS VEDAÇÕES 

Art. 7º É vedado ao agente público do MTE:

I – exorbitar as competências legais no de-
sempenho de suas atribuições ou no cum-
primento de seus deveres funcionais; 

II – praticar usura e desídia;

III – apresentar-se embriagado em serviço; 

IV – deixar de atender tempestivamente 
cidadão que busque informação ou serviço 
no MTE;

V – usar de artifícios para delongar ou di-
ficultar o exercício regular de direito por 
qualquer pessoa, causando-lhe dano moral 
ou material; 

VI – ser conivente ou omisso com a má con-
duta de agentes públicos hierarquicamente 
inferiores ou superiores, ao deixar de ado-
tar as medidas corretivas ou de representa-
ção, quando necessárias;

VII – valer-se do cargo para solicitar favores 
ou serviços particulares a outros agentes 
públicos ou privados, inclusive fornecedo-
res de materiais e serviços, logrando provei-
to pessoal ou de outrem, em detrimento da 
dignidade da função pública; 

VIII – cometer a pessoa estranha à reparti-
ção, salvo quando previsto em lei, o desem-
penho de atribuição sob sua responsabilida-
de ou de seu subordinado; 

IX – utilizar, para fins particulares, recursos 
humanos, financeiros, materiais e instala-
ções do MTE; 

X – atribuir a outrem erro próprio; 

XI – transmitir ou circular mensagens, inclu-
sive por meio eletrônico, com conteúdo que 
atente contra a dignidade de colegas ou ju-
risdicionados; 

XII – apoiar instituição que atente contra a 
moral, honestidade ou a dignidade huma-
na; 

XIII – permitir ou contribuir para que atitu-
des pautadas em simpatias e antipatias ou 
práticas de condutas inadequadas interfi-
ram, de forma proposital e freqüente, na ro-
tina de trabalho, no trato com colegas e no 
atendimento ao público; 

XIV- negar ao agente público informações 
relativas às atribuições do cargo, funções, 
responsabilidades, limites e métodos de 
trabalho; 

XV – alterar, sem justificativa, a rotina do 
agente público, de forma a criar sobrecarga 
de trabalho; 

XVI – desmerecer a atuação profissional do 
agente público ou negar-lhe meios de traba-
lho, excluindo-o de atividades, por motivos 
de ordem pessoal ou conferindo-lhe tarefas 
desnecessárias ou incoerentes com as com-
petências e atribuições de seu cargo;

XVII – atribuir demandas contraditórias, ex-
cludentes entre si ou que violem os padrões 
morais explícitos do agente público; 

XVIII – prejudicar, manipular ou depreciar, 
deliberadamente, a reputação e dignidade 
pessoal ou profissional do agente público;

XIX – manter atitude de discriminação ou 
preconceito, de qualquer natureza, relativa-
mente a pessoa ou grupo com quem man-
tenha contato profissional, em função de 
personalidade, etnia, sexo, crença religiosa, 
origem ou nacionalidade, orientação sexu-
al, classe social, faixa etária, escolaridade, 
escolha sindical, convicção político-filosófi-
ca, estado civil, saúde e condição física ou 
mental;

XX – praticar qualquer tipo de assédio, mes-
mo que de forma velada, tais como moral, 
sexual ou econômico, ou criar situações que 
configurem pressão, intimidação ou hosti-
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lidade no relacionamento, independente-
mente de nível ou posição hierárquica; 

XXI – coagir ou aliciar subordinado a filiar-
-se a associação profissional, sindical ou 
partido político; 

XXII – fazer uso de informações privilegia-
das obtidas no âmbito interno de seu ser-
viço, em benefício próprio ou de terceiros; 

XXIII – aceitar, em razão do cargo ou fun-
ção, favores, presentes ou vantagem de 
qualquer espécie, custeio de transporte, ali-
mentação, hospedagem ou participação em 
eventos para si ou outrem, que comprome-
tam sua situação funcional e a moralidade 
administrativa; 

XXIV – revelar sua senha de acesso aos sis-
temas informatizados para uso de terceiros 
ou permitir que outrem utilize tal acesso na 
execução de tarefas;

XXV – promover inclusões/alterações em 
bancos de dados informatizados do qual 
possua senha de acesso em razão das atri-
buições do cargo, quando tal ação incidir 
sobre registros pessoais ou de parentes; 

XXVI – realizar contato ou passar informa-
ções de estrito interesse da Administração 
aos veículos de comunicação, sem prévia 
autorização e orientação da área competen-
te; 

XXVII – repassar a terceiros tecnologia, co-
nhecimento de domínio e propriedade da 
Administração ou por ela desenvolvidos ou 
obtidos, sem o conhecimento prévio e auto-
rização expressa do chefe da unidade; 

XXVIII – revelar ou comentar assuntos inter-
nos sigilosos, mesmo depois de ter deixado 
a função que exercia, exceto quando o en-
cobrimento de informações possa colocar 
em risco a vida, a saúde ou a segurança de 
trabalhadores ou da comunidade, ou possa 
infligir grave prejuízo ao interesse público e 
ao bem comum;

XXIX – extrair ou fornecer cópia de peças de 
processos e documentos sem autorização 
expressa da chefia, após requerimento por 
escrito do interessado, mediante exposição 
dos motivos que fundamentem o pedido; 

XXX – ausentar-se da chefia da repartição 
simultaneamente com o seu substituto le-
gal, acarretando, assim, ausência temporá-
ria de gestão; e 

XXXI – afastar-se do exercício de cargo co-
missionado ou de função gratificada simul-
taneamente com o seu substituto nas situ-
ações que exigem programação prévia, nos 
termos do art. 38 da Lei 8.112, de 11 de de-
zembro de 1990. 

CAPÍTULO III 
DAS NORMAS COMPLEMENTARES DE 
CONDUTA DA CARREIRA DE AUDITOR 

FISCAL DO TRABALHO

Art. 8º À Inspeção do Trabalho incumbe zelar 
pelo cumprimento das disposições legais relati-
vas às condições de trabalho e à proteção dos 
trabalhadores no exercício de sua profissão, tais 
como as disposições sobre jornada, salários, se-
gurança e saúde no trabalho, normas de prote-
ção ao trabalhador adolescente e jovem, proibi-
ção do trabalho infantil, trabalho em condições 
degradantes ou análogas à escravidão, cumpri-
mento de cotas legais relativas a aprendizagem 
e pessoas com deficiência, Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço, Contribuição Social e de-
mais disposições afins. Parágrafo único. Além 
das disposições deste Código, aos integrantes 
da Carreira de Auditoria Fiscal do Trabalho, no 
exercício de suas atribuições, aplicam-se os nor-
mativos expedidos pelo MTE e as seguintes di-
retrizes:

I – a Inspeção do Trabalho é instrumento de 
verificação do cumprimento legal nas rela-
ções laborais e promoção do trabalho de-
cente;
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II – a efetividade da inspeção do trabalho 
pode ser potencializada pela sua integração 
com políticas nacionais de desenvolvimento 
e, em particular, com políticas de geração 
de emprego, trabalho e renda, de promo-
ção do trabalho digno e de democratização 
das relações de trabalho;

III – a verificação do cumprimento da re-
gulamentação do trabalho deve ocorrer 
de forma objetiva, consistente, honesta, 
eqüitativa e transparente, sem tratamen-
to diferenciado quanto a questões de raça, 
gênero, linguagem, crenças políticas ou reli-
giosas ou posição social; 

IV – garantia de especial empenho quanto 
à segurança, confidencialidade e fidedigni-
dade de dados e informações, notadamen-
te quanto aos lançamentos do Relatório de 
Inspeção – RI, bem como de registros admi-
nistrativos ou sistemas de informação sob 
sua responsabilidade; e 

V – nos plantões fiscais de informação e de 
assistência à homologação e demais atendi-
mentos a usuários, trabalhadores, empre-
gadores e seus prepostos, a orientação será 
transmitida com presteza e cordialidade. 

Art. 9º Com o propósito de assegurar a quali-
dade da ação fiscal, protegendo-a de eventuais 
alegações de abuso de autoridade, desvio de fi-
nalidade ou mesmo da ocorrência de conflito de 
interesses, recomenda-se que o Auditor-Fiscal 
do Trabalho abstenha-se de:

I – utilizar equipamentos, veículos, material 
de expediente e utensílios de propriedade 
da empresa ou custeado por ela na confec-
ção de atos, termos, relatórios em decor-
rência da ação fiscal exceto quando tal res-
trição trouxer prejuízos para a ação fiscal; 

II – tomar refeição fornecida ou custeada 
pela empresa, salvo nos casos excepcionais 
e devidamente justificados; 

III – indicar ou influenciar na contratação 
de profissionais, serviços ou equipamentos 

cuja demanda decorra de exigência da fis-
calização; 

IV – atuar em fiscalização externa ao tem-
po em que detenha cargo comissionado ou 
função gratificada, salvo as situações espe-
ciais e justificadas; 

V – comprometer seus horários com ati-
vidades outras que impeçam a realização 
tempestiva da inspeção do trabalho; 

VI – utilizar os argumentos de “meta cum-
prida” para se esquivar de executar ativida-
des; e 

VII – iniciar ação fiscal sem prévia Ordem de 
Serviço – OS, exceto nos casos de fiscaliza-
ção imediata, prevista no Decreto nº 4.552, 
de 27 de dezembro de 2002, ou outro nor-
mativo que venha a regulamentar tal situa-
ção. 

O Ministro de Estado do Trabalho e Emprego, no 
uso das atribuições que lhe conferem os incisos 
I e II do art. 87 da Constituição Federal e

Considerando as razões que constam do Proces-
so nº 46017.002021/2013-12,

Resolve:

Art. 1º Acrescentar ao art. 9º da Portaria nº 
2.973, de 20 de dezembro de 2010, parágrafo 
único com a seguinte redação:

"Art. 9º (.....)

Parágrafo único. Considera-se justificada, 
para os fins do inciso IV, a atuação do Audi-
tor-Fiscal do Trabalho em fiscalização exter-
na quando ocupante de cargo ou função de 
Chefia de seção ou setor que pertença ao 
Sistema Federal de Inspeção do Trabalho, 
desde que precedida de ordem de serviço 
que lhe seja especificamente dirigida por 
autoridade superior com vistas a atender as 
necessidades de serviço da unidade na qual 
estiver em exercício." (NR)

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação.

MANOEL DIAS
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CAPÍTULO IV 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 10. O presente Código e o Código de Ética 
Profissional do Servidor Público Civil do Poder 
Executivo Federal farão parte do conteúdo do 
curso de formação de AuditoresFiscais do Tra-
balho e de cursos de qualificação profissional 
dos agentes públicos em exercício no MTE. 

Art. 11. O descumprimento das normas deste 
Código imporá ao infrator a penalidade de cen-
sura, de que trata o Decreto n. 1.171, de 22 de 
junho de 1994, sem prejuízo de outras sanções 
de natureza penal, civil ou administrativa. 

§ 1º Os procedimentos de apuração serão 
instaurados pela Comissão de Ética, de ofí-
cio, ou em razão de denúncia fundamenta-
da, observado o rito processual, de caráter 
reservado, estabelecido na Resolução CEP/
PR n. 10, de 29 de setembro de 2008, além 
das disposições regimentais. 

§ 2º A aplicação da penalidade de censura 
ética ficará registrada nos assentamentos 
funcionais do agente público, pelo prazo de 
03 anos, conforme disposto na Resolução 
CEP/PR n. 10, de 29 de setembro de 2008. § 
3º A Comissão de Ética encaminhará à Cor-
regedoria do MTE, com vistas à Controla-
doria-Geral da União, cópia da decisão que 
concluir pelo cometimento de infração éti-
ca. 

Art. 12. As dúvidas na aplicação deste Código 
serão dirimidas pela Comissão de Ética, em con-
sonância com as diretrizes do Sistema de Ges-
tão da Ética do Poder Executivo Federal.
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Edital

NOÇÕES DE INFORMÁTICA: Noções de sistema operacional (ambientes Linux e Windows). 
Edição de textos, apresentações (ambientes Microsoft Office e BrOffice). Conceitos de 
organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. 

BANCA: Cespe

CARGO: Auditor Fiscal do Trabalho
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Informática 

WINDOWS 7

Tela de Boas Vindas

A tela de boas-vindas é aquela que você usa para fazer logon no Windows. Ela exibe todas as 
contas do computador. Você pode clicar no seu nome de usuário em vez de digitá-lo, e depois 
pode trocar facilmente para outra conta com a Troca Rápida de Usuário. No Windows XP, a 
tela de boas-vindas pode ser ativada ou desativada. Nesta versão do Windows, não é possível 
desativá-la. Por padrão, a Troca Rápida de Usuário está ativada.

A tela de boas-vindas

Starter Home Basic Home Premium Professional Enterprise Ultimate

A versão 
mais simples 

do Windo-
ws 7. Sem 

AERO.

Tarefas diárias 
mais rápidas e o 

seu fundo de tela 
personalizado.

Sem AERO.

O melhor do 
Windows 7 em 

seu computador 
pessoal

A versão ideal 
para quem 

utiliza o com-
putador para o 

trabalho

Somente 
comercializado 

via contrato 
com a Micro-

soft.

A versão 
mais 

completa do 
Windows 7.
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Para identificar a edição do Windows 7, clicar no Menu Iniciar, Painel de Controle e abrir o 
ícone “Sistema”.

Área de Trabalho

A área de trabalho é a principal área exibida na tela quando você liga o computador e faz logon 
no Windows. Ela serve de superfície para o seu trabalho, como se fosse o tampo de uma mesa 
real. Quando você abre programas ou pastas, eles são exibidos na área de trabalho. Nela, tam-
bém é possível colocar itens, como arquivos e pastas, e organizá-los como quiser.

A área de trabalho é definida às vezes de forma mais abrangente para incluir a barra de tarefas. 
A barra de tarefas fica na parte inferior da tela. Ela mostra quais programas estão em execução 
e permite que você alterne entre eles. Ela também contém o botão Iniciar , que pode ser 
usado para acessar programas, pastas e configurações do computador.

Trabalhando com Ícones da Área de Trabalho

Ícones são imagens pequenas que representam arquivos, pastas, programas e outros itens. Ao 
iniciar o Windows pela primeira vez, você verá pelo menos um ícone na área de trabalho: a Li-
xeira (mais detalhes adiante). O fabricante do computador pode ter adicionado outros ícones à 
área de trabalho. Veja a seguir alguns exemplos de ícones da área de trabalho.

Exemplos de ícones da área de trabalho

Se você clicar duas vezes em um ícone da Área de trabalho, o item que ele representa será 
iniciado ou aberto.

Adicionando e Removendo Ícones da Área de Trabalho

Você pode escolher os ícones que serão exibidos na área de trabalho, adicionando ou remo-
vendo um ícone a qualquer momento. Algumas pessoas preferem uma área de trabalho limpa, 
organizada, com poucos ícones (ou nenhum). Outras preferem colocar dezenas de ícones na 
área de trabalho para ter acesso rápido a programas, pastas e arquivos usados com frequência.

Se quiser obter acesso fácil da área de trabalho a seus programas ou arquivos favoritos, crie 
atalhos para eles. Um atalho é um ícone que representa um link para um item, em vez do item 
em si. Quando você clica em um atalho, o item é aberto. Se você excluir um atalho, somente ele 
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será removido, e não o item original. É possível identificar atalhos pela seta no ícone correspon-
dente.

Um ícone de arquivo (à esquerda) e um ícone de atalho (à direita)

Para Adicionar um Atalho à Área de Trabalho

1. Localize o item para o qual deseja criar um atalho.

2. Clique com o botão direito do mouse no item, clique em Enviar para e em Área de Trabalho 
(criar atalho). O ícone de atalho aparecerá na área de trabalho.

Para Adicionar ou Remover Ícones Comuns da Área de Trabalho

Alguns exemplos de ícones comuns da área de trabalho incluem Computador, sua pasta pessoal, 
a Lixeira, o Painel de Controle e a Rede.

1. Clique com o botão direito do mouse em uma parte vazia da área de trabalho e clique em 
Personalizar (Observação: Essa opção não está disponível na edição do Windows Started).

2. No painel esquerdo, clique em Alterar ícones da área de trabalho.

3. Em Ícones da área de trabalho, marque a caixa de seleção referente a cada ícone que dese-
ja adicionar à área de trabalho ou desmarque a caixa de seleção referente a cada ícone que 
deseja remover da área de trabalho. Em seguida, clique em OK.

Para Mover um Arquivo de uma Pasta para a Área de Trabalho

1. Abra a pasta que contém o arquivo.

2. Arraste o arquivo para a área de trabalho.

Para Remover um Ícone da Área de Trabalho

Clique com o botão direito do mouse no ícone e clique em Excluir. Se o ícone for um atalho, 
somente ele será removido, e não o item original.
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Movendo Ícones

O Windows empilha os ícones em colunas no lado esquerdo da área de trabalho, mas você não 
precisa se prender a essa disposição. Você pode mover um ícone arrastando-o para um novo 
local na área de trabalho.

Também pode fazer com que o Windows organize automaticamente os ícones. Clique com o 
botão direito do mouse em uma parte vazia da área de trabalho, clique em Exibir e em Orga-
nizar ícones automaticamente. O Windows empilha os ícones no canto superior esquerdo e 
os bloqueia nessa posição. Para desbloquear os ícones e tornar a movê-los novamente, clique 
outra vez em Organizar ícones automaticamente, apagando a marca de seleção ao lado desta 
opção.

Por padrão, o Windows espaça os ícones igualmente em uma grade invisível. Para colocar os 
ícones mais perto ou com mais precisão, desative a grade. Clique com o botão direito do mouse 
em uma parte vazia da área de trabalho, aponte para “Exibir” e clique em “Alinhar ícones à gra-
de”. Repita essas etapas para reativar a grade.

Selecionando Vários Ícones

Para mover ou excluir um grupo de ícones de uma só 
vez, primeiro é necessário selecionar todos eles. Cli-
que em uma parte vazia da área de trabalho e arraste 
o mouse. Contorne os ícones que deseja selecionar 
com o retângulo que aparecerá. Em seguida, solte o 
botão do mouse. Agora você pode arrastar os ícones 
como um grupo ou excluí-los.

Ocultando Ícones da Área de Trabalho

Para ocultar temporariamente todos os ícones da área de trabalho sem realmente removê-los, 
clique com o botão direito do mouse em uma parte vazia da área de trabalho, clique em “Exi-
bir” e em “Mostrar Ícones da Área de Trabalho” para apagar a marca de seleção dessa opção. 
Agora, nenhum ícone aparece na área de trabalho. Para vê-los novamente, clique outra vez em 
“Mostrar Ícones da Área de Trabalho”.

Lixeira

Quando você não precisar mais de um arquivo, poderá removê-lo do computador para ganhar 
espaço e impedir que o computador fique congestionado com arquivos indesejados. Para ex-
cluir um arquivo, abra a respectiva pasta ou biblioteca e selecione o arquivo. Pressione a tecla 
“Delete” no teclado e, na caixa de diálogo Excluir Arquivo, clique em “Sim”.
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Um arquivo excluído é armazenado temporariamente na Lixeira. Pense nela como uma rede 
de segurança que lhe permite recuperar pastas ou arquivos excluídos por engano. De vez em 
quando, você deve esvaziar a Lixeira para recuperar o espaço usado pelos arquivos indesejados 
no disco rígido.

A Lixeira vazia (à esquerda) e cheia (à direita)

Se tiver certeza de que não precisará mais dos itens excluídos, poderá esvaziar a Lixeira. Ao fa-
zer isso, excluirá permanentemente os itens e recuperará o espaço em disco por eles ocupado. 

Regra: Ao recuperar um arquivo da Lixeira ele SEMPRE será colocado no mesmo local onde foi 
excluído.

Em situações normais, todos os arquivos são enviados para Lixeira, mas existe algumas exce-
ções:

a) Excluir com a tecla SHIFT pressionada;
b) Excluir de dispositivos com armazenamento removível (pen drive);
c) Excluir da rede.;
d) Configurar o tamanho de Lixeira como “0”.
e) Excluir arquivos maiores que o tamanho da Lixeira;
f) Configurar a Lixeira selecionando a opção “Não mover arquivos para a Lixeira”;
g) Excluir arquivos maiores que o espaço livre da Lixeira faz com que os arquivos mais antigos 

sejam excluídos.

Gadgets

O Windows contém miniprogramas chamados Gadgets que oferecem informações rápidas e 
acesso fácil a ferramentas usadas com frequência. Por exemplo, você pode usar Gadgets para 
exibir uma apresentação de slides ou exibir manchetes atualizadas continuamente. Alguns Gad-
gets incluídos no Windows 7 são: Apresentação de Slides, Calendário, Conversor de Moedas, 
Manchetes do Feed, Medidor de CPU, Quebra-cabeças de Imagens, Relógio e Tempo.
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Menu Iniciar

O Menu Iniciar é o portão de entrada para programas, pastas e configurações do computador. 
Ele se chama menu, pois oferece uma lista de opções, exatamente como o menu de um restau-
rante. E como a palavra “iniciar” já diz, é o local onde você iniciará ou abrirá itens.

Use o menu Iniciar para fazer as seguintes atividades comuns:

 • Iniciar programas

 • Abrir pastas usadas com frequência (bibliotecas)

 • Pesquisar arquivos, pastas e programas

 • Ajustar configurações do computador (Painel de Controle)

 • Obter ajuda com o sistema operacional Windows

 • Desligar o computador ou fazer logoff do Windows ou alternar para outra conta de usuário 

Para abrir o Menu Iniciar, clique no botão Iniciar  no canto inferior esquerdo da tela, ou pres-
sione a tecla de logotipo do Windows  no teclado.

O Menu Iniciar tem duas partes básicas:

 • O painel esquerdo grande mostra uma lista breve de programas no computador. Pode haver varia-
ções na aparência dessa lista porque o fabricante do computador tem autonomia para personali-
zá-la. Clique em Todos os Programas para exibir uma lista completa de programas (mais informa-
ções adiante). Na parte inferior do painel esquerdo está a caixa de pesquisa, que permite que você 
procure programas e arquivos no computador digitando os termos de pesquisa.

 • O painel direito dá acesso a pastas, arquivos, configurações e recursos mais usados. Nele 
também é possível fazer logoff do Windows ou desligar o computador.
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Abrindo Programas a Partir do Menu Iniciar

Um dos usos mais comuns do Menu Iniciar é abrir programas instalados no computador. Para 
abrir um programa mostrado no painel esquerdo do Menu Iniciar, clique nele. Isso abrirá o pro-
grama e fechará o Menu Iniciar.

Se você não vir o programa que deseja, clique em Todos os Programas na parte inferior do pai-
nel esquerdo. O painel exibirá uma longa lista de programas, em ordem alfabética, seguida por 
uma lista de pastas.

Se você clicar em um dos ícones de programa, ele será inicializado e o menu Iniciar será fecha-
do. O que há dentro das pastas? Mais programas. Clique em Acessórios, por exemplo, e uma 
lista de programas armazenados nessa pasta aparecerá. Clique em qualquer programa para 
abri-lo. Para voltar aos programas que você viu quando abriu o menu Iniciar pela primeira vez, 
clique em “Voltar” perto da parte inferior do menu.

Se você não tiver certeza do que um programa faz, mova o ponteiro sobre o respectivo ícone ou 
nome. Aparecerá uma caixa com uma descrição do programa. Por exemplo, a ação de apontar 
para a Calculadora exibe esta mensagem: “Executa tarefas aritméticas básicas com uma calcu-
ladora na tela”. Isso funciona também para itens no painel direito do Menu Iniciar.

Você notará que, com o tempo, as listas de programas no menu Iniciar vão sendo alteradas. 
Isso acontece por dois motivos. Em primeiro lugar, quando você instala novos programas, eles 
são adicionados à lista Todos os Programas. Em segundo lugar, o menu Iniciar detecta quais 
programas você usa mais e os substitui no painel esquerdo para acesso rápido.

O que está no painel esquerdo?

O painel esquerdo do Menu Iniciar contém links para os programas que você utiliza com mais 
frequência. Segue uma descrição da distribuição dos ícones, de cima para baixo:

 • Ícones dos programas fixados no Menu Iniciar – Em uma instalação normal do Windows 7, 
nenhum programa fica nesta parte superior do menu Iniciar.

 • Ícones dos programas mais utilizados – Os dez programas mais usados aparecem na lista. 
Se quiser remove algum programa da lista, basta clicar em Remover desta lista.

 • Todos os Programas – Lista de Todos os programas instalados no computador.

 • Pesquisa – Permite pesquisar itens como arquivos, pastas, programas e-mails e outros.

O que está no painel direito?

O painel direito do Menu Iniciar contém links para partes do Windows que você provavelmente 
usará com mais frequência. Aqui estão elas, de cima para baixo:

 • Pasta pessoal. Abre a pasta pessoal, que recebe o nome de quem está conectado no mo-
mento ao Windows. Por exemplo, se o usuário atual for Luciana Ramos, a pasta se chamará 
Luciana Ramos. Esta pasta, por sua vez, contém arquivos específicos do usuário, como as 
pastas Meus Documentos, Minhas Músicas, Minhas Imagens e Meus Vídeos.

 • Documentos. Abre a biblioteca Documentos, na qual é possível acessar e abrir arquivos de 
texto, planilhas, apresentações e outros tipos de documentos.
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 • Imagens. Abre a biblioteca Imagens, na qual é possível acessar e exibir imagens digitais e 
arquivos gráficos.

 • Música. Abre a biblioteca Músicas, na qual é possível acessar e tocar música e outros arqui-
vos de áudio.

 • Jogos. Abre a pasta Jogos, na qual é possível acessar todos os jogos no computador.

 • Computador. Abre uma janela na qual é possível acessar unidades de disco, câmeras, im-
pressoras, scanners e outros hardwares conectados ao computador.

 • Painel de Controle. Abre o Painel de Controle, no qual é possível personalizar a aparência 
e a funcionalidade do computador, instalar ou desinstalar programas, configurar conexões 
de rede e gerenciar contas de usuário.

 • Dispositivos e Impressoras. Abre uma janela onde é possível exibir informações sobre a im-
pressora, o mouse e outros dispositivos instalados no seu computador.

 • Programas Padrão. Abre uma janela onde é possível selecionar qual programa você deseja 
que o Windows use para determinada atividade, como navegação na Web.

 • Ajuda e Suporte. Abre a Ajuda e Suporte do Windows onde você pode procurar e pesquisar 
tópicos da Ajuda sobre como usar o Windows e o computador.

 • Na parte inferior do painel direito está o botão de Desligar. Clique no botão Desligar para 
desligar o computador.

Personalizar o Menu Iniciar

Você pode controlar quais itens aparecerão no Menu Iniciar. Por exemplo, você pode adicionar 
ícones de seus programas favoritos ao Menu Iniciar para acesso rápido ou remover programas 
da lista. Você também pode ocultar ou mostrar certos itens no painel direito. Para isso, clique 
com botão da direita do mouse sobre um o Menu Iniciar e selecione “Propriedades”.

Barra de Tarefas

A barra de tarefas é aquela barra longa horizontal na parte inferior da tela. Diferentemente da 
área de trabalho, que pode ficar obscurecida devido às várias janelas abertas, a barra de tarefas 
está quase sempre visível. Ela possui três seções principais:

 • O botão Iniciar , que abre o Menu Iniciar.

 • A seção intermediária, que mostra quais programas e arquivos estão abertos e permite que 
você alterne rapidamente entre eles.

 • A área de notificação, que inclui um relógio e ícones (pequenas imagens) que comunicam o 
status de determinados programas e das configurações do computador.

No Windows XP, ao lado no Menu Iniciar aparecia a “Barra de Inicialização Rápida” que não 
existe no Windows 7, pois agora temos a opção de “Fixar” os programas na Barra de Tarefas. 
Como é provável que você use a seção intermediária da barra de tarefas com mais frequência, 
vamos abordá-la primeiro.
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Manter o Controle das Janelas

Se você abrir mais de um programa ou arquivo ao mesmo tempo, as janelas rapidamente co-
meçarão a se acumular na área de trabalho. Como as janelas costumam encobrir umas às ou-
tras ou ocupar a tela inteira, às vezes fica difícil ver o que está por baixo ou lembrar do que já 
foi aberto.

É aí que a barra de tarefas entra em ação. Sempre que você abre um programa, uma pasta ou 
um arquivo, o Windows cria um botão na barra de tarefas correspondente a esse item. Esse 
botão exibe um ícone que representa o programa aberto. Na figura abaixo, dois programas 
estão abertos (a Calculadora e o Campo Minado) e cada um tem seu próprio botão na barra de 
tarefas.

Cada programa possui seu próprio botão na barra de tarefas

Observe que o botão na barra de tarefas para o Campo Minado está realçado. Isso indica que 
o Campo Minado é a janela ativa, ou seja, que está na frente das demais janelas abertas e que 
você pode interagir imediatamente com ele.

Para alternar para outra janela, clique no botão da barra de tarefas. Neste exemplo, se você 
clicar no botão da barra de tarefas referente à Calculadora, sua janela será trazida para frente.

Clique em um botão da barra de tarefas para alternar para a janela correspondente

Clicar em botões da barra de tarefas é apenas uma das diversas formas de alternar entre janelas. 
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Minimizar e Restaurar Janelas

Quando uma janela está ativa (seu botão da barra de tarefas aparece realçado), o clique no 
botão correspondente minimiza a janela. Isso significa que a janela desaparece da área de tra-
balho. Minimizar uma janela não a fecha, nem exclui seu conteúdo. Simplesmente a remove da 
área de trabalho temporariamente.

Na figura abaixo, a Calculadora foi minimizada, mas não fechada. Você sabe que ela ainda está 
em execução porque existe um botão na barra de tarefas.

A ação de minimizar a Calculadora deixa visível somente seu botão da barra de tarefas

Também é possível minimizar uma janela clicando no botão de minimizar, no canto superior 
direito da janela.

Botão Minimizar (à esquerda)

Para restaurar uma janela minimizada (fazê-la aparecer novamente na área de trabalho), clique 
no respectivo botão da barra de tarefas.

Ver Visualizações das Janelas Abertas

Quando você move o ponteiro do mouse para um botão da barra de tarefas, uma pequena ima-
gem aparece mostrando uma versão em miniatura da janela correspondente. Essa visualização, 
também chamada de miniatura, é muito útil. Além disso, se uma das janelas tiver execução de 
vídeo ou animação, você verá na visualização.

Você poderá visualizar as miniaturas apenas se o Aero puder ser executado no seu computador 
e você estiver executando um tema do Windows 7.
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Área de Notificação

A área de notificação, na extrema direita da barra de tarefas, inclui um relógio e um grupo de 
ícones. Ela tem a seguinte aparência:

À esquerda os ícones comuns em um computador de mesa e à direita de um notebook.

Esses ícones comunicam o status de algum item no computador ou fornecem acesso a deter-
minadas configurações. O conjunto de ícones que você verá varia em função dos programas ou 
serviços instalados e de como o fabricante configurou seu computador.

Quando você mover o ponteiro para um determinado ícone, verá o nome desse ícone e o status 
de uma configuração. Por exemplo, apontar para o ícone de volume  mostrará o nível de vo-
lume atual do computador. Apontar para o ícone de rede  informará se você está conectado a 
uma rede, qual a velocidade da conexão e a intensidade do sinal.

Na Área de Notificação temos um recurso novo do Windows 7, a “Central de Ações”. Ela é um 
local central para exibir alertas e tomar providências que podem ajudar a executar o Windows 
uniformemente. A Central de Ações lista mensagens importantes sobre configurações de segu-
rança e manutenção que precisam da sua atenção. Os itens em vermelho na Central de Ações 
são rotulados como Importante e indicam problemas significativos que devem ser resolvidos 
logo, como um programa antivírus que precisa ser atualizado. Os itens em amarelo são tarefas 
sugeridas que você deve considerar executar, como tarefas de manutenção recomendadas.

Em geral, o clique simples em um ícone na área de notificação abre o programa ou a configura-
ção associada a ele. Por exemplo, a ação de clicar uma vez no ícone de volume abre os contro-
les de volume. O clique simples no ícone de rede abre a Central de Rede e Compartilhamento.

De vez em quando, um ícone na área de notificação exibirá uma pequena janela pop-up (de-
nominada notificação) para informá-lo sobre algo. Por exemplo, depois de adicionar um novo 
dispositivo de hardware ao seu computador, é provável que você veja o seguinte:

A área de notificação exibe uma mensagem depois que o novo hardware é instalado

Clique no botão Fechar  no canto superior direito da notificação para descartá-la. Se você não 
fizer nada, a notificação desaparecerá após alguns segundos.
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Para evitar confusão, o Windows oculta ícones na área de notificação quando você fica um 
tempo sem usá-los. Se os ícones estiverem ocultos, clique no botão “Mostrar ícones ocultos” 
para exibi-los temporariamente.

Personalizar a Barra de Tarefas

Existem muitas formas de personalizar a barra de tarefas de acordo com as suas preferências. 
Por exemplo, você pode mover a barra de tarefas inteira para a esquerda, para a direita ou para 
a borda superior da tela. Também pode alargar a barra de tarefas, fazer com que o Windows a 
oculte automaticamente quando não estiver em uso e adicionar barras de ferramentas a ela. 
Para isso, clique com botão da direita do mouse sobre uma área sem ícones na Barra de Tarefas 
e selecione Propriedades.

Desligando o Computador

Quando você termina de usar o computador, é importante desligá-lo corretamente não apenas 
para economizar energia, mas também para garantir que os dados sejam salvos e para ajudar a 
mantê-lo mais seguro. Há três maneiras de desligar o computador: pressionando o botão liga/
desliga do computador, usando o botão Desligar no Menu Iniciar e, caso tenha um laptop, fe-
chando a tampa.

Use o Botão Desligar no Menu Iniciar

Para desligar o computador usando o menu Iniciar, clique no botão Iniciar  e, no canto inferior 
direito desse menu, clique em Desligar. 

Quando você clicar em Desligar, o computador fechará todos os programas abertos, juntamente 
com o próprio Windows, para em seguida desligar completamente o computador e a tela. O 
desligamento não salva seu trabalho; portanto, primeiro salve seus arquivos.

Clique na seta ao lado do botão Desligar para ver mais opções.
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Para Alterar as Configurações do Botão Desligar

Por padrão, o botão Desligar desliga o computador. Mas você pode alterar o que acontece 
quando clica nesse botão.

1. Clique para abrir a Barra de Tarefas e as Propriedades do Menu Iniciar. 

2. Clique na guia Menu Iniciar.

3. Na lista Ação do botão de energia, clique em um item e em OK.

O botão Desligar também pode assumir uma outra forma. Se você tiver configurado o compu-
tador para receber atualizações automáticas do “Windows Update” e elas estiverem prontas 
para ser instaladas, o botão Desligar terá a seguinte aparência:

 

O botão Desligar (instalar atualizações e desligar)

Nesse caso, ao se clicar no botão Desligar, o Windows instala as atualizações e desliga seu com-
putador.

A ação de iniciar o computador após seu desligamento demora mais do que iniciá-lo quando 
ele está em modo de suspensão.

Usando o Modo de Suspensão

Você pode colocar seu computador em suspensão, em vez de desligá-lo. Quando o computador 
está em suspensão, o vídeo se desliga e, geralmente, a ventoinha para. Geralmente, uma luz na 
parte externa do gabinete do computador pisca ou fica amarela para indicar que o computador 
está em suspensão. Todo o processo leva apenas alguns segundos.

Como o Windows se lembrará do que você estava fazendo, não é necessário fechar os progra-
mas e arquivos antes de colocar o computador em suspensão. Mas convém salvar seu trabalho 
antes de colocar o computador em qualquer modo de baixo consumo de energia. Na próxima 
vez que você ligar o computador (e inserir sua senha, se necessário), a aparência da tela será 
exatamente igual a quando você desligou o computador.

Para ativar o computador, pressione o botão de energia no gabinete do computador. Como 
você não precisa esperar o Windows iniciar, o computador é ativado em segundos e você pode 
voltar ao trabalho quase imediatamente.

Enquanto está em suspensão, o computador usa pouca energia para manter seu trabalho na 
memória. Se você estiver usando um laptop, não se preocupe. A bateria não será descarregada. 
Se o computador ficar muitas horas em suspensão ou se a bateria estiver acabando, seu traba-
lho será salvo no disco rígido e o computador será desligado de vez, sem consumir energia.
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Quando Desligar

Ainda que colocar o computador em suspensão seja uma maneira rápida de desligá-lo e a me-
lhor opção para retomar o trabalho rapidamente, há situações em que é necessário desligá-lo 
completamente:

 • Ao adicionar ou atualizar hardware no interior do computador (por exemplo, instalar me-
mória, disco rígido, placa de som ou placa de vídeo). Desligue o computador e desconecte-
-o da fonte de energia antes de prosseguir com a atualização.

 • Ao se adicionar uma impressora, um monitor, uma unidade externa ou outro dispositivo 
de hardware que não se conecta a uma porta USB ou IEEE 1394 no computador. Desligue o 
computador antes de conectar o dispositivo.

Ao adicionar hardware que usa um cabo USB, não é necessário desligar o computador primei-
ro. A maioria dos dispositivos mais novos usa cabos USB. Esta é a aparência de um cabo USB:

Cabo USB

Usuários de Laptop: Fechar a Tampa

Se tiver um laptop, há uma maneira mais fácil ainda de desligar o computador: fechando a tam-
pa. Você pode escolher se o computador será colocado em suspensão, desligará ou entrará em 
outro estado de economia de energia. Se preferir, desligue o laptop pressionando o respectivo 
botão de energia. Para escolher a ação abra o Painel de Controle, Opções de Energia, no lado 
esquerdo você encontra a opção “Escolher a função do fechamento da tampa”.

Trabalhando com Janelas

Sempre que você abre um programa, um arquivo ou uma pasta, ele aparece na tela em uma 
caixa ou moldura chamada janela (daí o nome atribuído ao sistema operacional Windows, que 
significa Janelas em inglês). Como as janelas estão em toda parte no Windows, é importante 
saber como movê-las, alterar seu tamanho ou simplesmente fazê-las desaparecer.

Partes de uma Janela

Embora o conteúdo de cada janela seja diferente, todas as janelas têm algumas coisas em co-
mum. Em primeiro lugar, elas sempre aparecem na área de trabalho, a principal área da tela. 
Além disso, a maioria das janelas possuem as mesmas partes básicas.
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Partes de uma janela típica

 • Barra de título. Exibe o nome do documento e do programa (ou o nome da pasta, se você 
estiver trabalhando em uma pasta).

 • Botões Minimizar, Maximizar e Fechar. Estes botões permitem ocultar a janela, alargá-la 
para preencher a tela inteira e fechá-la, respectivamente (mais detalhes sobre eles em bre-
ve).

 • Barra de menus. Contém itens nos quais você pode clicar para fazer escolhas em um pro-
grama. 

 • Barra de rolagem. Permite rolar o conteúdo da janela para ver informações que estão fora 
de visão no momento.

 • Bordas e cantos. É possível arrastá-los com o ponteiro do mouse para alterar o tamanho da 
janela.

Outras janelas podem ter botões, caixas ou barras adicionais, mas normalmente também têm 
as partes básicas.

Movendo uma Janela

Para mover uma janela, aponte para sua barra de título com o ponteiro do mouse . Em se-
guida, arraste a janela para o local desejado. (Arrastar significa apontar para um item, manter 
pressionado o botão do mouse, mover o item com o ponteiro e depois soltar o botão do mou-
se).



 

www.acasadoconcurseiro.com.br1528

Alterando o Tamanho de uma Janela

 • Para que uma janela ocupe a tela inteira, clique em seu botão Maximizar  ou clique 
duas vezes na barra de título da janela.

 • Para retornar uma janela maximizada ao tamanho anterior, clique em seu botão Restaurar
 (ele é exibido no lugar do botão Maximizar). ou clique duas vezes na barra de título da 

janela.

 • Para redimensionar uma janela (torná-la menor ou maior), aponte para qualquer borda ou 
canto da janela. Quando o ponteiro do mouse mudar para uma seta de duas pontas (veja a 
figura abaixo), arraste a borda ou o canto para encolher ou alargar a janela.

Arraste a borda ou o canto de uma janela para redimensioná-la

Não é possível redimensionar uma janela maximizada. Você deve primeiro restaurá-la ao 
tamanho anterior.

Embora a maioria das janelas possa ser maximizada e redimensionada, existem algumas janelas 
que têm tamanho fixo, como as caixas de diálogo.

Ocultando uma Janela

Minimizar uma janela é o mesmo que ocultá-la. Se você deseja tirar uma janela temporariamente 
do caminho sem fechá-la, minimize-a.

Para minimizar uma janela, clique em seu botão Minimizar . A janela desaparecerá da área 
de trabalho e ficará visível somente como um botão na barra de tarefas, aquela barra longa ho-
rizontal na parte inferior da tela.

Botão da barra de tarefas

Para fazer uma janela minimizada aparecer novamente na área de trabalho, clique em seu res-
pectivo botão da barra de tarefas. A janela aparecerá exatamente como estava antes de ser 
minimizada.
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Fechando uma Janela

O fechamento de uma janela a remove da área de trabalho e da barra de tarefas. Se você tiver 
terminado de trabalhar com um programa ou documento e não precisar retornar a ele imedia-
tamente, feche-o.

Para fechar uma janela, clique em seu botão Fechar . Se você fechar um documento sem 
salvar as alterações feitas, aparecerá uma mensagem dando-lhe a opção de salvar as altera-
ções.

Alternando entre Janelas

Se você abrir mais de um programa ou documento, a área de trabalho poderá ficar congestio-
nada rapidamente. Manter o controle de quais janelas você já abriu nem sempre é fácil, porque 
algumas podem encobrir, total ou parcialmente, as outras.

Usando a barra de tarefas. A barra de tarefas fornece uma maneira de organizar todas as ja-
nelas. Cada janela tem um botão correspondente na barra de tarefas. Para alternar para outra 
janela, basta clicar no respectivo botão da barra de tarefas. A janela aparecerá na frente de 
todas as outras, tornando-se a janela ativa, ou seja, aquela na qual você está trabalhando no 
momento. 

Para identificar com facilidade uma janela, aponte para seu botão da barra de tarefas. Quando 
você aponta para um botão na barra de tarefas, aparece uma visualização em miniatura dessa 
janela, seja o conteúdo um documento, uma foto ou até mesmo um vídeo em execução. Esta 
visualização é útil principalmente quando você não consegue identificar uma janela somente 
pelo título.

Colocar o cursor sobre o botão de uma janela na barra de tarefas exibe uma visualização da janela

Observação: Para visualizar miniaturas, seu computador deve oferecer suporte ao Aero.
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Usando Alt+Tab. Você pode alternar para a janela anterior pressionando Alt+Tab, ou percorrer 
todas as janelas abertas e a área de trabalho mantendo pressionada a tecla Alt e pressionando 
repetidamente a tecla Tab. Solte Alt para mostrar a janela selecionada.

Usando o Aero Flip 3D. O Aero Flip 3D organiza as janelas em uma pilha tridimensional para 
permitir que você as percorra rapidamente. Para usar o Flip 3D:

1. Mantenha pressionada a tecla de logotipo do Windows  e pressione Tab para abrir o Flip 
3D.

2. Enquanto mantém pressionada a tecla de logotipo do Windows, pressione Tab 
repetidamente ou gire a roda do mouse para percorrer as janelas abertas. Você também 
pode pressionar Seta para a Direita ou Seta para Baixo para avançar uma janela, ou 
pressionar Seta para a Esquerda ou Seta para Cima para retroceder uma janela.

3. Solte a tecla de logotipo do Windows para exibir a primeira janela da pilha ou clique em 
qualquer parte da janela na pilha para exibir essa janela.

Aero Flip 3D

O Flip 3D faz parte da experiência de área de trabalho do Aero. Se o computador não oferecer 
suporte para o Aero, você poderá exibir os programas e janelas abertos no computador pres-
sionando Alt+Tab. Para percorrer as janelas abertas, pressione a tecla Tab, pressione as teclas 
de direção ou use o mouse. 

Organizando Janelas Automaticamente

Agora que você sabe como mover e redimensionar janelas, pode organizá-las da maneira que 
quiser na área de trabalho. Também pode fazer com que o Windows as organize automatica-
mente em uma destas três formas: em cascata, lado a lado e empilhadas verticalmente.
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Organize as janelas em cascata (à esquerda), lado a lado (à direita) ou em uma pilha vertical (no centro)

Para escolher uma dessas opções, abra algumas janelas na área de trabalho, clique com o bo-
tão direito do mouse em uma área vazia da barra de tarefas e clique em “Janelas em cascata”, 
“Mostrar janelas empilhadas” ou “Mostrar janelas lado a lado”.

O recurso Ajustar redimensiona automaticamente as janelas quando você as move ou ajusta 
na borda da tela. Você pode usar o Ajustar para organizar janelas lado a lado, expandir janelas 
verticalmente ou maximizar uma janela.

Para Organizar Janelas Lado a Lado – Aero SNAP (Ajustar)
1. Arraste a barra de título de uma janela para a esquerda ou a direita da tela até ser exibido 

um contorno da janela expandida.

2. Libere o mouse para expandir a janela.

3. Repita as etapas 1 e 2 com outra janela para organizar as janelas lado a lado.

Arraste uma janela para o lado da área de trabalho para expandi-la até metade da tela.
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Para Expandir uma Janela Verticalmente – Aero SNAP
1. Aponte para a borda superior ou inferior da janela aberta até o ponteiro mudar para uma 

seta de duas pontas .
2. Arraste a borda da janela para a parte superior ou inferior da tela para expandir a a janela 

na altura total da área de trabalho. A largura da janela não é alterada.

Arraste a parte superior ou inferior da janela para expandi-la verticalmente

Para Maximizar uma Janela – Aero SNAP
1. Arraste a barra de título da janela para a parte superior da tela. O contorno da janela se 

expande para preencher a tela.
2. Libere a janela para expandi-la e preencher toda a área de trabalho.

Arraste uma janela para a parte superior da área de trabalho para expandi-la totalmente
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Para Minimizar Todas as Janelas menos a Janela Ativa – Aero SHAKE

1. Clique na barra de título da janela e arraste rapidamente para os dois lados. O tamanho da 
janela se mantém o mesmo, mas as demais janelas são minimizadas. Isso também pode ser 
feito, usando as teclas Windows  +Home.

2. Para restaurar as janelas que foram minimizadas, basta repetir umas das opções acima.

Para Visualizar a Área de Trabalho Através das Janelas – Aero PEEK

1. Basta apontar para a extremidade da barra de tarefas, para ver as janelas abertas ficarem 
transparentes na hora, revelando todos os ícones e gadgets ocultos. Essa funcionalidade 
também é conhecida como Visão de raio-X

Caixa de Diálogo

Uma caixa de diálogo é um tipo especial de janela que faz uma pergunta, fornece informações 
ou permite que você selecione opções para executar uma tarefa. Você verá caixas de diálogo 
com frequência quando um programa ou o Windows precisar de uma resposta sua antes de 
continuar.

Uma caixa de diálogo aparecerá se você sair de um programa sem salvar o trabalho

Ao contrário das janelas comuns, a caixa de diálogo não pode ser maximizada, minimizadas ou 
redimensionadas, mas podem ser movidas.

Trabalhando com Arquivos e Pastas

Um arquivo é um item que contém informações, por exemplo, texto, imagens ou música. Quan-
do aberto, um arquivo pode ser muito parecido com um documento de texto ou com uma ima-
gem que você poderia encontrar na mesa de alguém ou em um arquivo convencional Em seu 
computador, os arquivos são representados por ícones; isso facilita o reconhecimento de um 
tipo de arquivo bastando olhar para o respectivo ícone. Veja a seguir alguns ícones de arquivo 
comuns:
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Ícones de alguns tipos de arquivo

Uma pasta é um contêiner que pode ser usado para armazenar arquivos. Se você tivesse cente-
nas de arquivos em papel em sua mesa, seria quase impossível encontrar um arquivo específico 
quando você dele precisasse. É por isso que as pessoas costumam armazenar os arquivos em 
papel em pastas dentro de um arquivo convencional. As pastas no computador funcionam exa-
tamente da mesma forma. Veja a seguir alguns ícones de pasta comuns:

Uma pasta vazia (à esquerda); uma pasta contendo arquivos (à direita)

As pastas também podem ser armazenadas em outras pastas. Uma pasta dentro de uma pasta 
é chamada subpasta. Você pode criar quantas subpastas quiser, e cada uma pode armazenar 
qualquer quantidade de arquivos e subpastas adicionais.

Windows Explorer

Windows Explorer (literalmente do inglês “Explorador do Windows”, nome pelo qual é encon-
trado na versão portuguesa de todas as versões do Windows) é um gerenciador de arquivos e 
pastas do sistema operacional Windows. Ou seja, é utilizado para a cópia, exclusão, organiza-
ção, movimentação e todas as atividades de gerenciamento de arquivos, podendo também ser 
utilizado para a instalação de programas.

 Seu ícone é uma pasta (diretório) amarela e o nome de seu arquivo é Explorer.exe, o qual nor-
malmente se encontra em C:\Windows. Para encontrar esse programa, clique no botão “Ini-
ciar”, em seguida, em Programas e em Acessórios, lá estará o Windows Explorer. Também pode 
ser aberto clicando no ícone Computador do Menu Iniciar.
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Usando Bibliotecas para Acessar Arquivos e Pastas

No Windows Explorer podemos visualizar as Bibliotecas, um conceito novo do Windows 7. Bi-
blioteca é o local onde você gerencia documentos, músicas, imagens e outros arquivos. Você 
pode procurar arquivos da mesma forma como faz em uma pasta ou exibir os arquivos organi-
zados por propriedades como data, tipo e autor.

Quando se trata de se organizar, não é necessário começar do zero. Você pode usar bibliotecas, 
para acessar arquivos e pastas e organizá-los de diferentes maneiras. Esta é uma lista das quatro 
bibliotecas padrão e para que elas são usadas normalmente:

 • Biblioteca Documentos. Use essa biblioteca para organizar documentos de processamento 
de texto, planilhas, apresentações e outros arquivos relacionados a texto. Por padrão, os 
arquivos movidos, copiados ou salvos na biblioteca Documentos são armazenados na pasta 
Meus Documentos.

 • Biblioteca Imagens. Use esta biblioteca para organizar suas imagens digitais, sejam elas ob-
tidas da câmera, do scanner ou de e-mails recebidos de outras pessoas. Por padrão, os 
arquivos movidos, copiados ou salvos na biblioteca Imagens são armazenados na pasta Mi-
nhas Imagens.

 • Biblioteca Músicas. Use esta biblioteca para organizar suas músicas digitais, como as que 
você copia de um CD de áudio ou as baixadas da Internet. Por padrão, os arquivos movidos, 
copiados ou salvos na biblioteca Músicas são armazenados na pasta Minhas Músicas.

 • Biblioteca Vídeos. Use esta biblioteca para organizar e arrumar seus vídeos, como clipes 
da câmera digital ou da câmera de vídeo, ou arquivos de vídeo baixados da Internet. Por 
padrão, os arquivos movidos, copiados ou salvos na biblioteca Vídeos são armazenados na 
pasta Meus Vídeos.
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Para abrir as bibliotecas Documentos, Imagens ou Músicas, clique no botão Iniciar  e, em 
seguida, em Documentos, Imagens ou Músicas.

É possível abrir bibliotecas padrões do Windows a partir do Menu Iniciar

Compreendendo as Partes de uma Janela

Quando você abre uma pasta ou biblioteca, ela é exibida em uma janela. As várias partes dessa 
janela foram projetadas para facilitar a navegação no Windows e o trabalho com arquivos, pas-
tas e bibliotecas. Veja a seguir uma janela típica e cada uma de suas partes: 
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Partes da janela Função

Painel de 
navegação

Use o painel de navegação para acessar bibliotecas, pastas, pesquisas salvas 
ou até mesmo todo o disco rígido. Use a seção “Favoritos” para abrir as pastas 
e pesquisas mais utilizadas. Na seção “Bibliotecas” é possível acessar suas bi-
bliotecas. Você também pode expandir “Computador” para pesquisar pastas e 
subpastas. 

Botões Voltar e 
Avançar

Use os botões Voltar  e Avançar  para navegar para outras pastas ou 
bibliotecas que você já tenha aberto, sem fechar, na janela atual. Esses botões 
funcionam juntamente com a barra de endereços. Depois de usar a barra de 
endereços para alterar pastas, por exemplo, você pode usar o botão Voltar para 
retornar à pasta anterior.

Barra de 
ferramentas

Use a barra de ferramentas para executar tarefas comuns, como alterar a apa-
rência de arquivos e pastas, copiar arquivos em um CD ou iniciar uma apresen-
tação de slides de imagens digitais. Os botões da barra de ferramentas mudam 
para mostrar apenas as tarefas que são relevantes. Por exemplo, se você clicar 
em um arquivo de imagem, a barra de ferramentas mostrará botões diferentes 
daqueles que mostraria se você clicasse em um arquivo de música.

Barra de endereços Use a barra de endereços para navegar para uma pasta ou biblioteca diferente 
ou voltar à anterior.

Painel de biblioteca
O painel de biblioteca é exibido apenas quando você está em uma biblioteca 
(como na biblioteca Documentos). Use o painel de biblioteca para personalizar 
a biblioteca ou organizar os arquivos por propriedades distintas. 

Títulos de coluna

Use os títulos de coluna para alterar a forma como os itens na lista de arquivos 
são organizados. Por exemplo, você pode clicar no lado esquerdo do cabeçalho 
da coluna para alterar a ordem em que os arquivos e as pastas são exibidos ou 
pode clicar no lado direito para filtrar os arquivos de maneiras diversas. 

Lista de arquivos
É aqui que o conteúdo da pasta ou biblioteca atual é exibido. Se você usou a caixa 
de pesquisa para localizar um arquivo, somente os arquivos que correspondam 
a sua exibição atual (incluindo arquivos em subpastas) serão exibidos.

Caixa de Pesquisa

Digite uma palavra ou frase na caixa de pesquisa para procurar um item na 
pasta ou biblioteca atual. A pesquisa inicia assim que você começa a digitar. 
Portanto, quando você digitar B, por exemplo, todos os arquivos cujos nomes 
iniciarem com a letra B aparecerão na lista de arquivos

Painel de detalhes

Use o painel de detalhes para ver as propriedades mais comuns associadas ao 
arquivo selecionado. Propriedades do arquivo são informações sobre um ar-
quivo, tais como o autor, a data da última alteração e qualquer marca descritiva 
que você possa ter adicionado ao arquivo. 

Painel de 
visualização

Use o painel de visualização para ver o conteúdo da maioria dos arquivos. Se 
você selecionar uma mensagem de email, um arquivo de texto ou uma imagem, 
por exemplo, poderá ver seu conteúdo sem abri-lo em um programa. Caso não 
esteja vendo o painel de visualização, clique no botão Painel de visualização  
na barra de ferramentas para ativá-lo.

Na Barra de Ferramentas, no item “Organizar”, “Opções de pasta e pesquisa”, guia “Modo de 
Exibição” temos algumas opções importantes que podem ser alteradas. Por padrão as duas 
abaixo estão marcadas.
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 • Ocultar as extensões dos tipos de arquivo conhecidos
 • Não mostrar arquivos, pastas e unidades ocultas.

A Barra de Menus não apresentada por padrão no Windows Explorer do Windows 7. Para fazê-
-lo aparecer temporariamente pressione a tecla “ALT”. Para que a barra fique aparecendo defi-
nitivamente, clique “Organizar”, “Layout” e marque a opção “Barra de menus”. Outras altera-
ções na aparência do Windows Explorer também estão disponíveis nessa opção.

Exibindo e Organizando Arquivos e Pastas

Quando você abre uma pasta ou biblioteca, pode alterar a aparência dos arquivos na janela. 
Por exemplo, talvez você prefira ícones maiores (ou menores) ou uma exibição que lhe permita 
ver tipos diferentes de informações sobre cada arquivo. Para fazer esses tipos de alterações, 
use o botão Modos de Exibição  na barra de ferramentas.

Toda vez que você clica no lado esquerdo do botão Modos de Exibição, ele altera a maneira 
como seus arquivos e pastas são exibidos, alternando entre cinco modos de exibição distintos: 
Ícones grandes, Lista, um modo de exibição chamado Detalhes, que mostra várias colunas de 
informações sobre o arquivo, um modo de exibição de ícones menores chamado Lado a lado e 
um modo de exibição chamado Conteúdo, que mostra parte do conteúdo de dentro do arquivo.

Se você clicar na seta no lado direito do botão Modos de Exibição, terá mais opções. Mova 
o controle deslizante para cima ou para baixo para ajustar o tamanho dos ícones das pastas 
e dos arquivos. Você poderá ver os ícones alterando de tamanho enquanto move o controle 
deslizante.

As opções de Modos de Exibição

Em bibliotecas, você pode ir além, organizando seus arquivos de diversas maneiras. Por 
exemplo, digamos que você deseja organizar os arquivos na biblioteca Músicas por gênero 
(como Jazz e Clássico):

1. Clique no botão Iniciar  e, em seguida, clique em Músicas.

2. No painel da biblioteca (acima da lista de arquivos), clique no menu próximo a “Organizar” 
por e em Gênero.
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Localizando Arquivos

No Windows 7, você encontra mais coisas em mais lugares – documentos, e-mails, músicas – e 
com mais rapidez na Pesquisa do Windows (Windows Search). 

Comece a digitar na caixa de pesquisa do Menu Iniciar, e você verá instantaneamente uma lista 
de arquivos relevantes no seu PC. Você pode pesquisar digitando o nome do arquivo ou com 
base em marcas, no tipo de arquivo e até no conteúdo. Para ver ainda mais correspondências, 
clique em uma categoria nos resultados, como Documentos ou Imagens, ou clique em Ver mais 
resultados. Seus termos de pesquisa serão destacados para facilitar o exame da lista.

Poucas pessoas armazenam todos os seus arquivos em um lugar hoje em dia. Então, o Windo-
ws 7 também é projetado para procurar em discos rígidos externos, PCs em rede e bibliotecas. 
A pesquisa mostrou muitos resultados? Agora você pode filtrá-los instantaneamente por data, 
tipo de arquivo e outras categorias úteis. 

Dependendo da quantidade de arquivos que você tem e de como eles estão organizados, loca-
lizar um arquivo pode significar procurar dentre centenas de arquivos e subpastas; uma tarefa 
nada simples. Para poupar tempo e esforço, use a caixa de pesquisa para localizar o arquivo, 
programa ou e-mail.

A caixa de pesquisa também está localizada na parte superior de cada janela. Para localizar um 
arquivo, abra a pasta ou biblioteca mais provável como ponto de partida para sua pesquisa, cli-
que na caixa de pesquisa e comece a digitar. A caixa de pesquisa filtra o modo de exibição atual 
com base no texto que você digita.

A caixa de pesquisa

A caixa de pesquisa também está localizada na parte superior de cada janela. Para localizar um 
arquivo, abra a pasta ou biblioteca mais provável como ponto de partida para sua pesquisa, cli-
que na caixa de pesquisa e comece a digitar. A caixa de pesquisa filtra o modo de exibição atual 
com base no texto que você digita.
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Se você estiver pesquisando um arquivo com base em uma propriedade (como o tipo do 
arquivo), poderá refinar a pesquisa antes de começar a digitar. Basta clicar na caixa de pesquisa 
e depois em uma das propriedades exibidas abaixo dessa caixa. Isso adicionará um filtro de 
pesquisa (como “tipo”) ao seu texto de pesquisa, fornecendo assim resultados mais precisos.

Opções de pesquisa para refinar o filtro

Caso não esteja visualizando o arquivo que está procurando, você poderá alterar todo o escopo 
de uma pesquisa clicando em uma das opções na parte inferior dos resultados da pesquisa. Por 
exemplo, caso pesquise um arquivo na biblioteca Documentos, mas não consiga encontrá-lo, 
você poderá clicar em Bibliotecas para expandir a pesquisa às demais bibliotecas.

Copiando e Movendo Arquivos e Pastas

De vez em quando, você pode querer alterar o local onde os arquivos ficam armazenados no 
computador. Por exemplo, talvez você queira mover os arquivos para outra pasta ou copiá-los 
para uma mídia removível (como CDs ou cartões de memória) a fim de compartilhar com outra 
pessoa.

A maioria das pessoas copiam e movem arquivos usando um método chamado arrastar e soltar. 
Comece abrindo a pasta que contém o arquivo ou a pasta que deseja mover. Depois, em uma 
janela diferente, abra a pasta para onde deseja mover o item. Posicione as janelas lado a lado 
na área de trabalho para ver o conteúdo de ambas.

Em seguida, arraste a pasta ou o arquivo da primeira pasta para a segunda. Isso é tudo.

Para copiar ou mover um arquivo, arraste-o de uma janela para outra

Ao usar o método arrastar e soltar, note que algumas vezes o arquivo ou a pasta é copiado e, 
outras vezes, ele é movido. Se você estiver arrastando um item entre duas pastas que estão no 
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mesmo disco rígido, os itens serão movidos para que duas cópias do mesmo arquivo ou pasta 
não sejam criadas no mesmo local. Se você estiver arrastando o item para um pasta que esteja 
em outro local (como um local de rede) ou para uma mídia removível (como um CD), o item 
será copiado.

A maneira mais fácil de organizar duas janelas na área de trabalho é usar a função Aero Snap 
(ou Ajustar).

Se você copiar ou mover um arquivo ou pasta para uma biblioteca, ele será armazenado no 
local de salvamento padrão da biblioteca. Para saber como personalizar o local de salvamento 
padrão de uma biblioteca.

Outra forma de copiar ou mover um arquivo é arrastando-o da lista de arquivos para uma pasta 
ou biblioteca no painel de navegação. Com isso, não será necessário abrir duas janelas distin-
tas.

Arquivos e Extensões

Uma extensão de nome de arquivo é um conjunto de caracteres que ajuda Windows a enten-
der qual tipo de informação está em um arquivo e qual programa deve abri-lo. Ela é chamada 
de extensão porque aparece no final do nome do arquivo, após um ponto. No nome de arquivo 
meuarquivo.txt, a extensão é txt. Ela diz ao Windows que esse é um arquivo de texto que pode 
ser aberto por programas associados a essa extensão, como WordPad ou Bloco de Notas. Ex-
tensões de arquivos mais comuns:

Adobe Reader: *.pdf

Aplicativos Office: *.doc, *.docx, *.mdb, *.pps, *.ppt, *.pptx, *.xls, *.xlsx

Áudio e Vídeo: *.avi, *.mov, *.mp3, *.mp4, *.mpeg, *.wma, *.wmv

Backup: *.bak, *.bkf

Comprimidos / Zipados: *.rar, *.zip

E-mail: *.eml, *.msg, *.pst

Executáveis: *.bat, *.cmd, *.com, *.exe, *.msi

Fontes: *.ttf, *.otf

Imagem: *.bmp, *.jpg, *.jpeg, *.png, *.tif

Páginas Web: *.asp, *.htm, *.html, *.mht

Wordpad e Bloco de notas: *.rtf, *.txt

Caracteres não Permitidos para Arquivos e Pastas

Caracteres relacionados a caminhos: | \ / : “
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Caracteres curingas: * ?

Caracteres outros: < >

Criando Eenomeando e Excluindo Arquivos

O modo mais comum de criar novos arquivos é usando um programa. Por exemplo, você pode 
criar um documento de texto em um programa de processamento de texto ou um arquivo de 
filme em um programa de edição de vídeos.

Alguns programas criam um arquivo no momento em que são abertos. Quando você abre o 
WordPad, por exemplo, ele inicia com uma página em branco. Isso representa um arquivo vazio 
(e não salvo). Comece a digitar e quando estiver pronto para salvar o trabalho, clique no botão 
Salvar . Na caixa de diálogo exibida, digite um nome de arquivo que o ajudará a localizar o 
arquivo novamente no futuro e clique em Salvar.

Por padrão, a maioria dos programas salva arquivos em pastas comuns, como Meus Documentos 
e Minhas Imagens, o que facilita a localização dos arquivos na próxima vez.

Se você criou o arquivo com o nome errado e deseja corrigir, pode fazer isso, de pelo menos 
três formas diferentes. Para todas as opções, será necessário localizar o arquivo na pasta onde 
ele foi gravado. Uma das opções é clicar no arquivo com o botão da direita do mouse e escolher 
a opção Renomear. Se preferir, selecione o arquivo e pressione a tecla F2 no teclado, ou 
selecione o arquivo e clique novamente sobre ele com o mouse. Diferentemente do Windows 
XP, no Windows 7, o sistema operacional sugere que você altere somente o nome do arquivo, e 
mantenha a mesma extensão.

Abrindo um Arquivo Existente

Para abrir um arquivo, clique duas vezes nele. Em geral, o arquivo é aberto no programa que 
você usou para criá-lo ou alterá-lo. Por exemplo, um arquivo de texto será aberto no seu pro-
grama de processamento de texto.

Mas nem sempre é o caso. O clique duplo em um arquivo de imagem, por exemplo, costuma 
abrir um visualizador de imagens. Para alterar a imagem, você precisa usar um programa dife-
rente. Clique com o botão direito do mouse no arquivo, clique em “Abrir com” e no nome do 
programa que deseja usar.

Ferramentas do Sistema

AS ferramentas do sistema podem ser localizadas diretamente através da opção Pesquisar ao 
clicando no Menu Iniciar, Todos os Programas, Acessórios, Ferramentas do Sistema.
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Limpeza de Disco

A Limpeza de Disco é uma forma conveniente de excluir arquivos que não são mais necessários 
e liberar espaço no disco rígido do computador. Para liberar espaço no disco rígido, a Limpeza 
de Disco localiza e remove arquivos temporários no computador quando você decide que não 
os quer mais. Agendar a Limpeza de Disco para que seja executada regularmente evita que 
você precise se lembrar de fazer isso.

Essa ferramenta só permite que você exclua arquivos que não sejam fundamentais para o 
sistema operacional. Em termos gerais você pode selecionar todas as opções apresentadas. 
Observe que no topo, aparece a quantidade de espaço em disco que pode ser liberada.

Com a Limpeza de Disco, também é possível entrar na ferramenta para desinstalação de progra-
mas instalados ou limpar os pontos de restauração antigos, mantendo sempre o mais recente.

Desfragmentador de Disco

Desfragmentação de disco é o processo de consolidação de dados fragmentados em um volume 
(como um disco rígido ou um dispositivo de armazenamento removível) para que ele funcione 
de forma mais eficiente.

A fragmentação ocorre em um volume ao longo do tempo à medida que você salva, altera 
ou exclui arquivos. As alterações que você salva em um arquivo geralmente são armazenadas 
em um local do volume diferente do arquivo original. Isso não muda o local em que o arquivo 
aparece no Windows — apenas o local em que os pedaços de informações que compõem o 
arquivo são armazenados no volume em si. Com o tempo, tanto o arquivo quanto o volume 
em si se tornam fragmentados, e o computador fica mais lento por ter que procurar em locais 
diferentes para abrir um único arquivo.

O Desfragmentador de Disco é uma ferramenta que reorganiza os dados no volume e reúne 
dados fragmentados para que o computador trabalhe de forma mais eficiente. É executado 
por agendamento para que você não tenha que se lembrar de executá-lo, embora ainda seja 
possível executá-lo manualmente ou alterar o agendamento usado.
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A tela acima representa o agendamento padrão (todas quartas-feiras à 01 hora). Na interface 
gráfica não há uma indicação se é necessário ou não rodar a ferramenta. A recomendação é de 
executar o desfragmentador se o índice de fragmentação for superior a 10%. 

Firewall do Windows

Firewall é um software ou hardware que verifica informações vindas da Internet ou de uma 
rede, rejeitando-as ou permitindo que elas passem e entrem no seu computador, dependendo 
das configurações definidas. Com isso, o firewall pode ajudar a impedir o acesso de hackers e 
software mal-intencionado ao seu computador.

O Firewall do Windows vem incorporado ao Windows e é ativado automaticamente.

Como funciona um firewall

Se você executar um programa como o de mensagens instantâneas (Windows Live Messenger) 
ou um jogo em rede com vários participantes que precise receber informações da Internet ou de 



MTE - Auditor Fiscal do Trabalho – Informática – Prof. Sérgio Spolador

www.acasadoconcurseiro.com.br 1545

uma rede, o firewall perguntará se você deseja bloquear ou desbloquear (permitir) a conexão. 
Se você optar por desbloquear a conexão, o Firewall do Windows criará uma exceção para que 
você não se preocupe com o firewall quando esse programa precisar receber informações no 
futuro.

Agendador de Tarefas
Agenda a execução automática de programas ou outras tarefas. Se você costuma usar um de-
terminado programa regularmente, poderá usar o Assistente de Agendador de Tarefas para 
criar uma tarefa que abre o programa para você automaticamente de acordo com a agenda que 
você escolher. Por exemplo, se você usa um programa financeiro em um determinado dia de 
cada mês, poderá agendar uma tarefa que abra o programa automaticamente para que você 
não corra o risco de esquecer.

Você deve estar com logon de administrador para executar essas etapas. Se não tiver efetuado 
logon como administrador, você só poderá alterar as configurações que se aplicarem à sua con-
ta de usuário.
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Pontos de Restauração

O ponto de restauração é uma representação de um estado armazenado dos arquivos do sis-
tema de seu computador. Você pode usar um ponto de restauração para restaurar arquivos do 
sistema do computador para um ponto anterior no tempo. Os pontos de restauração são cria-
dos automaticamente pela Restauração do Sistema semanalmente e quando a Restauração do 
Sistema detecta o começo de uma alteração no computador, como ao instalar um programa ou 
driver.

Os backups de imagem do sistema armazenados em discos rígidos também podem ser usados 
para Restauração do Sistema, assim como os pontos de restauração criados pela proteção do 
sistema. Mesmo que os backups de imagem do sistema tenham seus arquivos de sistema e 
dados pessoais, os seus arquivos de dados não serão afetados pela Restauração do Sistema.

A Restauração do Sistema pode ser configurada clicando no menu Iniciar, Painel de Controle, 
Sistema, Proteção do Sistema e envolve também a funcionalidade chamada Versões Anteriores 
dos Arquivos.

Instalação de Programas

A maneira como você adiciona um programa depende de onde estão localizados os arquivos 
de instalação do programa. Normalmente, os programas são instalados de um CD ou DVD, da 
Internet ou de uma rede. 

Para instalar um programa de um CD ou DVD, insira o disco no computador e siga as instruções 
na tela. Se você for solicitado a informar uma senha de administrador ou sua confirmação, 
digite a senha ou forneça a confirmação. 

Muitos programas instalados de CDs ou DVDs abrem um assistente de instalação do programa 
automaticamente. Nesses casos, a caixa de diálogo Reprodução Automática será exibida e você 
poderá optar por executar o assistente. 
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Se um programa não iniciar a instalação automaticamente, consulte as informações que o 
acompanham. Elas provavelmente fornecerão instruções para instalar o programa manualmen-
te. Se não conseguir acessar as informações, você poderá navegar pelo disco e abrir o arquivo 
de instalação do programa, normalmente chamado de Setup.exe ou Install.exe.

Para instalar um programa da Internet, no navegador da Web, clique no link do programa. Para 
instalar o programa imediatamente, clique em Abrir ou Executar e siga as instruções na tela. Se 
você for solicitado a informar uma senha de administrador ou sua confirmação, digite a senha 
ou forneça a confirmação. 

Para instalar o programa mais tarde, clique em Salvar e baixe o arquivo de instalação para o 
computador. Quando estiver pronto para instalar o programa, clique duas vezes no arquivo e 
siga as instruções na tela. Essa é uma opção mais segura, pois você pode verificar se há vírus no 
arquivo de instalação antes de continuar.

Para desinstalar um programa utilize o ícone “Programas e recursos” do Painel de Controle. 
Selecione o programa e clique na opção “Desinstalar”.

Observação: Ao baixar e instalar programas da Internet, assegure-se de que confia no fornece-
dor do programa e no site que o está oferecendo.

Introdução à Impressão

Você pode imprimir praticamente qualquer coisa no Windows: documentos, imagens, páginas 
da Web ou emails.

O que é DPI?
DPI (Dots per Inch, pontos por polegada) é uma medida de resolução de uma impressora. O 
DPI determina a nitidez e o detalhamento do documento ou da imagem. É um dos pontos 
importantes a serem avaliados ao comprar uma nova impressora.

Impressoras a Jato de Tinta
As impressoras a jato de tinta respingam pontos de tinta sobre a página para reproduzir texto 
e imagens. Esse tipo de impressora é muito popular por ser relativamente barato. Há ainda 
muitos outros modelos disponíveis, incluindo os criados especificamente para a impressão de 
fotos coloridas.

E as desvantagens? As impressoras a jato de tinta são mais lentas (medição em páginas por 
minuto) do que as impressoras a laser e exigem substituição regular do cartucho de tinta.

Impressora a jato de tinta
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Impressoras a Laser

As impressoras a laser usam toner, uma substância fina em pó, para reproduzir texto e elemen-
tos gráficos. Elas podem imprimir em preto e branco ou colorido, embora os modelos coloridos 
sejam geralmente mais caros. Uma impressora a laser que imprime apenas em preto e branco 
pode ser chamada de impressora monocromática.

As impressoras a laser geralmente têm bandejas de papel maiores do que as impressoras a jato 
de tinta, de modo que não é preciso adicionar papel com tanta frequência. Elas também impri-
mem mais rápido (mais páginas por minuto) do que a maioria das impressoras a jato de tinta. 
Além disso, os cartuchos de toner de impressoras a laser normalmente duram mais. Dependen-
do do seu volume de impressão, pode ser mais econômico comprar uma impressora a laser.

Impressora a laser

Impressoras Multifuncionais

Uma das categorias de maior crescimento entre as impressoras é a Multifuncional (MFP), 
também chamadas de impressoras tudo em um (AIO – All in one). Como o nome já diz, são 
dispositivos que fazem tudo: imprimem, digitalizam fotos, fazem fotocópias e até mesmo 
enviam fax.

Qual é a diferença entre AIO e MFP? Normalmente, nenhuma. Porém, alguns dispositivos ven-
didos como impressoras multifuncionais são maiores e criados para uso em escritórios.

Independentemente disso, o apelo comercial dos modelos multifuncionais é a conveniência. 
Operações que normalmente exigiam três equipamentos agora podem ser feitas em apenas 
um. Outra vantagem: alguns recursos, como a fotocópia, não exigem uma conexão com um 
computador.

Multifuncional
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Conectando a sua Impressora

As impressoras são feitas para serem conectadas a um computador executando o Windows 
de maneiras diferentes, dependendo do modelo e de estarem sendo usadas em ambiente 
doméstico ou comercial.

Estes são alguns dos tipos de conexão mais comuns:

Impressoras com Fio

Estes dispositivos se conectam por meio de um cabo e uma porta no computador.

A maioria das impressoras domésticas possui um conector USB, embora alguns modelos an-
tigos se conectem a portas paralelas ou seriais. Em um computador comum, a porta paralela 
normalmente é indicada por “LPT1” ou por um pequeno ícone de impressora.

Quando você conecta uma impressora USB, o Windows tenta identificá-la e instalar o software 
(chamado de driver) automaticamente para que ela funcione com seu computador.

O Windows foi projetado para reconhecer centenas de impressoras automaticamente. Entre-
tanto, você deve sempre consultar as instruções que acompanham a sua impressora; algumas 
impressoras exigem a instalação de software do fabricante antes de serem conectadas.

Impressoras sem Fio

Uma impressora sem fio se conecta a um computador usando ondas de rádio através da 
tecnologia Bluetooth ou Wi-Fi.

Para conectar uma impressora Bluetooth, pode ser necessário adicionar um adaptador 
Bluetooth ao computador. A maioria dos adaptadores Bluetooth se conecta a uma porta USB.

Quando você conecta o adaptador e liga a impressora Bluetooth, o Windows tenta instalá-la 
automaticamente ou pede que você a instale. Se o Windows não detectar a impressora, você 
poderá adicioná-la manualmente.

Impressoras Locais X Impressoras de Rede

Uma impressora que se conecta diretamente a um computador é chamada de impressora local. 
Enquanto a que se conecta diretamente a uma rede como um dispositivo autônomo é chama-
da, naturalmente, de impressora de rede.

Imprimindo no Windows

O Windows conta com diversos métodos de impressão. O método escolhido depende do que 
você quer imprimir. 
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Escolhendo Opções de Impressão
Frente e verso ou somente um lado. Monocromático ou colorido. Orientação paisagem ou 
retrato. Essas são apenas algumas das opções disponíveis ao imprimir.

A maioria das opções encontra-se na caixa de diálogo Imprimir, que você pode acessar no menu 
Arquivo em quase todos os programas.

A caixa de diálogo Imprimir no WordPad

As opções disponíveis e também como elas são selecionadas no Windows dependem do mo-
delo da impressora e do programa utilizado. Para obter informações específicas, consulte a do-
cumentação que acompanha a impressora ou o software. (Para acessar algumas opções, talvez 
você precise clicar em um link ou botão chamado “Preferências”, “Propriedades” ou “Opções 
Avançadas” na caixa de diálogo Imprimir.)

Aqui está uma lista das opções de impressão mais comuns e o que elas significam:

 • Seleção da impressora. A lista de impressoras disponíveis. Em alguns casos, também é pos-
sível enviar documentos como fax ou salvá-los como documentos XPS.

 • Intervalo de páginas. Use vírgulas ou hifens para selecionar páginas ou um intervalo espe-
cífico de páginas. Por exemplo, digite 1, 4, 20-23 para imprimir as páginas 1, 4, 20, 21, 22 e 
23.

A opção Seleção imprime apenas o texto ou os elementos gráficos selecionados em um 
documento. Página Atual imprime apenas a página atualmente exibida.

 • Número de cópias. Imprima mais de uma cópia do documento, imagem ou arquivo. Mar-
que a caixa de seleção Agrupar para imprimir todo o documento antes de passar para a 
próxima cópia.

 • Orientação da página. Também chamada de layout da página. Escolha entre uma página na 
vertical (Retrato) ou uma página na horizontal (Paisagem).

 • Tamanho do papel. Selecione tamanhos de papel diferentes.
 • Saída ou fonte de papel. Também chamada de destino de saída ou bandeja de papel. Sele-

cione uma bandeja de papel. Isso é principalmente útil se você carregar cada bandeja com 
um tamanho de papel diferente.

 • Impressão em frente e verso. Também chamada de impressão duplex ou dos dois lados. 
Selecione essa opção para imprimir nos dois lados de uma folha.

 • Imprimir em cores. Escolha entre impressão preto e branco e colorida.
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Gerenciando Dispositivos e Impressoras

Quando você quiser visualizar todos os dispositivos conectados ao seu computador, usar um 
deles ou solucionar o problema de um que não esteja funcionando corretamente, abra Dispo-
sitivos e Impressoras.

Em Dispositivos e Impressoras, você pode realizar várias tarefas que variam de acordo com o 
dispositivo. Estas são as principais tarefas que você pode realizar:

 • Adicionar uma impressora ou dispositivo de rede ou sem fio ao computador. 

 • Visualizar todos os dispositivos e impressoras externos conectados ao computador. 

 • Verificar se um determinado dispositivo está funcionando corretamente. 

 • Visualizar informações sobre os seus dispositivos, como marca, modelo e fabricante, in-
cluindo informações detalhadas sobre os recursos de sincronização de um celular ou outro 
dispositivo móvel. 

 • Realizar tarefas com um dispositivo.

Gerenciando Documentos Esperando a Impressão

Quando você imprime um documento, ele segue para a fila de impressão, onde é possível exi-
bir, pausar e cancelar a impressão, além de outras tarefas de gerenciamento. A fila de impres-
são mostra o que está sendo impresso e o que está aguardando para ser impresso. Ela também 
fornece informações úteis como o status da impressão, quem está imprimindo o que e quantas 
páginas ainda faltam.
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A fila de impressão

Configurações Básicas do Windows

Neste tópico trabalharemos com as configurações de Resolução de Tela, Cores, Fontes, Aparên-
cia, Segundo plano, Protetor de Tela. Todas estas funções podem ser acessadas pelos menos 
de duas formas diferentes. Clicando com o botão da direita do mouse sobre uma área vazia da 
área de Trabalho, Personalizar ou no Painel de Controle, Categoria Aparência e Personalização, 
Personalização.

Resolução de Tela

Resolução de tela se refere à clareza com que textos e imagens são exibidos na tela. Em reso-
luções mais altas, como 1600 x 1200 pixels, os itens parecem mais nítidos. Também parecem 
menores, para que mais itens possam caber na tela. Em resoluções mais baixas, como 800 x 
600 pixels, cabem menos itens na tela, mas eles parecem maiores. 

A resolução que você pode usar depende das resoluções a que seu monitor oferece suporte. 
Os monitores CRT normalmente têm resolução de 800 × 600 ou 1024 × 768 pixels e funcionam 
bem em resoluções diferentes. Monitores LCD (também chamados de monitores de tela plana) 
e telas de laptop geralmente oferecem suporte a resoluções mais altas e funcionam melhor em 
uma resolução específica. 

Quanto maior o monitor, normalmente maior é a resolução a que ele oferece suporte. Poder ou 
não aumentar a resolução da tela depende do tamanho e da capacidade do monitor e do tipo 
de placa de vídeo instalada.

Temas (Cores, Sons, Segundo Plano e Proteção de Tela)

Você pode alterar a cor das molduras da janela, o Menu Iniciar, a barra de tarefas e muito mais.

Um tema é uma combinação de imagens, cores e sons em seu computador. Ele inclui um plano 
de fundo de área de trabalho, uma proteção de tela, uma cor de borda de janela e um esquema 
de som. Alguns temas podem também incluir ícones de área de trabalho e ponteiros de mouse.

Quando clica em um tema novo, você altera a combinação de imagens, cores e sons em seu 
computador. Cada tema pode inclui uma cor de janela diferente.
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Painel de Controle

Você pode usar o Painel de Controle para alterar as configurações 
do Windows. Essas configurações controlam quase tudo a respei-
to do visual e do funcionamento do Windows, e você pode usá-las 
para configurar o Windows da melhor forma para você. Existem 
duas formas de visualizar os ícones: Por categoria ou por Ícones, e estes podem ser grandes ou 
pequenos. A quantidade de ícones varia de computador para computador, pois depende dos 
programas instalados. Em termos gerais há entre 40 e 50 ícones e estes são distribuídos em 8 
categorias:  Sistema e Segurança, Rede e Internet, Hardware e Sons, Programas, Contas de Usu-
ário, Aparência e Personalização, Facilidade de Acesso e Relógio Idioma e Região.

Principais Ícones do Painel de Controle

Backup e Restauração – Função idêntica a clicar no Menu Iniciar, Todos os Programas, Aces-
sórios, Ferramentas do Sistema e escolher a opção “Backup”. Utilizado para criar os backups 
e fazer as restaurações. A ferramenta permite fazer dois tipos de backups: Arquivos e pastas 
específicos ou Cópia de todo o Sistema Operacional.

Barra de Tarefas e Menu Iniciar – Função idêntica a clicar com botão da direita na Barra de Tare-
fas e escolher a opção “Propriedades”. Neste item, é possível alterar as configurações da Barra 
de Tarefas e do Menu Iniciar, conteúdo já abordado nesta apostila.

* Central de Ações – Função idêntica a clicar na “bandeirinha” da Área de Notificação e esco-
lher “Abrir Central de Ações”. Esse ícone ativa a ferramenta que o Windows utiliza para notificar 
ao usuário eventuais problemas e sugerir configurações de segurança e manutenção.
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* Central de Facilidade de Acesso – Apresenta as ferramentas de acessibilidade como: Lupa, 
Teclado Virtual, Narrador e Configuração de Alto Contraste. Também aparecem opções para 
ajustar a configuração do vídeo, mouse e teclado para usuários com dificuldades motoras ou 
visuais.

* Central de Rede e Compartilhamento – Utilizado para realizar as configurações de rede com 
fio, rede sem fio (Wireless), e ativar o compartilhamento de recursos em uma rede.

** Contas de Usuários – Tem duas principais funções: Gerenciar as contas dos usuários e Con-
figurar o UAC (Controle de Conta de Usuário). O gerenciamento de usuários, permite entre 
outras coisas, a criação de novos usuários (Padrão ou Administrador), Alteração da figura do 
usuário que aparece na Tela de Boas Vindas e Alteração ou criação da Senha. UAC é uma nova 
funcionalidade do Windows 7 (não existia no Windows XP) que notificará antes que sejam fei-
tas alterações no computador que exijam uma permissão no nível de administrador. A configu-
ração de UAC padrão o notificará quando programas tentarem fazer alterações no computador, 
mas você pode alterar a frequência com que o UAC o notifica. Existe quatro níveis de configura-
ção, de baixo para cima (na tela de configuração) a segurança vai aumentando. A primeira de-
sativa a funcionalidade do UAC, a segunda irá notificar o usuário quando um programa tentar 
fazer alguma alteração, sem deixar a Área de Trabalho bloqueada, a terceira é a configuração 
padrão, também notifica sobre alterações e bloqueia a Área de Trabalho quando houver so-
licitação de consentimento. A quarta e última configuração, notifica o usuário para qualquer 
alteração sugerida por programas ou pelo próprio usuário.

Data e Hora – Função idêntica a clicar no relógio na Área de Notificação e escolher a opção “Al-
terar configurações de data e hora”. É possível alterar a data e hora do Windows, ajustar o fuso 
horário, configurar se o computador irá modificar o relógio automaticamente para o horário 
de verão e incluir relógios adicionais para outros fusos horários. Não há opção para ocultar o 
relógio.

Dispositivos e Impressoras – Função idêntica a clicar no Menu Iniciar e escolher a opção “Dispo-
sitivos e Impressoras”. Item discutido anteriormente nessa apostila.

Firewall do Windows – Utilizado para gerenciar o Firewall do Windows. Item discutido anterior-
mente nessa apostila

Fontes – Permite incluir ou remover fontes do Windows. Item discutido anteriormente nessa 
apostila

Gadgets da Área de Trabalho – Função idêntica a clicar com o botão da direita na Área de Tra-
balho e escolher a opção “Gadgets”. Permite incluir novos Gadgets que já estão instalados ou 
fazer download de novos.

Gerenciador de Credenciais – Permite salvar ou excluir senhas previamente salvas. As senhas 
são salvas em um “cofre” e isso facilita a acesso a sites que exigem senha. A senha pode ser gra-
vada e toda vez que for feito acesso ao site, o usuário não precisará digitá-las novamente, pois 
o Windows irá apresentar as credenciais gravadas no cofre.

* Gerenciador de Dispositivos – Com esse ícone é possível visualizar e alterar os componentes 
de hardware instalados no computador. As impressoras são os únicos equipamentos que não 
aparecerem nesta ferramenta.
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Ícones da Área de Notificação – Função idêntica a clicar com o botão da direita na Área de Noti-
ficação e escolher a opção Propriedades. Item discutido anteriormente nessa apostila

* Informações e Ferramentas de Desempenho – Permite verificar o Índice de Experiência do 
Windows. É uma nota atribuída ao computador baseado na configuração do hardware. A nota 
vai de 1,0 até 7,9). A nota geral é sempre baseada na menor nota dos 5 componentes.

Mouse – Permite alterar algumas configurações do mouse como inverter os botões, definir a 
velocidade para o duplo clique, escolher a função da Roda (Scroll) entre outras.

* Opções da Internet – Função idêntica a clicar em Ferramentas e escolher a Opções de Inter-
net dentro do Internet Explorer. Os detalhes são abordados no conteúdo relacionado ao Inter-
net Explorer.

* Opções de Energia – Apresenta ao usuário as opções para gerenciamento de energia e tam-
bém opções em relação à bateria para notebooks. O Windows traz três planos de energia, Equi-
librado (padrão), Economia de energia e Alto desempenho (vem oculto). Em cada um destes 
planos existem inúmeras configurações, como: Esmaecer vídeo (somente notebooks), Desligar 
vídeo, Suspender atividade do computador e Ajustar brilho do plano (somente notebooks).

Opções de Indexação – Traz opções de configuração do Pesquisar (Windows Search) para incluir 
outros locais e novos tipos de arquivos a serem indexados e então, trazer mais rapidamente os 
resultados das pesquisas do Windows.

Opções de Pasta – Função idêntica a clicar Organizar e escolher a opção “Opções de pasta e 
pesquisa” no Windows Explorer. Neste item podemos fazer diversas configurações no Windo-
ws Explorer. As mais comuns são utilizadas na guia “Modo de Exibição” e são elas: “Ocultar as 
extensões dos tipos de arquivos conhecidos” e “Mostrar arquivos, pastas e unidades ocultas”.

* Personalização – Permite alteração nas configurações da Área de Trabalho como Temas, Plano 
de Fundo, Proteção de Tela, Ícones da Área de Trabalho entre outros.

** Programas e Recursos – Esse ícone possibilita a ativação ou desativação do componentes no 
Windows e a desinstalação de programas instalados. Por exemplo, o Internet Explorer que vem 
com o Windows 7 é um componente, e não um programa. Desta forma, para retirá-lo do com-
putador é necessário desativar o recurso Internet Explorer.

* Programas Padrão – Função idêntica a clicar no Menu Iniciar e escolher a opção “Programas 
Padrão”. Utilizado para escolher o programa que irá ser utilizado, quando um documento ou 
link for aberto. Por exemplo, ao clicar em um arquivo com e extensão .doc, pode-se definir o 
Microsoft Word ou o BrOffice Writer para abrir esse arquivo.

* Recuperação – Função idêntica a clicar no Menu Iniciar, Todos os Programas, Acessórios, Fer-
ramentas do Sistema e escolher a opção “Restauração do Sistema”. Utilizado para solucionar 
diversos problemas do sistema, permitindo restaurar o computador a um estado anterior. 

* Região e Idioma – Permite configurações do formato de data, hora e moeda e configuração 
do layout do teclado (configurar o teclado com ou sem a letra Ç).

** Sistema – Ícone bastante importante pois traz várias informações. Permite identificar a edi-
ção do Windows 7 (Started, Home Basic entre outras e o tipo de sistema: 32bits ou 64 bits), 
permite identificar se o computador pertence à uma rede corporativa ou rede doméstica (do-
mínio ou grupo de trabalho), traz informações sobre a quantidade de memória RAM e o nome 
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do processador. Nesse ícone também temos acesso ao “Gerenciador de Dispositivos” (traz uma 
lista de todos os componentes de hardware instalados no computador), ou “Configurações re-
motas” (local onde se configura a Assistência Remota e Área de Trabalho Remota, configura-
ções que definem se o acesso remoto será permitido ou não e os usuários que terão acesso), 
“Proteção do sistema” (gerenciamento das configurações da Recuperação do Sistema, aborda-
do anteriormente nesta apostila) e “Configurações Avançadas do sistema” (onde existem confi-
gurações relacionadas à Desempenho, Perfis do Usuário e Inicialização e Recuperação).

Soluções de Problemas – Permite verificar a funcionalidade de “Programas”, “Hardware e 
Sons”, “Rede e Internet” e “Sistema e Segurança”. Para cada um destes 4 componentes existem 
assistentes que irão conduzir o usuário para testar os itens relacionados.

Som – Ícone bem simples que  contém apenas informações sobre os dispositivos de áudio e 
permite testar o alto-falante e o microfone.

Teclado – Permite ajustar configurações relacionadas ao teclado como o tratamento para repe-
tições de caracteres, e a intermitência com que o cursor fica piscando. Não é neste ícone que se 
altera o layout do teclado, isso é feito no ícone “Região e Idioma”.

Telefone e Modem – Mostra os modens instalados no computador e permite definir o código 
de área (051 para Porto Alegre) e outras regras de discagem (tecla para discagem externa e 
outros).

Vídeo – Traz a opção de aumentar o tamanho de todos os itens da Área de Trabalho de 100% 
para 125% e eventualmente 150%. Também apresenta atalhos para os itens “Ajustar resolu-
ção”, “Calibrar a cor”, “Alterar configurações de vídeo” e “Ajustar texto ClearType”.

* Windows Defender – O Windows 7 já vem com uma ferramenta de anti-spyware instalada, 
que se chama Windows Defender. Nesse ícone podemos fazer as configurações da ferramenta.

* Windows Update – O Windows Update é o nome do processo de atualização do sistema ope-
racional, Nesse ícone, pode-se ativar ou desativar a instalação das atualizações e também defi-
nir a agenda de instalação das mesmas.
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COMPARANDO WINDOWS 7 COM WINDOWS 10

Edições

O Windows 10 foi lançado em 29 de julho de 2015 e tem atualização gratuita para todos os usu-
ários de Windows 7 e Windows 8/8.1 até 29 de julho de 2016.

O Windows 10 possui três edições (Windows 10 Home, Windows 10 Pro e Windows 10 Enter-
prise). A edição Home é destinada ao usuário doméstico e as edições Pro e Enterprise são vol-
tadas ao ambiente empresarial. Também há uma versão para rodar em smartphones, chamada 
de Windows 10 Mobile, que tem lançamento previsto para o início do ano de 2016.

Principais Novidades

Cortana no ambiente de trabalho: você agora pode usar a assistente-pessoal nascida no Windo-
ws Phone em seu desktop, usando comandos de voz. É importante observar que, no momento, 
ela só entende comandos ditos na língua inglesa – ainda assim, você já pode se divertir pedindo 
que ela pesquise alguma informação, insira algum evento em seu calendário e muito mais;

Novo Menu Iniciar: você notará algumas mudanças visuais no Menu Iniciar, que mescla o me-
lhor dos dois mundos (Windows 7 e Windows 8/8.1). Agora é possível expandi-lo para que ele 
ocupe maior parte da tela;

Novo app de configurações: simplificado e intuitivo, ele facilita o seu trabalho na hora de con-
figurar o seu computador. Ele foi desenvolvido para substituir o antigo Painel de Controle que 
será removido completamente do sistema em sua próxima atualização, e conta com um con-
junto de ícones inéditos;

Aplicativos universais redesenhados: programas como Pessoas, Outlook, Loja, Fotos e Mapas 
tiveram seu design totalmente remodelados; além dos aplicativos Música e Vídeo foram substi-
tuídos pelo Groove Música e pelo Filmes e TV, respectivamente;

Conexão wireless de áudio e vídeo: o Windows 10 torna mais fácil a conexão entre seu compu-
tador e dispositivos sem fio como caixas de som Bluetooth e televisores compatíveis com a tec-
nologia Miracast (nome dado pela WiFi Alliance para o padrão de comunicação sem fios entre 
dispositivos móveis (smartphones, tablets e computadores) e HDTVs).

Novo app do Xbox: veja as atividades de seus amigos, poste na sua timeline, veja vídeos de 
gameplay em DVR, faça streaming dos seus jogos diretamente para o PC ou tablet rodando o 
Windows 10, bata papo com seus amigos da Xbox Live entre outras funcionalidades.

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Windows_10
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Menu Iniciar

O Menu Iniciar foi totalmente redesenhado. Ele é composto pelo painel da esquerda com as op-
ções “Todos os aplicativos”, “Ligar/Desligar”, “Configurações”, “Explorador de Arquivos”, um espa-
ço para mostrar as últimas aplicações instaladas, um espaço para mostrar as aplicações mais usa-
das e bom no topo, o nome do usuário. O Painel da Direita é composto por “Blocos” ou “Apps”.

Os Apps podem ser redimensionados (pequeno, médio, largo, grande) e movidos para qualquer lu-
gar que você desejar. Eles também podem ser organizados em grupos (Ex.: Aplicativos Office 2013, 
Executar e explorar). Para incluir novos apps, você pode instalar aplicativos da Loja, ou arrastar os 
atalhos dos aplicativos já instalados que aparecem no painel da esquerda. O painel da direita pode 
ser redimensionado tanto no sentido vertical como no sentido horizontal. Os gadgets do Windows 7 
não estão disponíveis no Windows 10; foram substituídos pelos “Apps” do Menu Iniciar.

Pesquisar

No Windows 10, há uma “Caixa de Pesquisa” no canto es-
querdo da Barra de Tarefas. Ao digitar algo (Casa do) e pres-
sionar enter, a busca é realizada no computador (Documen-
tos) e também aparece a opção para pesquisa diretamente 
na internet e com sugestões (casa do concurseiro).

Explorador de Arquivos

O Windows Explorer teve seu nome alterado para Explorador de Arquivos. Além disso, ele tem 
o formato parecido com o Microsoft Office, com o menu “Arquivo”, “Guias” e “Faixas de Op-
ções”. As funções mais usadas estão na guia “Exibir”. Nesta guia, encontramos os modos de 
exibição do Windows 7, que agora são chamados de “Layout”, e duas opções usadas para exibir 
“Extensões de nomes de arquivos” e “Itens ocultos”.
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Opções de Logon

Ao finalizar a instalação do Windows 10, o usuário deve escolher se efetuará o logon com uma 
conta criada localmente ou utilizará sua conta da Microsoft (@hotmail.com, por exemplo). Ao 
usar uma conta da Microsoft, o usuário terá acesso automático para armazenar informações na 
nuvem (OneDrive) e terá sua conta de e-mail já configurada.

Painel de Controle

O Painel de Controle no Windows 10 possui o mesmo formato (8 categorias, ícones grandes 
ícones pequenos), mas alguns ícones foram incluídos em relação ao Windows 7.

Novos ícones: Histórico de arquivos (substitui a função Versões Anteriores), Infravermelho (ge-
renciamento do hardware e configurações para Infravermelho) e Windows To Go (permite ins-
talação do Windows em um pendrive). O ícone “Região e Idioma” do Windows 7 foi separado 
em dois ícones com os nomes “Idioma” e “Região”.

Novo navegador – Microsoft Edge

O Windows 10 possui dois navegadores nativos: O Internet Explorer 11 e o novo navegador da 
Microsoft, o Microsoft Edge, que é definido como o navegador padrão.

Novidades do Microsoft Edge

Deixe sua marca Escreva, digite e rabisque diretamente na página da Web em que estiver com o 
recurso Anotação Web. Depois, é só compartilhar suas anotações com outras pessoas. Para uti-
lizar esse recurso, basta clicar no ícone , no canto superior direito da navegador.
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Elimine as distrações – Não deixe a Internet atrapalhar uma boa leitura. O recurso Modo de 
Exibição de Leitura  elimina conteúdo que distrai sua atenção. Você só lê o que deseja.

    
Modo normal    Modo de Exibição de Leitura

Tudo o que é seu em um único local Chega de procurar arquivos baixados ou sites marcados. O 
Hub permite o acesso com um clique a itens favoritos, arquivos baixados, listas de leituras e 
mais. O Hub é acionado pelo ícone  e contém os ícones “Favoritos”  “Lista de leitura”,  
“Histórico”  e “Downloads” 
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Questões

1. (86374) CESPE – 2015 – INFORMÁTICA – Win-
dows 8, Sistemas Operacionais, Windows

Julgue os itens a seguir, acerca do sistema 
operacional Windows 8.1, do editor de tex-
to Word 2013 e do programa de navegação 
Internet Explorer 11. Entre as formas de li-
berar espaço na unidade de um computa-
dor com Windows 8.1 inclui-se desinstalar 
aplicativos desnecessários na área de traba-
lho, ação que pode ser realizada por meio 
da funcionalidade Programas e Recursos.

( ) Certo   ( ) Errado

2. (86377) CESPE – 2015 – INFORMÁTICA  – 
Windows 8, Sistemas Operacionais, Windows

Julgue os itens a seguir, a respeito de noções 
de sistema operacional. No Windows 8.1, o 
acesso aos programas e configurações ocor-
re por meio de ícones existentes na área de 
trabalho, a partir do toque na tela nos dis-
positivos touch screen, uma vez que, nesse 
software, foram eliminados o painel de con-
trole e o menu Iniciar.

( ) Certo   ( ) Errado

3. (91671) CESPE – 2015 – INFORMÁTICA  
Windows, Sistemas Operacionais

Acerca das tecnologias da comunicação e in-
formação, julgue o item a seguir. O termo li-
xeira é usado para denominar o conteúdo de 
um computador que se torna defasado em 
função de lançamentos de programas novos 
ou complementares que não são incorpora-
dos ao sistema operacional já existente.

( ) Certo   ( ) Errado

4. (91619) CESPE – 2015 – INFORMÁTICA  – 
Windows 8, Sistemas Operacionais, Windows

Acerca dos procedimentos e dos aplicativos 
de segurança, julgue o item subsequente. 
O Windows Defender é um antivírus nativo 
do Windows 8.1 que protege o computador 
contra alguns tipos específicos de vírus, 
contudo ele é ineficaz contra os spywares.

( ) Certo   ( ) Errado

5. (91969) CESPE – 2015 – INFORMÁTICA – 
Windows 8, Organização de Arquivos, Pas-
tas e Programas, Sistemas Operacionais, 
Windows

Julgue o item  que se segue, relativo  ao 
gerenciamento de arquivos e pastas e à se-
gurança da informação. No Windows 8.1, 
arquivos com o mesmo nome, mas com ex-
tensões diferentes, podem ser armazena-
dos na mesma pasta, como, por exemplo, 
c:\pessoal\Cargos_TCU.docx  e c:\pessoal\
Cargos_TCU.xlsx.

( ) Certo   ( ) Errado

6. (91965) CESPE – 2015 – INFORMÁTICA  – 
Windows 8, Sistemas Operacionais, Windows

A respeito dos sistemas operacionais Linux 
e Windows, do Microsoft PowerPoint 2013 
e de redes de computadores, julgue o item 
a seguir. O modo avião do Windows 8.1 
é um recurso que torna as comunicações 
do tipo sem fio inativas durante um 
período preestabelecido, com exceção da 
comunicação bluetooth.

( ) Certo   ( ) Errado
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 7. (100034) CESPE – 2015 – INFORMÁTICA –   
Windows 7

Julgue o item seguinte, relativo ao sistema 
operacional Windows 7.0 e ao Microsoft Ex-
cel 2013.

No Windows 7, uma das opções de configu-
ração que pode ser definida para a Lixeira é 
fazer que um arquivo apagado por um usuá-
rio seja imediatamente excluído do sistema, 
eliminando-se, dessa forma, o envio desse 
arquivo à Lixeira.

( ) Certo   ( ) Errado

8. (100038) CESPE – 2015 – INFORMÁTICA  
Windows 7

Com relação a conceitos de organização e 
de gerenciamento de arquivos e programas 
e a procedimentos de segurança da infor-
mação, julgue o item seguinte.

No Windows 7, a execução do recurso Lim-
peza de Disco, desde que configurado, além 
de acarretar o apagamento dos arquivos 
temporários e arquivos considerados des-
necessários pelo sistema, também apagará 
os arquivos contidos na Lixeira.

( ) Certo   ( ) Errado

 9. (95835) CESPE – 2015 – INFORMÁTICA – 
Windows 7, Sistemas Operacionais, Windo-
ws

Julgue o item que se segue, referentes a In-
ternet e segurança da informação. As cópias 
de segurança do ambiente Windows podem 
ser feitas por meio da ferramenta de assis-
tente de backup, a qual oferece ao usuário 
opções de escolha de itens para serem co-
piados, como, por exemplo, pastas e arqui-
vos pessoais ou, ainda, todas as informa-
ções do computador.

( ) Certo   ( ) Errado

10. (95839) CESPE – 2015 – INFORMÁTICA – 
Windows, Sistemas Operacionais

Julgue o próximo item, relativo a informá-
tica. O Windows é um sistema operacional 
que, ao ser instalado em uma máquina, per-
mite que apenas um único usuário da má-
quina consiga acessar, com segurança, seus 
arquivos e pastas.

( ) Certo   ( ) Errado

11. (92813) CESPE – 2015 – INFORMÁTICA  –
Windows 7, Organização de Arquivos, Pas-
tas e Programas

Julgue o item seguinte, relativos a computa-
ção em nuvem, organização e gerenciamen-
to de arquivos e noções de vírus, worms e 
pragas virtuais. O Windows 7 Professional 
possibilita que o usuário copie um arquivo 
de um dispositivo móvel, como, por exem-
plo, um pendrive, para uma pasta qualquer 
que já contenha esse arquivo. Nesse caso, 
serão exibidas algumas opções, entre as 
quais uma que permite ao usuário optar por 
copiar, mas manter os dois arquivos; se o 
usuário escolher essa opção, o arquivo será 
copiado e armazenado na mesma pasta, po-
rém será renomeado.

( ) Certo   ( ) Errado

12. (92826) CESPE – 2015 – INFORMÁTICA – 
Windows 8

Acerca do sistema operacional Windows 8.1 
e do editor de texto BrOffice Writer, julgue o 
item a seguir. No Windows 8.1, foram inclu-
ídos novos aplicativos como, por exemplo, o 
aplicativo Alarmes, que possui cronômetro 
e recursos para agendar alarmes.

( ) Certo   ( ) Errado
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Acesse o link a seguir ou baixe um leitor QR Code em seu celular e fotografe o código 
para ter acesso gratuito aos simulados on-line. E ainda, se for assinante da Casa das 
Questões, poderá assistir ao vídeo da explicação do professor.

http://acasadasquestoes.com.br/prova-imprimir.php?prova=8862678

Gabarito: 1. (86374) Certo. 2. (86377) Errado 3. (91671) Errado 4. (91619) Errado 5. (91969) Certo 6. (91965) Errado 
7. (100034) Certo 8. (100038) Certo 9. (95835) Certo 10. (95839) Errado 11. (92813) Certo 12 .(92826) Certo 
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MICROSOFT WORD 2013

“ Esse material é uma coletânea de informações sobre o Microsoft Word com intuito de ajudar 
você a estudar para Concursos Públicos. Diversos trechos deste material foram retirados das 
ajudas e do site de suporte de diversas versões do Microsoft Office, que podem ser acessados 
para maiores informações (https://support.office.com/pt-br/). ”

O Microsoft Word é um programa de processamento de texto, projetado para ajudá-lo a criar 
documentos com qualidade profissional. Com as ferramentas de formatação de documento, o 
Word o ajuda a organizar e escrever seus documentos com mais eficiência. Ele também inclui 
ferramentas avançadas de edição e revisão para que você possa colaborar facilmente com 
outros usuários.

JANELA INICIAL DO WORD 2013

A nova interface de usuário do Office Fluent no Word 2013 parece muito diferente da interface 
do usuário do Word 2003. Os menus e as barras de ferramentas foram substituídos pela Faixa 
de Opções e pelo modo de exibição Backstage. Para os novos usuários do Word, a interface é 
muito intuitiva. Para os usuários do Word mais experientes, a interface requer um pouco de 
reaprendizado. 

A nova Faixa de Opções, um componente da interface do usuário do Office Fluent, agrupa suas 
ferramentas por tarefa, e os comandos usados com mais frequência estão facilmente acessíveis. 
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No Word, você pode até personalizar essa Faixa de Opções para que os comandos usados com 
frequência fiquem juntos.

1. As guias são projetadas para serem 
orientadas a tarefas.

2. Os grupos dentro de cada guia dividem 
uma tarefa em subtarefas.

3. Os botões de comando em cada grupo 
executam um comando ou exibem um 
menu de comandos.

A nova interface do usuário do Office Fluent orientada a resultados apresenta as ferramentas, 
de uma forma clara e organizada, quando você precisa delas:

 • Economize tempo e faça mais com os recursos avançados do Word selecionando em 
galerias de estilos predefinidos, formatos de tabela, formatos de lista, efeitos gráficos e 
mais.

 • A interface do usuário do Office Fluent elimina o trabalho de adivinhação quando você 
aplica formatação ao documento. As galerias de opções de formatação proporcionam 
uma visualização dinâmica da formatação no documento antes de você confirmar uma 
alteração.

MICROSOFT OFFICE BACKSTAGE

A Faixa de Opções contém um conjunto de comandos de trabalho em um documento, enquanto 
o modo de exibição do Microsoft Office Backstage é o conjunto de comandos que você usa para 
fazer algo para um documento.

Abra um documento e clique na guia Arquivo para ver o modo de exibição Backstage. O 
modo de exibição Backstage é onde você gerencia seus documentos e os dados relacionados 
a eles — criar, salvar e enviar documentos, inspecionar documentos em busca de dados 
ocultos ou informações pessoais, definir opções de ativação ou desativação de sugestões de 
preenchimento automático, e muito mais.

A guia Arquivo substitui o Botão Microsoft Office  (versão 2007) e o menu Arquivo usado nas 
versões anteriores (2003, por exemplo) do Microsoft Office e está localizada no canto superior 
esquerdo dos programas do Microsoft Office 2010 e 2013. 
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Ao clicar na guia Arquivo, você vê muitos dos mesmos comandos básicos que via quando 
clicava no Botão Microsoft Office  ou no menu Arquivo nas versões anteriores do Microsoft 
Office. Você encontrará Abrir, Salvar e Imprimir, bem como uma nova guia modo de exibição 
Backstage chamada Salvar e Enviar, que oferece várias opções de compartilhamento e envio de 
documentos.

Salvar e Salvar Como

Você pode usar os comandos Salvar e Salvar Como para armazenar seu trabalho e pode ajustar 
as configurações que o Microsoft Word usa para salvar os documentos.

Por exemplo, se o documento for para o seu uso pessoal e você nunca espera abri-lo em uma 
versão anterior do Microsoft Word, você pode usar o comando Salvar.

Se você quiser compartilhar o documento com pessoas que usem um software diferente 
do Microsoft Word 2013, 2010 ou do Microsoft Office Word 2007 ou se você planeja abrir o 
documento em outro computador nessas condições, será necessário escolher como e onde 
salvar o documento.
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Se você salvar o documento no formato de arquivo padrão .docx, os usuários do Microsoft 
Word 2003, Word 2002 e Word 2000 terão de instalar o Pacote de Compatibilidade do 
Microsoft Office para Formatos de Arquivo Open XML do Word, Excel e PowerPoint para abrir 
o documento. Como alternativa, você pode salvar o documento em um formato que possa 
ser aberto diretamente nas versões anteriores do Word — mas a formatação e layout que 
dependem dos novos recursos do Word 2013 podem não estar disponíveis na versão anterior 
do Word.

1. Clique na guia Arquivo.

2. Clique em Salvar Como.

3. Escolha um local para Salvar.

4. Na caixa Nome do arquivo, digite o nome do documento e clique em Salvar.

5. Na lista Salvar como tipo, clique em Documento do Word 97-2003. (Isso altera o formato 
do arquivo para .doc.)

6. Digite um nome para o documento e, em seguida, clique em Salvar.

Salvar um documento em formatos de arquivo alternativos

Se você estiver criando um documento para outras pessoas, poderá torná-lo legível e não 
editável ou torná-lo legível e editável. Se quiser que um documento seja legível, mas não 
editável, salve-o como arquivo PDF ou XPS ou salve-o como uma página da Web. Se quiser 
que o documento seja legível e editável, mas preferir usar um formato de arquivo diferente de 
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.docx ou .doc, poderá usar formatos como texto simples (.txt), Formato Rich Text (.rtf), Texto 
OpenDocument (.odt) e Microsoft Works (.wps).

PDF e XPS são formatos que as pessoas podem ler em uma variedade de softwares disponíveis. 
Esses formatos preservam o layout de página do documento.

Páginas da Web: As páginas da Web são exibidas em um navegador da Web. Esse formato 
não preserva o layout da página do seu documento. Quando alguém redimensionar a janela 
do navegador, o layout do documento será alterado. Você pode salvar o documento como 
uma página da Web convencional (formato HTML) ou como uma página da Web de arquivo 
único (formato MHTML). Com o formato HTML, quaisquer arquivos de suporte (tais como 
imagens) são armazenados em uma pasta separada que é associada ao documento. Com o 
formato MHTML, todos os arquivos de suporte são armazenados junto com o documento em 
um arquivo.

Abrir um novo documento e começar a digitar

1. Clique na guia Arquivo. 

2. Clique em Novo. 

3. Clique em Documento em branco.

INICIAR UM DOCUMENTO DE UM MODELO (DOTX)

Geralmente é mais fácil criar um novo documento usando um modelo do que começar de uma 
página em branco. Os modelos do Word estão prontos para serem usados com temas e estilos. 
Tudo o que você precisa fazer é adicionar seu conteúdo.

Sempre que você iniciar o Word 2013, você poderá escolher um modelo da galeria, clicar em 
uma categoria para ver os modelos contidos nela ou procurar mais modelos online. (Se você 
preferir não usar um modelo, basta clicar em Documento em branco.)
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Para analisar melhor qualquer modelo, basta clicar nele para abrir uma visualização maior.

GUIA PÁGINA INICIAL (WORD 2013)

A Guia Página Inicial contempla várias ferramentas, que em tese são as mais utilizadas, dividida 
em 5 grupos:

Fonte 

Área de Transferência

Estilo

Parágrafo

Edição
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ÁREA DE TRANSFERÊNCIA

A Área de Transferência do Office permite que você colete texto e itens gráficos de qualquer 
quantidade de documentos do Office ou outros programas para, em seguida, colá-los em 
qualquer documento do Office. Por exemplo, você pode copiar parte do texto de um documento 
do Microsoft Word, alguns dados do Microsoft Excel, uma lista com marcadores do Microsoft 
PowerPoint ou texto do Microsoft Internet Explorer, voltando para o Word e organizando alguns 
ou todos os itens coletados em seu documento do Word.

A Área de Transferência do Office funciona com os comandos Copiar e Colar padrão. Basta 
copiar um item para a Área de Transferência do Office para adicioná-lo à sua coleção (24 itens). 
Depois, cole-o em qualquer documento do Office a qualquer momento. Os itens coletados 
permanecerão na Área de Transferência do Office até que você saia dele.

Você pode acessar os comandos de Recortar (CTRL + X), 
Copiar (CTRL + C) e Colar (CTRL + V) no Grupo Área de 
Transferência da guia Início.

Para acessar o painel da área de transferência clique no 
canto inferior direito do grupo Área de Transferência.

É possível usar o Pincel na guia Página Inicial para copiar 
e colar formatação de texto e algumas formatações 
básicas de gráfico, como bordas e preenchimentos.

1. Selecione o texto ou o gráfico que possui o formato que você deseja copiar.

OBSERVAÇÃO: Se quiser copiar a formatação de texto, selecione uma parte de um parágrafo. 
Se quiser copiar a formatação do texto e do parágrafo, selecione-o inteiro, incluindo a marca de 
parágrafo (indicada com a opção). 

2. Na guia Página Inicial, no grupo Área de Transferência, clique em Pincel.

O ponteiro muda para um ícone de pincel.

OBSERVAÇÃO: Clique duas vezes no botão Pincel se deseja alterar o formato de várias seleções 
no seu documento.

3. Selecione o texto ou o gráfico que deseja formatar.

4. Para interromper a formatação, pressione ESC.
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FONTE

A formatação de fontes poderá ser feita através do Grupo Fonte da guia Página Inicial.

Botão Nome Função

Fonte Altera a fonte.

Tamanho da fonte Altera o tamanho do texto.

Aumentar Fonte Aumenta o tamanho do texto.

Diminuir Fonte Diminui o tamanho do texto.

Alterar Maiúsculas/Minúsculas
Altera todo o texto selecionado 
para maiúsculas, minúsculas ou 
outras capitalizações comuns.

Limpar Formatação

Limpa toda a formatação 
do texto selecionado, 

deixando apenas o texto sem 
formatação.

Negrito Aplica negrito ao texto 
selecionado.

Itálico Aplica itálico ao texto 
selecionado.

Sublinhado

Desenha uma linha sob o texto 
selecionado. Clique na seta 

suspensa para selecionar o tipo 
de sublinhado.

Tachado Desenha uma linha no meio do 
texto selecionado.

Subscrito Cria caracteres subscritos.

Sobrescrito Cria caracteres sobrescritos.
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Efeitos de Texto
Aplica um efeito visual ao texto 

selecionado, como sombra, 
brilho ou reflexo.

Cor do Realce do Texto
Faz o texto parecer como se 

tivesse sido marcado com um 
marca-texto.

Cor da Fonte Altera a cor do texto.

A maioria das formatações de fonte você encontrará no canto inferior direito do Grupo Fonte 
através do iniciador da caixa de diálogo.

Cuidado principalmente com os efeitos de subscrito/sobrescrito e de Caixa Alta (VERSALETE) 
e TODAS EM MAIÚSCULAS, pois costumam cair em muitas provas.

Veja que são poucas as diferenças entre as diversas versões do Word na formatação de fonte, 
algumas diferenças relevantes são as guias e especialmente os efeitos de texto que foram 
aprimorados.
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PARÁGRAFO

A caixa de diálogo Formatar Parágrafo permite personalizar o alinhamento, o recuo, o 
espaçamento de linhas, as posições e as guias da parada de tabulação e as quebras de linha e 
de parágrafo dentro dos parágrafos selecionados.



 

www.acasadoconcurseiro.com.br1574

A guia “Recuos e Espaçamento” permite personalizar o alinhamento, o recuo e o espaçamento 
de linha dos parágrafos selecionados.

GERAL

Aqui você pode definir o alinhamento dos parágrafos:

À Esquerda: O caractere à extrema esquerda de cada linha é alinhado à margem esquerda e 
a borda direita de cada linha fica irregular. Esse é o alinhamento padrão para parágrafos com 
direção do texto da esquerda para a direita.

Centro: O centro de cada linha de texto é alinhado ao ponto médio das margens direita e 
esquerda da caixa de texto e as bordas esquerda e direita de cada linha ficam irregulares.

À Direita: O caractere à extrema direita de cada linha é alinhado à margem direita e a borda 
esquerda de cada linha fica irregular. Esse é o alinhamento padrão para parágrafos com direção 
do texto da direita para a esquerda.

Justificado: O primeiro e o último caracteres de cada linha (exceto o último) são alinhados às 
margens esquerda e direita e as linhas são preenchidas adicionando ou retirando espaço entre 
e no meio das palavras. A última linha do parágrafo será alinhada à margem esquerda, se a 
direção do texto for da esquerda para a direita, ou à margem direita, se a direção do texto for 
da direita para a esquerda.

RECUO

O recuo determina a distância do parágrafo em relação às margens esquerda ou direita da caixa 
de texto. Entre as margens, você pode aumentar ou diminuir o recuo de um parágrafo ou de 
um grupo de parágrafos. Também pode criar um recuo negativo (também conhecido como 
recuo para a esquerda), o que recuará o parágrafo em direção à margem esquerda, se a direção 
do texto estiver definida como da esquerda para a direita, ou em direção à margem direita, se a 
direção do texto estiver definida como da direita para a esquerda.

Margens e recuos são elementos diferentes dentro de um texto do Word. As margens 
determinam a distância entre a borda do papel e o início ou final do documento. Já os recuos 
determinam a configuração do parágrafo dentro das margens que foram estabelecidas para o 
documento. Podemos determinar os recuos de um parágrafo através da régua horizontal ou do 
grupo Parágrafo.

Existem na régua, dois conjuntos de botões de recuo, um do lado direito, que marca o recuo 
direito de parágrafo e outro do lado esquerdo (composto por três elementos bem distintos) 
que marcam o recuo esquerdo de parágrafo.

O deslocamento destes botões deve ser feito pelo clique do mouse seguido de arrasto. Seu 
efeito será sobre o parágrafo onde o texto estiver posicionado ou sobre os parágrafos do texto 
que estiver selecionado no momento.

Movendo-se o botão do recuo direito de parágrafo, todo limite direito do parágrafo será 
alterado:
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Já no recuo esquerdo é preciso tomar cuidado com as partes que compõem o botão. O Botão 
do recuo esquerdo é composto por 3 elementos distintos: 

 • Botão de entrada de parágrafo ou recuo especial na 1º linha. 

 • Botão de Deslocamento do recuo esquerdo, com exceção da 1º linha 

 • Botão de Deslocamento do recuo esquerdo, mantendo a relação entre a entrada do 
parágrafo e as demais linhas. 

Lembre-se que o deslocamento dos botões é válido para o parágrafo em que está posicionado 
o cursor ou para os parágrafos do texto selecionado. Assim, primeiro seleciona-se o texto para 
depois fazer o movimento com os botões de recuos.
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ESPAÇAMENTO ENTRE LINHAS

O espaçamento entre linhas determina a quantidade de espaço vertical entre as linhas do texto 
em um parágrafo. O espaçamento entre parágrafos determina o espaço acima ou abaixo dele. 
Quando você pressiona ENTER para começar um novo parágrafo, o espaçamento é atribuído ao 
próximo, mas você pode alterar as configurações de cada um.

Alterar o espaçamento entre linhas em uma parte do documento

1. Selecione os parágrafos em que deseja alterar o espaçamento entre linhas.

2. Na guia Página Inicial, no grupo Parágrafo, clique em Espaçamento entre Linhas.

3. Siga um destes procedimentos:

 • Clique no número de espaçamentos entre linha que deseja. 
Por exemplo, clique em 1,0 para usar um espaçamento simples com o espaçamento usado 
em versões anteriores do Word. Clique em 2,0 para obter um espaçamento duplo no 
parágrafo selecionado. Clique em 1,15 para usar um espaçamento com o espaçamento 
usado no Word 2010.

 • Clique em Opções de Espaçamento entre Linhas e selecione as opções desejadas em 
Espaçamento. Consulte a lista de opções disponíveis a seguir para obter mais informações.
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Opções de espaçamento entre as linhas

Simples: Essa opção acomoda a maior fonte nessa linha, além de uma quantidade extra de 
espaço. A quantidade de espaço extra varia dependendo da fonte usada.

1,5 linha: Essa opção é uma vez e meia maior que o espaçamento de linha simples.

Duplo: Essa opção é duas vezes maior que o espaçamento de linha simples.

Pelo menos: Essa opção define o mínimo de espaçamento entre as linhas necessário para 
acomodar a maior fonte ou gráfico na linha.

Exatamente: Essa opção define o espaçamento entre linhas fixo, expresso em pontos. Por 
exemplo, se o texto estiver em uma fonte de 10 pontos, você poderá especificar 12 pontos 
como o espaçamento entre linhas.

Múltiplos: Essa opção define o espaçamento entre linhas que pode ser expresso em números 
maiores que 1. Por exemplo, definir o espaçamento entre linhas como 1,15 aumentará o espaço 
em 15%, enquanto definir o espaçamento entre linhas como 3 aumentará o espaço em 300% 
(espaçamento triplo).

Quebras de Linha e de PÁGINA

Esta guia permite controlar como as linhas em um parágrafo são formatadas em caixas de texto 
vinculadas ou entre colunas.

Controle de linhas órfãs/viúvas: As viúvas e órfãs são linhas de texto isoladas de um parágrafo 
que são impressas na parte superior ou inferior de uma caixa de texto ou coluna. Você pode 
escolher evitar a separação dessas linhas do restante do parágrafo.

 • Linha órfã: a primeira linha de um parágrafo que fica sozinha na folha anterior.

 • Linha viúva: a última linha de um parágrafo que fica sozinha na folha seguinte.

Manter com o próximo: Essa caixa de seleção manterá um ou mais parágrafos selecionados 
juntos em uma caixa de texto ou uma coluna.

Manter linhas juntas: Essa caixa de seleção manterá as linhas de um parágrafo juntas em uma 
caixa de texto ou uma coluna.

Quebrar página antes: Esta opção insere uma quebra de página no parágrafo selecionado.

Tabulação

Para determinarmos o alinhamento do texto em relação ao tabulador é preciso primeiro 
selecionar o tipo de tabulador a partir do símbolo  que existe no lado esquerdo da régua 
horizontal.
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Cada clique dado sobre este símbolo fará com que ele assuma uma das posições de alinhamento 
que existem para tabuladores.

Determine a posição do tabulador antes de inseri-lo no texto. Após determinar o alinhamento 
do tabulador clique uma vez sobre o ponto da régua onde ele deverá aparecer. 

Além dos tabuladores, existe ainda uma Barra, que pode ser colocada entre as colunas e as 
posições de recuo esquerdo, que podem ser fixadas pela Régua Horizontal. Acrescenta uma 
Barra no texto no ponto em que foi acionado. Nenhum efeito de tabulação ou marcação de 
deslocamento é feito. Trata-se apenas de um elemento visual que pode ser inserido no texto do 
Word (através dele pode-se criar, por exemplo, bordas que separam os diversos tabuladores).

Definir paradas de tabulação usando a caixa de diálogo Tabulações

Se você deseja que sua tabulação pare em posições precisas que não podem ser obtidas 
clicando na régua, ou se deseja inserir um caractere específico (de preenchimento) antes da 
tabulação, pode usar a caixa de diálogo Tabulações. 

Para exibir a caixa de diálogo Tabulações, clique duas vezes em qualquer parada de tabulação 
na régua ou faça o seguinte:

1. Clique duas vezes na régua ou clique 
na guia Layout de Página, clique no 
Iniciador da Caixa de Diálogo Parágrafo e 
clique em Tabulações.

2. Em Posição da parada de tabulação, 
digite o local onde você deseja definir a 
parada de tabulação.

3. Em Alinhamento, clique no tipo de parada de tabulação 
desejado.

4. Para adicionar pontos na parada de tabulação, ou para 
adicionar outro tipo de preenchimento, clique na opção 
desejada em Preenchimento.

5. Clique em Definir.

6. Repita as etapas de 2 a 5 para adicionar outra parada 
de tabulação ou clique em OK.
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Criar uma lista numerada ou com marcadores

Você pode adicionar com rapidez marcadores ou números a linhas de texto existentes, ou o 
Word pode automaticamente criar listas à medida que você digita.

Por padrão, se você iniciar um parágrafo com um asterisco ou um número 1., o Word 
reconhecerá que você está tentando iniciar uma lista numerada ou com marcadores. Se não 
quiser que o texto se transforme em uma lista, clique no botão Opções de AutoCorreção  
que aparece.

Listas: um ou vários níveis

Crie uma lista de apenas um nível ou uma lista de vários níveis para mostrar listas em uma lista.

Ao criar uma lista numerada ou com marcadores, você pode seguir um destes procedimentos:

 • Usar a Biblioteca de Marcadores e a Biblioteca de Numeração convenientes: Use os 
formatos padrão de marcador e numeração para listas, personalize listas ou selecione 
outros formatos na Biblioteca de Marcadores e na Biblioteca de Numeração.

 

 • Formatar marcadores ou números: Formate marcadores ou números de maneira diferente 
da usada no texto de uma lista. Por exemplo, clique em um número ou altere a cor do 
número para a lista inteira, sem alterar o texto da lista.

 

 • Usar imagens ou símbolos: Crie uma lista com marcadores de imagens para tornar um 
documento ou uma página da Web visualmente mais interessante.
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Mover uma lista inteira para a esquerda ou direita

1. Clique em um marcador ou número na lista para realçá-la.

2. Arraste a lista para um novo local.

A lista inteira será movida à medida que você arrastar. Os níveis de numeração não são 
alterados. 

 

Transformar uma lista de um nível em uma lista de vários níveis

Você pode transformar uma lista existente em uma lista de vários níveis alterando o nível 
hierárquico dos itens da lista.

1. Clique em um item que você deseja mover para um nível diferente.

2. Na guia Página Inicial, no grupo Parágrafo, clique na seta ao lado de Marcadores ou 
Numeração, clique em Alterar Nível da Lista e, em seguida, clique no nível desejado.
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ESTILO

Um estilo é um conjunto de características de formatação, como nome da fonte, tamanho, 
cor, alinhamento de parágrafo e espaçamento. Alguns estilos incluem até mesmo borda e 
sombreamento.

Por exemplo, em vez de seguir três etapas separadas para formatar seu título como 16 pontos, 
negrito, Cambria, você pode conseguir o mesmo resultado em uma única etapa aplicando o 
estilo Título 1 incorporado. Não é preciso se lembrar das características do estilo Título 1. Para 
cada rubrica no seu documento, basta clicar no título (você nem mesmo precisa selecionar 
todo o texto) e clicar em Título 1 na galeria de estilos.

Se você decidir que quer subtítulos, use o estilo interno Título 2.

1. Os Estilos Rápidos da galeria de estilos foram criados para trabalhar juntos. Por exemplo, o 
Estilo Rápido Título 2 foi criado para parecer subordinado ao Estilo Rápido Título 1.

2. O texto do corpo do seu documento é automaticamente formatado com o Estilo Rápido 
Normal.

3. Estilos Rápidos podem ser aplicados a parágrafos, mas você também pode aplicá-los a 
palavras individuais e caracteres. Por exemplo, você pode enfatizar uma frase aplicando o 
Estilo Rápido Ênfase.

4. Quando você formata o texto como parte de uma lista, cada item da lista é automaticamente 
formatado com o Estilo Rápido Lista de Parágrafos.

Se mais tarde você decidir que gostaria que os títulos tenham uma aparência diferente, altere 
os estilos Título 1 e Título 2, e o Word atualizará automaticamente todas as suas instâncias no 
documento. Você também pode aplicar um conjunto de Estilo Rápido diferente ou um tema 
diferente para mudar a aparência dos títulos sem fazer alterações aos estilos.

Os estilos internos (Título 1, Título 2, etc.) oferecem outros benefícios, também. Se você usar os 
estilos internos de título, o Word poderá gerar uma tabela de conteúdos automaticamente. O 
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Word também usa os estilos internos de título para fazer a Estrutura do documento, que é um 
recurso conveniente para mover-se através de documentos longos.

EDIÇÃO

No Word, com o Painel de Navegação, você pode localizar-se rapidamente em documentos 
longos, reorganizar com facilidade seus documentos arrastando e soltando seções em vez de 
copiar e colar, além de localizar conteúdo usando a pesquisa incremental, para que não seja 
preciso saber exatamente o que está procurando para localizá-lo.

No Word é possível:

 • Mover-se entre títulos no documento clicando nas partes do mapa do documento. 

 • Recolher níveis da estrutura de tópicos para ocultar cabeçalhos aninhados, para que você 
possa trabalhar facilmente com o mapa mesmo em documentos longos, profundamente 
estruturados e complicados. 

 • Digitar texto na caixa de pesquisa para encontrar o lugar instantaneamente. 

 • Arrastar e soltar títulos no documento para reorganizar a estrutura. Você também pode 
excluir, recortar ou copiar títulos e seu conteúdo. 

 • Facilmente promover ou rebaixar um título específico, ou um título e todos os seus títulos 
aninhados, para cima ou para baixo dentro da hierarquia. 

 • Adicionar novos títulos ao documento para criar uma estrutura de tópicos básica ou inserir 
novas seções sem ter que rolar o documento. 
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 • Ficar atento ao conteúdo editado por outras pessoas procurando os títulos que contêm um 
indicador de coautoria. 

 • Ver miniaturas de todas as páginas do documento e clicar nelas para me mover pelo 
documento.

Localização avançada

Permite a localização de texto, fonte, tipo parágrafo, idioma, quadro, estilo, realce e caracteres 
especiais.

Substituir (CTRL+U)

Substitui texto, fonte, parágrafo, idioma, quadro, estilo, realce e caracteres especiais.
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Ir Para (Alt+CTRL+G)

Permite ir para uma determinada página, seção, linha, indicador, nota de rodapé, nota de fim, 
tabela, etc.

GUIA LAYOUT DE PÁGINA

Formatar Colunas

Sempre que se formata um texto em colunas o próprio Word se encarrega de colocar quebras 
de seções entre as partes que dividem o documento. Na Guia Layout da Página encontra-se a 
opção colunas. Sua janela possibilita ao usuário modificar alguns dos critérios de formatação 
das colunas, como a distância entre elas e o seu tamanho. 
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Configurar Página

A formatação de página define como ficará o documento ativo com relação ao tamanho da 
folha e a posição do texto dentro dela (margens direita, esquerda, superior inferior, etc.).
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Alterar margens da página

As margens da página são o espaço em branco em volta das 
bordas da página. Em geral, você insere texto e elementos 
gráficos na área imprimível entre as margens. Quando você 
alterar as margens de um documento de página, alterará o 
local onde texto e gráficos aparecem em cada página. 

Para configurar página no Word:

1. Na guia Layout da Página, no grupo Configurar Página, 
clique em Margens. A galeria de Margens aparece.

2.  Clique no tipo de margem que deseja aplicar.

Se o documento contiver várias seções, o tipo de margem novo só será aplicada à seção atual. 
Se o documento contiver várias seções e você tiver várias seções selecionadas, o tipo da nova 
margem será aplicada a cada seção que você escolheu.

OBSERVAÇÃO: Para alterar as margens padrão, depois de selecionar uma nova margem clique 
em Margens Personalizadas e, em seguida, clique em Avançada. Na caixa de diálogo Configurar 
Página, clique no botão Configurar Como Padrão. As novas configurações padrão serão salvas 
no modelo no qual o documento é baseado. Cada novo documento baseado nesse modelo 
automaticamente usará as novas configurações de margem.

GUIA INSERIR

CABEÇALHOS E RODAPÉS

ABRIR CABEÇALHOS E RODAPÉS 

Use um dos três métodos:

 • Clique duas vezes na área do cabeçalho e rodapé do documento.

 • Clique com o botão direito na área do cabeçalho ou rodapé e clique Editar Cabeçalho.

 • Clique na guia Inserir e no grupo Cabeçalho e Rodapé, clique Cabeçalho, Rodapé ou 
Número de Página e insira um estilo de uma destas galerias. Que abrem cabeçalhos e 
rodapés.

FECHAR CABEÇALHOS E RODAPÉ

Use um dos dois métodos:

 • Clique duas vezes no corpo do documento.

 • Na guia Design, clique em Fechar cabeçalho e rodapé.
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INSERIR CONTEÚDO USANDO O ESTILO DAS GALERIAS

As galerias contém conteúdo preexistente que foi posicionado, formatado, projetado e que 
contém controles e campos.

1. Clique em Inserir.

2. No grupo Cabeçalho e Rodapé, clique em Cabeçalho, Rodapé ou Número de Página.

3. Para números de páginas, aponte para uma posição na página e isso abrirá a galeria.

4. Na galeria Cabeçalho, Rodapé ou Número de Página, clique em um estilo para aplicá-lo e 
preencha os conteúdos conforme apropriado.

Quando um estilo é aplicado, a guia Ferramentas de Design de Cabeçalho e Rodapé abre com 
mais comandos para suportar criação, navegação e edição.

EDITAR PROPRIEDADES DO DOCUMENTO

Para atualizar ou editar propriedades dos documentos com informações atuais, para os seus 
cabeçalhos e rodapés. Siga esses passos.

1. Clique na guia Arquivo.

2. Na guia Informações, clique na seta próxima à Propriedades, à direita da janela

3. Clique em Propriedades Avançadas.

4. Na guia Resumo, preencha a informação desejada.

Quando você usa as Propriedades do Documento ou Campo no menu Partes Rápidas, o Word 
irá buscar informações para os controles e campos Autor, Empresa e Título.

5. Clique OK para fechar a caixa de diálogo Propriedades e clique em Arquivo para fechar a 
guia.

FORMATAR O NÚMERO DE PÁGINAS OU ALTERAR O NÚMERO INICIAL

Para alterar as configurações padrão para número de páginas no documento:

1. Na guia Inserir ou na guia Design com Ferramentas de Cabeçalho e Rodapé, clique Número 
de página, e clique em Formatar número de páginas.
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2. Altere o formato do número ou o número inicial e clique em OK.

Dica para documentos com seções múltiplas: Posicione o cursor na seção desejada e complete 
os passos acima.

QUEBRAS

As quebras podem ser de página, coluna, linha ou seções. Para inserir uma quebra basta acionar 
o botão de comando Quebras no Grupo Configurar Página na Guia Layout.

Ao acionarmos o botão quebras serão exibidas as opções de quebras de página como segue: 

Teclas de atalho: 

Quebra de página (CTRL+ENTER) 

Quebra de coluna (CTRL+SHIFT+ENTER) 

Quebra automática de linha (SHIFT+ENTER)
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A quebra de página também poderá ser acionada através do botão de comando Quebra de 
Página localizado no Grupo Páginas na Guia Inserir.

As Quebras de Seções

É possível usar quebras de seção para alterar o layout ou a formatação de uma página ou de 
páginas do documento. Por exemplo, você pode definir o layout de uma página em coluna 
única como duas colunas. Pode separar os capítulos no documento para que a numeração de 
página de cada capítulo comece em 1. Também pode criar um cabeçalho ou rodapé diferente 
para uma seção do documento.

1. Seção formatada como coluna única

2. Seção formatada como duas colunas

As quebras de seção são usadas para criar alterações de layout ou formatação em uma parte do 
documento. Você pode alterar os seguintes elementos de seções específicas:

 • Margens
 • Tamanho ou orientação do papel
 • Fonte do papel para uma impressora
 • Bordas da página
 • Alinhamento vertical de um texto em uma página
 • Cabeçalhos e rodapés
 • Colunas
 • Numeração de página
 • Numerar linhas
 • Numeração de nota de rodapé e de nota de fim
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Tipos de Quebra de Seção

Próxima Página

O comando Próxima Página insere uma quebra de seção e inicia a nova seção na próxima 
página.

Esse tipo de quebra de seção é especialmente útil para iniciar novos capítulos em um 
documento.

Contínuo

O comando Contínuo insere uma quebra de seção e inicia a nova seção na mesma página.

Uma quebra de seção contínua é útil para criar uma alteração de formatação, como um número 
diferente de colunas em uma página.

Páginas Pares ou Páginas Ímpares

O comando Páginas Pares ou Páginas Ímpares insere uma quebra de seção e inicia a nova seção 
na próxima página de número par ou ímpar.



MTE - Auditor Fiscal do Trabalho – Informática – Prof. Sérgio Spolador

www.acasadoconcurseiro.com.br 1591

Se você quiser que os capítulos do seu documento sempre comecem em uma página par ou em 
uma página ímpar, use a opção de quebra de seção Páginas pares ou Páginas ímpares.

TABELAS

Inserir uma tabela

Para inserir rapidamente uma tabela básica, clique na guia Inserir > Tabela e mova o cursor 
sobre a grade até realçar o número correto de colunas e linhas desejado.

Clique e a tabela aparecerá no documento. Se você precisar fazer ajustes, poderá adicionar 
linhas e colunas de tabela, excluir linhas e colunas de tabela ou mesclar células de tabelas em 
uma célula.

Quando você clica na tabela, as Ferramentas de Tabela são exibidas.
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Use as Ferramentas de Tabela para escolher diferentes cores, estilos de tabela, adicionar uma 
borda a uma tabela ou remover bordas de uma tabela. Você pode até mesmo inserir uma 
fórmula para fornecer a soma de uma coluna ou linha de números em uma tabela.

Se você tem um texto que ficará melhor em uma tabela, o Word pode convertê-lo em uma 
tabela.

Inserir tabelas maiores ou tabelas com comportamentos de largura personalizada 

Para obter tabelas maiores e mais controle sobre as colunas, use o comando Inserir Tabela.

Assim, você pode criar uma tabela com mais de dez colunas e oito linhas, além de definir o 
comportamento de largura das colunas.

1. Clique em Inserir > Tabela > Inserir Tabela.

2. Defina o número de colunas e linhas.
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3. Na seção Comportamento de ajuste automático, você tem três opções para configurar a 
largura de suas colunas:

• Largura fixa da coluna: você pode deixar o Word definir automaticamente a largura das 
colunas com Automático ou pode definir uma largura específica para todas as colunas.

• Ajustar-se automaticamente ao conteúdo: isso criará colunas muito estreitas que serão 
expandidas conforme você adicionar conteúdo.

• Ajustar-se automaticamente à janela: isso mudará automaticamente a largura de toda a 
tabela para ajustar-se ao tamanho de seu documento.

• Se quiser que cada tabela que você cria tenha uma aparência semelhante à da tabela que 
você está criando, marque Lembrar dimensões de novas tabelas.

Projetar sua própria tabela

Se quiser ter mais controle sobre a forma das colunas e linhas de sua tabela ou algo diferente 
de uma grade básica, a ferramenta Desenhar Tabela ajuda a desenhar exatamente a tabela que 
você deseja.

Você mesmo pode desenhar linhas diagonais e células dentro das células.

1. Clique em Inserir > Tabela > Desenhar Tabela. O ponteiro é alterado para um lápis.

2. Desenhe um retângulo para fazer as bordas da tabela. Depois, desenhe linhas para as 
colunas e linhas dentro do retângulo. 
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3. Para apagar uma linha, clique na guia Layout de Ferramentas de Tabela, clique em Borracha 
e clique na linha que você quer apagar.

GUIA EXIBIÇÃO

Guia composta pelos grupos Modos de Exibição de Documento, Mostrar, Zoom, Janela e 
Macros.

Grupo Modos de Exibição: alterna formas como o documento pode ser exibido:

Layout de Impressão, Leitura em Tela, Layout da Web, Estrutura de Tópicos e Rascunho.

Grupo Mostrar: ativa ou desativa a régua, linhas de grade e Painel de Navegação.

Régua: exibe ou oculta as réguas horizontal e vertical.

Linhas de grade: ativa linhas horizontais e verticais que podem ser usadas para alinhar objetos.
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Painel de Navegação: ativa/desativa um painel a esquerda do documento mostrando a sua 
estrutura permitindo a navegação.

Grupo Zoom: permite especificar o nível de zoom de um documento. 

Uma Página: exibe as páginas individualmente em tamanho reduzido.

Duas Páginas: exibe de duas em duas páginas por vez reduzidas.

Largura da Página: exibe uma página ajustada a sua largura.

GUIA REVISÃO

Ativar ou desativar o controle de alterações

No Word você pode personalizar a barra de status para adicionar um indicador que avise 
quando o controle de alterações está ativado ou não. Quando o recurso Controlar Alterações 
está ativado, você pode ver todas as alterações feitas em um documento.

Quando estiver desativado, você pode fazer alterações em um documento sem marcar o que 
mudou.

Ativar o controle de alterações

 • Na guia Revisão, no grupo Controle, clique na imagem de Controlar Alterações.

Para adicionar um indicador de controle de alterações na barra de status, clique com o botão 
direito do mouse na barra de status e clique em Controlar Alterações. Clique no indicador 
Controlar Alterações na barra de status para ativar ou desativar o controle de alterações.
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Desativar o controle de alterações

Quando você desativa o controle de alterações, pode revisar o documento sem marcar as 
alterações. A desativação do recurso Controle de Alterações não remove as alterações já 
controladas.

IMPORTANTE: Para remover alterações controladas, use os comandos Aceitar e Rejeitar na 
guia Revisar, no grupo Alterações.

 • Na guia Revisão, no grupo Controle, clique na imagem de Controlar Alterações.

Verificar a ortografia e a gramática

Todos os programas do Microsoft Office podem verificar a ortografia e a gramática de seus 
arquivos. No Microsoft Word 2013, você encontrará as opções de Ortografia e Gramática aqui:

 • Clique em Revisão > Ortografia e Gramática (ou pressione F7) para iniciar o verificador 
ortográfico e gramatical e veja os resultados no painel de tarefas Ortografia e Gramática.

 

Escolha uma destas opções à medida que o verificador ortográfico e gramatical percorre cada 
palavra:

 • Verificar a ortografia e gramática ao mesmo tempo.

 • Corrigir a ortografia e a gramática automaticamente ao digitar.

 • Verificar novamente as palavras que você verificou anteriormente e optou por ignorar (mas 
mudou de ideia).

Verificar a ortografia e a gramática ao mesmo tempo

Verificar a ortografia e a gramática no seu documento é útil quando você quer revisar 
rapidamente seu texto. Você pode verificar a existência de possíveis erros e então decidir se 
concorda com o verificador ortográfico e gramatical.

Depois de clicar em Ortografia e Gramática (ou de pressionar F7), você poderá corrigir cada 
erro encontrado pelo Word de diferentes maneiras. No painel de tarefas à direita do seu 
documento, você verá as opções de ortografia e gramática:
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 • Corrigir o erro usando as sugestões do Word – Se você quiser corrigir o erro usando uma 
das palavras sugeridas, selecione a palavra na lista de sugestões e clique em Alterar. (Você 
também pode clicar em Alterar Tudo se souber que usou essa palavra incorreta em todo o 
documento, para que não seja necessário lidar com ela sempre que ela aparecer).

 • Criar uma entrada de dicionário – Se a palavra for uma palavra real e você quiser que o 
Word e TODOS os programas do Office a reconheçam também, clique em Adicionar.

 • Ignorar a palavra – Talvez você queira ignorar a palavra incorreta (por qualquer motivo): 
clique em Ignorar ou em Ignorar Tudo.

Verificar ortografia e gramática automaticamente

A verificação ortográfica e gramatical durante a digitação pode ser uma maneira preferencial 
para economizar tempo: você faz as correções e alterações necessárias enquanto escreve, não 
precisando esperar até (você achar) que o seu documento esteja concluído.

1. Primeiro, ative (ou desative) a verificação ortográfica e gramatical automática, clique em 
Arquivo> Opções> Revisão de Texto.
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2. Como você pode ver na imagem acima, é possível optar por verificar a ortografia 
automaticamente, a gramática, uma ou outra, ambas ou nenhuma delas, ou até mesmo 
outras opções, como a ortografia contextual.

3. Em Exceções, você pode optar por ocultar os erros gramaticais e ortográficos no seu 
documento aberto ou, se deixar as opções desmarcadas, mas mantiver qualquer uma das 
opções acima marcada, todos os seus novos documentos a partir de então manterão essas 
configurações.

Como funciona a verificação ortográfica automática

O Word sinaliza palavras com erros ortográficos com uma linha ondulada vermelha sob elas 
enquanto você trabalha, para que você possa localizar os erros com facilidade:

Quando você clicar com o botão direito do mouse em uma palavra com erro ortográfico, verá 
um menu onde poderá escolher a forma como lidará com o erro.

Como funciona a verificação gramatical automática

Depois de ativar a verificação gramatical automática, o Word sinaliza potenciais erros de 
gramática, estilo e contexto com uma linha ondulada azul sob a palavra, o termo ou a frase 
enquanto você trabalha no seu documento.
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Como no caso do verificador ortográfico, você pode clicar com o botão direito do mouse no 
erro para ver mais opções. (Nesse caso, é mais apropriado usar a frase como uma pergunta, e 
não como uma afirmação).

Verificar novamente as palavras e a gramática que você já verificou e optou por 
ignorar

Você também pode forçar uma nova verificação das palavras e da gramática que anteriormente 
optou por ignorar.

1. Abra o documento que você deseja verificar novamente.

2. Clique em Arquivo> Opções> Revisão de Texto.

3. Em Ao corrigir a ortografia e a gramática no Word, clique em Verificar Documento 
Novamente.

4. Quando a mensagem a seguir for exibida Esta operação redefine o verificador ortográfico e 
o verificador gramatical de forma que o Word verificará novamente palavras e gramática 
que você verificou anteriormente e optou por ignorar. Deseja continuar?, clique em Sim e 
depois em OK para fechar a caixa de diálogo Opções do Word.

5. Em seguida, no seu documento, clique em Revisão > Ortografia e Gramática (ou pressione 
F7).

Outras maneiras de corrigir a Ortografia e Gramática:

• Clique com o botão direito em uma palavra sublinhada de ondulado vermelho ou azul e, em 
seguida, selecione o comando ou a alternativa de ortografia que deseja.

• O ícone  mostra o status da verificação de ortografia e gramática. Quando o Word faz a 
verificação de erros, uma caneta animada aparece sobre o livro. Se nenhum erro for encontrado, 
será exibida uma marca de seleção. Se um erro for encontrado, será exibido um "X". Para 
corrigir o erro, clique nesse ícone.

IMPRESSÃO

Não consegue achar o botão de Visualização de Impressão? Microsoft Office você encontrará os 
comandos Imprimir e Visualizar na mesma janela. Clique em Arquivo> Imprimir para encontrar 
os dois. À direita, você verá seu documento

Para ver cada página, clique na seta na parte inferior da visualização e, se o texto for pequeno 
demais para ser lido, use o controle deslizante de zoom para ajustá-lo.
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Escolha o número de cópias desejadas e clique no botão Imprimir.

Clique em  para retornar ao documento.

Para imprimir apenas certas páginas, imprimir algumas das propriedades do documento ou 
imprimir alterações acompanhadas e comentários, em Configurações, ao lado de Imprimir 
Todas as Páginas (o padrão), clique na seta para ver todas as suas opções.
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Se você estiver imprimindo um documento com alterações controladas, escolha quanto de 
marcação você deseja ver na impressão. Para desativar todas as marcações, clique em Revisão. 
No grupo Acompanhamento, escolha Sem Marcação na caixa Exibir para Revisão.

NOVIDADES DO WORD 2013

Novidades no Word 2013

Faça muito mais com seus documentos: abra um vídeo online, abra um PDF e edite o conteúdo, 
alinhe imagens e diagramas com um mínimo de trabalho. O novo Modo de Leitura é limpo e 
sem distrações e funciona muito bem em tablets. Agrupar-se em equipes também está mais 
fácil, com conexões diretas com os espaços online e recursos de revisão otimizados, como a 
Marcação Simples e os comentários.

Desfrute da leitura

Agora você pode se concentrar nos documentos do Word diretamente na tela com um modo 
de leitura limpo e confortável.

Novo modo de leitura

Aproveite sua leitura com um modo de exibição que mostra seus documentos em colunas 
fáceis de ler na tela.
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As ferramentas de edição são removidas para minimizar as distrações, mas você ainda tem 
acesso às ferramentas que estão sempre à mão para leitura como Definir, Traduzir e Pesquisar 
na Web.

Zoom do objeto

Dê dois toques com o seu dedo ou dois cliques com o mouse para ampliar e fazer com que as 
tabelas, gráficos e imagens de seu documento preencham a tela. Foque a imagem e obtenha 
as informações, depois toque ou clique novamente fora do objeto para reduzi-la e continuar 
lendo.

Retomar leitura

Reabra um documento e continue sua leitura exatamente a partir do ponto em que parou. O 
Word se lembrará onde você estava mesmo quando reabrir um documento online de um outro 
computador.

Vídeo online

Insira vídeos online para assistir diretamente no Word, sem ter que sair do documento. Assim, 
você pode ficar concentrado no conteúdo.

Expandir e recolher

Recolha ou expanda partes de um documento com apenas um toque ou clique. Insira resumos 
nos títulos e permita que os leitores abram a seção e leiam os detalhes se desejarem.
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Trabalhe em conjunto

Trabalhar com outras pessoas com ferramentas otimizadas de colaboração.

Salvar e compartilhar os arquivos na nuvem

A nuvem é como um armazenamento de arquivos no céu. Você pode acessá-lo a qualquer 
momento que estiver online. Agora é fácil compartilhar um documento usando o SharePoint ou 
o OneDrive. De lá, você pode acessar e compartilhar seus documentos do Word, planilhas do 
Excel e outros arquivos do Office. Você pode até mesmo trabalhar com seus colegas no mesmo 
arquivo ao mesmo tempo.

Marcação simples

Um novo modo de exibição de revisão, Marcação Simples, oferece um modo de exibição limpo 
e sem complicações do seu documento, mas você ainda vê os indicadores onde as alterações 
controladas foram feitas.

Responder aos comentários e marcá-los como concluídos

Agora, os comentários têm um botão de resposta. Você pode discutir e controlar facilmente os 
comentários ao lado do texto relevante. Quando um comentário for resolvido e não precisar 
mais de atenção, você poderá marcá-lo como concluído. Ele ficará esmaecido em cinza para 
não atrapalhar, mas a conversa ainda estará lá se você precisar consultá-la posteriormente.
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Adicione sofisticação e estilo

Com o Word 2013, você pode criar documentos mais bonitos e envolventes e pode trabalhar 
com mais tipos de mídia (como vídeos online e imagens). Você pode até mesmo abrir PDFs.

Iniciar com um modelo

Ao abrir o Word 2013, você tem uma variedade de novos modelos ótimos disponíveis para 
ajudá-lo a começar em uma lista dos documentos visualizados recentemente para que você 
pode voltar para onde parou imediatamente.

Se você preferir não usar um modelo, apenas clique em Documento em branco.

Abrir e editar PDFs

Abra PDFs e edite o conteúdo no Word. Edite parágrafos, listas e tabelas como os documentos 
do Word que você já conhece. Transfira o conteúdo e deixe-o sensacional.

Inserir fotos e vídeos online

Adicione diretamente aos seus documentos vídeos online que os leitores poderão assistir no 
Word. Adicione as suas fotos de serviços de fotos online sem precisar salvá-los primeiro em seu 
computador.
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Guias dinâmicas de layout e alinhamento

Obtenha uma visualização dinâmica à medida que você redimensionar e mover fotos e formas 
em seu documento. As novas guias de alinhamento facilitam o alinhamento de gráficos, fotos e 
diagramas com o texto.

SELECIONAR TEXTO E ELEMENTOS GRÁFICOS COM O MOUSE

Para selecionar: Faça o Seguinte:

Qualquer quantidade de texto Arraste sobre o texto.

Uma palavra Clique duas vezes na palavra ou duas vezes F8.

Um elemento gráfico Clique no elemento gráfico.

Uma linha de texto Mova o ponteiro para a esquerda da linha até que ele assuma a 
forma de uma seta para a direita e clique.

Várias linhas de texto
Mova o ponteiro para a esquerda das linhas até que ele assuma 
a forma de uma seta para a direita e arraste para cima ou para 
baixo.

Uma frase Mantenha pressionada a tecla CTRL e clique em qualquer lugar 
da frase ou três vezes F8.

Um parágrafo

Mova o ponteiro para a esquerda do parágrafo até que ele 
assuma a forma de uma seta para a direita e clique duas vezes. 
Você também pode clicar três vezes em qualquer lugar do 
parágrafo ou quatro vezes F8.

Vários parágrafos
Mova o ponteiro para a esquerda dos parágrafos até que ele 
assuma a forma de uma seta para a direita, clique duas vezes e 
arraste para cima ou para baixo.

Um bloco de texto grande Clique no início da seleção, role até o fim da seção, mantenha 
pressionada a tecla SHIFT e clique.

Um documento inteiro

Mova o ponteiro para a esquerda de qualquer texto do 
documento até que ele assuma a forma de uma seta para a 
direita e clique três vezes ou com a tecla CTRL pressionada 
clique apenas uma vez ou cinco vezes F8.

Um bloco vertical de texto Pressione e conserve pressionada a tecla ALT e inicie a seleção 
do texto desejado.
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SELECIONAR TEXTOS E ELEMENTOS GRÁFICOS COM O TECLADO

Selecione o texto mantendo pressionada a tecla SHIFT e pressionando a tecla que move o ponto 
de inserção.

Para estender uma seleção: Pressione:

Um caractere para a direita SHIFT+SETA À DIREITA

Um caractere para a esquerda SHIFT+SETA À ESQUERDA

Até o fim o início da próxima palavra CTRL+SHIFT+SETA À DIREITA

Até o início de uma palavra CTRL+SHIFT+SETA À ESQUERDA

Até o fim de uma linha SHIFT+END

Até o início de uma linha SHIFT+HOME

Uma linha para baixo SHIFT+SETA ABAIXO

Uma linha para cima SHIFT+SETA ACIMA

Até o fim de um parágrafo CTRL+SHIFT+SETA ABAIXO

Até o início de um parágrafo CTRL+SHIFT+SETA ACIMA

Uma tela para baixo SHIFT+PAGE DOWN

Uma tela para cima SHIFT+PAGE UP

Até o início de um documento CTRL+SHIFT+HOME

Até o final de um documento CTRL+SHIFT+END

Nota
A partir da versão Word XP 2002, é possível a seleção de blocos alternados de texto 
utilizando o mouse em combinação com a tecla CTRL que deverá ser pressionada 
durante todo o processo de seleção.
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Questões

1. (8753) CESPE – 2012 – INFORMÁTICA – 
Microsoft Word 2010, Microsoft Word, 
Editores de Texto

Com relação aos aplicativos de edição de 
texto e de uso na Internet e a ferramentas 
de informática, julgue os itens que se se-
guem.

O Microsoft Word 2010 disponibiliza ao 
usuário a ferramenta de recuperação de do-
cumentos, que possibilita, entre outras fun-
cionalidades, recuperar parte da informa-
ção contida em um arquivo de trabalho que 
fora fechado inesperadamente, antes de ser 
salvo adequadamente, ou mesmo retornar 
para uma versão anterior de um arquivo de 
trabalho.

( ) Certo   ( ) Errado

2. (38488) CESPE – 2013 – CNJ – Microsoft 
Word 2010, Microsoft Word, Editores de 
Texto, Microsoft Excel 2010, Microsoft Ex-
cel, Planilhas Eletrônicas, Microsoft Power-
Point 2010, Microsoft PowerPoint, Editores 
de Apresentação

Julgue o item seguinte, acerca do ambiente 
Windows e do Microsoft Office 2010.

O pacote de idiomas do Microsoft Office 
2010 está disponível apenas para a revisão 
ortográfica e gramatical de textos produzi-
dos no Word 2010 e no PowerPoint 2010.

( ) Certo   ( ) Errado

3. (92812) CESPE – 2015 – STJ – Microsoft 
Word 2013

Julgue o próximo item, acerca do sistema 
operacional Windows 7.0, do editor de tex-
tos Microsoft Word 2013 e do programa de 

navegação Internet Explorer 10. No Word 
2013, para se centralizar o texto em uma 
célula de uma tabela qualquer, é suficiente 
realizar a seguinte sequência de ações: se-
lecionar a célula que contém o texto; clicar 
com o botão direito do mouse sobre essa 
célula; finalmente, acionar a opção Texto 
Centralizado.

( ) Certo   ( ) Errado

4. (102039) – CESPE – 2014 – TC-DF – 
Microsoft Word 2013, Editores de Texto

Com relação ao sistema operacional Windo-
ws 8.1 e ao editor de textos Microsoft Offi-
ce 2013, julgue os itens que se seguem. Por 
meio da ferramenta Tabelas Rápidas, dispo-
nibilizada no Word, o usuário pode criar ou 
personalizar teclas de atalho para a inserção 
instantânea de tabelas.

( ) Certo   ( ) Errado

5. (102037) CESPE – 2014 – TC-DF – Microsoft 
Word 2013, Editores de Texto

Com relação ao sistema operacional 
Windows 8.1 e ao editor de textos Microsoft 
Office 2013, julgue os itens que se seguem. 
A ferramenta Pincel de Borda, disponível no 
Word, permite que o usuário, ao formatar 
uma tabela, escolha, por exemplo, a 
espessura, o estilo e as cores das bordas 
dessa tabela.

( ) Certo   ( ) Errado
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6. (95930) CESPE – 2014 – ANTAQ – Microsoft 
Word 2013, Editores de Texto

A figura acima mostra uma janela do Word 
2013 em um computador com o sistema 
operacional Windows 8. Com relação a essa 
figura e ao Word 2013, julgue o item. Ao se 
aplicar um clique triplo em qualquer lugar 
de uma das linhas do texto, todo o parágra-
fo correspondente será selecionado. Se, em 
seguida, for clicado o botão s, todo o parágra-
fo será sublinhado; ao se clicar novamente o 
mesmo botão, o sublinhado será retirado.

( ) Certo   ( ) Errado

7. (95929) CESPE – 2014 – ANTAQ – Microsoft 
Word 2013, Editores de Texto

A figura anterior mostra uma janela do 
Word 2013 em um computador com o sis-
tema operacional Windows 8. Com relação 
a essa figura e ao Word 2013, julgue o item. 
Ao se aplicar um clique duplo em algum lu-
gar da primeira linha de texto e clicar o bo-
tão abc, toda essa linha será apagada.

 ( ) Certo   ( ) Errado

8. (92046) CESPE – 2013 – MS – Microsoft 
Word 2010, Editores de Texto, Microsoft 
Word



www.acasadoconcurseiro.com.br 1609

MTE - Auditor Fiscal do Trabalho – Informática – Prof. Sérgio Spolador

As figuras acima mostram janelas do Word 
2010, do PowerPoint 2010 e do Excel 2010. 
Com relação a essas janelas e a esses pro-
gramas, julgue os itens subsequentes. Para 
aplicar negrito à primeira linha do texto do 
documento do Word, é suficiente aplicar um 
clique triplo em alguma palavra dessa linha 
e, em seguida, clicar o botão . Se, após 
essa ação, for clicado novamente o botão 
, a formatação em negrito será desfeita. 

( ) Certo   ( ) Errado

9. (92035) CESPE – 2013 – TCE – Microsoft 
Word 2010, Editores de Texto, Microsoft 
Word

Com base na figura acima, que mostra uma 
janela do Word 2010 contendo um docu-
mento em processo de edição, julgue os 
próximos itens. No documento em edição, 

ao clicar-se entre as letras a e t da palavra 
Relatório e, em seguida, pressionar-se a te-
cla DELETE, a letra t dessa palavra será apa-
gada. 

( ) Certo   ( ) Errado

10. (92031) CESPE – 2013 – MJ – Microsoft 
Word 2013, Editores de Texto

Julgue os próximos itens, acerca de redes 
de computadores, do programa de correio 
eletrônico Outlook Express e do Microsoft 
Office 2013. Durante a edição de um texto 
no Microsoft Word 2013, caso haja necessi-
dade de substituição de uma palavra por ou-
tra com o mesmo significado, pode-se fazer 
uso do dicionário de sinônimos, acessível no 
menu Editar. 

( ) Certo   ( ) Errado

11. (92030) CESPE – 2013 – DEPEN – Microsoft 
Word 2010, Editores de Texto, Microsoft 
Word

Considerando a figura I acima, que apresen-
ta uma janela do programa Word 2010, jul-
gue os itens a seguir. Na situação mostrada 
na figura I, para se selecionar a palavra loca-
lidades, é suficiente aplicar um clique duplo 
entre duas letras dessa palavra. 

( ) Certo   ( ) Errado
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12. (91620) CESPE – 2014 – PF – Microsoft Word 
2013, Editores de Texto

Julgue os itens a seguir, relativos aos siste-
mas operacionais Linux e Microsoft Word 
2013. No Word 2013, a partir de opção dis-
ponível no menu Inserir, é possível inserir 
em um documento uma imagem localizada 
no próprio computador ou em outros com-
putadores a que o usuário esteja conectado, 
seja em rede local, seja na Web.

( ) Certo   ( ) Errado

13. (91630) CESPE – 2014 – PF – Microsoft Word 
2013, Windows 8, Sistemas Operacionais, 
Windows, Editores de Texto

Com relação a organização e gerenciamen-
to de arquivos, julgue os itens seguintes. Se, 
devido a razões de segurança, o usuário que 
tiver produzido um arquivo no Word 2013 
desejar remover as propriedades e informa-
ções desse arquivo — como, por exemplo, 
autoria, tamanho e data de criação —, ele 
poderá fazê-lo por meio de funcionalidades 
do Windows Explorer do Windows 8.

( ) Certo   ( ) Errado

14. (86411) CESPE – 2013 – FUB – Microsoft 
Word 2010, Editores de Texto, Microsoft 
Word

Com base na figura acima, que apresenta um 
texto em edição no Microsoft Word 2010, jul-
gue os itens a seguir. Na situação mostrada 
na figura, ao se clicar o ícone , tanto as for-
matações de fonte do parágrafo selecionado 

no texto quanto o realce utilizado na palavra 
“venceu” serão eliminados.

( ) Certo   ( ) Errado

15. (86400) CESPE – 2013 – INFORMÁTICA – Mi-
crosoft Word 2010, Editores de Texto, Mi-
crosoft Word 

Com relação ao Word 2010 e à figura aci-
ma, que mostra uma janela desse softwa-
re com trecho de um texto em processo 
de edição, julgue o item subsequente .  
A ferramenta  pode ser usado para re-
alçar o texto selecionado, à semelhança do 
que se pode fazer com um marca texto em 
um texto manuscrito ou impresso sobre o 
papel

( ) Certo   ( ) Errado

16. (86391) CESPE – 2013 – INFORMÁTICA – 
Microsoft Word 2010, Editores de Texto, 
Microsoft Word

Acerca de sistema operacional e do ambien-
te Microsoft Office 2010, julgue os itens a 
seguir. Antes de iniciar um processo de re-
visão de um texto no Word 2010, deve-se 
marcar a opção Controlar Alterações, no 
menu Revisão, para que o trecho apagado 
ou alterado seja destacado no texto.

( ) Certo   ( ) Errado
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17. (86390) CESPE – 2013 – INFORMÁTICA – 
Microsoft Word 2010, Editores de Texto, 
Microsoft Word

Acerca de sistema operacional e do ambien-
te Microsoft Office 2010, julgue os itens a 
seguir. No Word 2010, as informações de 
um documento podem ser protegidas/des-
protegidas, por meio de senha, de modo a 
restringir/permitir a determinados usuários 
os processos de formatação e de edição do 
texto. Por meio dessa opção, é possível atri-
buir funções específicas apenas aos usuá-
rios aos quais foi concedida permissão. 

( ) Certo   ( ) Errado

18. (86373) CESPE – 2015 – INFORMÁTICA – 
Microsoft Word 2013, Editores de Texto, 
Microsoft Word

Julgue os itens a seguir, acerca do sistema 
operacional Windows 8.1, do editor de tex-
to Word 2013 e do programa de navegação 
Internet Explorer 11.

Caso o usuário, ao abrir um documento do 
Word 2013, altere o modo de exibição para 
Rascunho, objetos como cabeçalhos e ro-
dapés, por exemplo, não serão mostrados e 
ele terá acesso somente ao texto do docu-
mento.

( ) Certo   ( ) Errado

19. (79151) CESPE – 2014 – INFORMÁTICA – 
Microsoft Word 2013, Editores de Texto, 
Microsoft Word

A respeito da edição de textos e planilhas, 
julgue o seguinte item.

Além de permitir a abertura de arquivos 
e sua conversão para o formato , o Mi-
crosoft Word 2013 é compatível com arqui-
vos em formato 

( ) Certo   ( ) Errado

20. Com base nas figuras anteriores, que ilus-
tram, respectivamente, uma janela do Win-
dows 7 e uma janela do Word 2010, julgue o 
item a seguir.

Na janela do Word, ao se selecionar a pala-
vra “fazer” e, em seguida, clicar o botão será 
aplicado negrito a palavra selecionada.

Após essa ação, clicando-se o botão a for-
matação em negrito será retirada, e a pala-
vra selecionada será sublinhada.

( ) Certo   ( ) Errado

21. (19554) CESPE – 2013 – INFORMÁTICA – 
Microsoft Word 2010, Editores de Texto, 
Microsoft Word
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Com referência ao Word 2010 e a figura aci-
ma, que contem uma janela desse software 
com parte de um texto em processo de edi-
ção, julgue o item que se segue.

Para se aumentar o tamanho da fonte da 
palavra estágio, localizada no primeiro pa-
ragrafo, é suficiente aplicar um duplo clique 
entre duas letras dessa palavra e clicar em .

( ) Certo   ( ) Errado

22. (19553) CESPE – 2013 – INFORMÁTICA – 
Microsoft Word 2010, Editores de Texto, 
Microsoft Word

Com referencia ao Word 2010 e a figura aci-
ma, que contem uma janela desse software 
com parte de um texto em processo de edi-
ção, julgue o item que se segue.

Caso a palavra Relato, na primeira linha, seja 
selecionada e, em seguida, o botão seja cli-
cado, essa palavra será recuada para a direi-
ta, deixando um espaço em branco entre ela 
e a margem esquerda da pagina.

( ) Certo   ( ) Errado

23. (8756) CESPE – 2013 – INFORMÁTICA – 
Microsoft Word 2010, Microsoft Word, 
Editores de Texto

Com relação ao aplicativo Microsoft Word e 
à figura acima, que mostra uma janela desse 
aplicativo na qual é exibida parte de um tex-
to em edição, assinale a opção correta.

a) Ao se selecionar a palavra "textos", e 
se clicar  será aplicada formatação em 
negrito a essa palavra, e, ao se clicar a 
formatação negrito será removida e a 
formatação em itálico será aplicada à 
palavra.

b) Ao se aplicar um clique duplo sobre a 
palavra “formatação”, todo o parágrafo 
“Este capítulo trata da formatação de 
textos.” será selecionado.

c) Para se diminuir o tamanho da fonte 
usada no título, “Capítulo 1”, é suficien-
te clicar em algum local desse título e 
pressionar a tecla .

d) Ao se clicar o botão serão ocultadas 
marcas de parágrafo e outros símbolos 
de formatação.

e) Ao se clicar sucessivamente a palavra 
“formatação” e o botão o parágrafo que 
se inicia com “Este capítulo” será recua-
do para a esquerda.
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24. (3864) CESPE – 2013 – INFORMÁTICA 
Microsoft Word 2010, Microsoft Word, 
Editores de Texto

Acerca do ambiente Microsoft Office 2010, 
julgue o próximo item.

No Word 2010, por meio do recurso de com-
partilhamento de documentos, diferentes 
usuários podem editar um mesmo docu-
mento, ao mesmo tempo, mantendo a sin-
cronia das alterações efetuadas.

( ) Certo   ( ) Errado

25. (106365) CESPE – 2015 – INFORMÁTICA – 
Microsoft Word 2013

Acerca do Microsoft Office 2013 e dos con-
ceitos básicos de redes de computadores, 
julgue o item a seguir. Um documento do 
Word 2013 pode ser gravado diretamente 
na nuvem, sem que seja necessário arma-
zená-lo inicialmente no computador. Ao se 
acessar a opção Salvar como, no menu Ar-
quivo, o Word permite criar, automatica-
mente, uma cópia do documento em uma 
pasta definida pelo usuário antes de enviá-
-lo para a nuvem, eliminando essa cópia 
após o envio.

( ) Certo   ( ) Errado

Acesse o link a seguir ou baixe um leitor QR Code em seu celular e fotografe o código 
para ter acesso gratuito aos simulados on-line. E ainda, se for assinante da Casa das 
Questões, poderá assistir ao vídeo da explicação do professor.

http://acasadasquestoes.com.br/prova-imprimir.php?prova=8872884 

 

Gabarito: 1. (8753) Certo 2. (38488) Errado 3. (92812) Errado 4. (102039) Errado 5. (102037) Certo 6. (95930) Certo  
7. (95929) Errado 8. (92046) Certo 9. (92035) Certo 10. (92031) Errado 11. (92030) Certo 12. (91620) Certo  
13. (91630) Errado 14. (86411) Errado 15. (86400) Certo  16. (86391) Certo 17. (86390) Certo 18. (86373) Certo  
19. (79151)Certo 20. (19575) Errado 21. (19554) Certo 22. (19553) Errado 23. (8756) D 24. (3864) Certo  
25. (106365) Errado 
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MICROSOFT POWERPOINT 2013

O PowerPoint é um programa utilizado para criação, edição e exibição de apresentações gráficas, 
originalmente escrito para o sistema operacional Windows e portado para a plataforma Mac OS X. 

As extensões utilizadas pelo PowerPoint:

PPTX – extensão padrão para as apresentações. Ao ser aberto, o arquivo fica em modo de 
edição.

PPSX – extensão para apresentações. Ao ser aberto, o arquivo entra em modo de apresentação.

POTX – extensão para modelo do PowerPoint.

PDF, XPS – extensão para geração de arquivos não editáveis.

ODP – extensão compatível com Open Document Format (Libre Office Impress)

JPEG, PNG, GIF, TIFF, BMP – extensões de figuras. Cada slide é transformado em uma imagem.

WMV, MP4 – extensões de vídeos. A apresentação é transformada em um vídeo, com intervalo 
de cinco segundos entre cada slide.

Ao iniciar, diversos modelos de apresentação ficam à sua disposição. Se nenhum dele atender 
às suas necessidades, você pode usar a barra superior (destacada em azul) para procurar novos 
modelos e temas na internet. Se preferir, pode iniciar uma “Apresentação em Branco”.
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O espaço de trabalho, ou modo de exibição Normal, foi desenvolvido para ajudar você a 
encontrar e usar facilmente os recursos do Microsoft PowerPoint 2013. Quando você inicia a 
edição de uma apresentação, ela é aberta no modo de exibição chamado Normal, no qual você 
cria slides e trabalha neles.

Uma imagem do PowerPoint 2013 no modo de exibição Normal com vários elementos rotulados.

1. No painel Slide, você pode trabalhar em slides individuais.

2. As bordas pontilhadas identificam os espaços reservados, onde você pode digitar texto ou 
inserir imagens, gráficos e outros objetos.

3. A guia Slides mostra uma versão em miniatura de cada slide inteiro mostrado no painel Slide. 
Depois de adicionar outros slides, você poderá clicar em uma miniatura na guia Slides para 
fazer com que o slide apareça no painel Slide ou poderá arrastar miniaturas para reorganizar 
os slides na apresentação. Também é possível adicionar ou excluir slides na guia Slides.

4. No painel Anotações, você pode digitar observações sobre o slide atual. Também pode 
distribuir suas anotações para a audiência ou consultá-las no Modo de Exibição do 
Apresentador durante a apresentação.

GUIA PÁGINA INICIAL

Se comparado com o Microsoft Word 2013, temos apenas 11 itens diferentes em toda a guia.
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a) Grupo Slides → Novo Slide : utilizado para inserir slides na apresentação, escolhendo o 
Layout desejado.

b) Grupo Slides → Layout : permite alterar o Layout do slide selecionado. Item 
abordado com mais detalhes nas próximas páginas desta apostila.

c) Grupo Slides → Redefinir : reestabelece as configurações originais do layout.

d) Grupo Slides → Seção : permite criar, renomear e excluir seções. Item abordado 
com mais detalhes nas próximas páginas desta apostila.

e) Grupo Fonte – Sombra de Texto : adiciona o efeito de sombra atrás do texto.

f) Grupo Fonte – Espaçamento entre caracteres : ajusta o espaçamento horizontal entre 
os caracteres.

g) Grupo Parágrafo → Adicionar ou Remover Colunas : divide o texto em duas ou mais 
colunas.

h) Grupo Parágrafo → Direção do texto : altera a orientação do texto para 
vertical, empilhado ou girar para posição desejada.

i) Grupo Parágrafo → Alinhar texto : altera a forma como o texto está alinhado 
verticalmente.

j) Grupo Parágrafo → Converter em SmartArt : converte o texto do slide 
em um elemento gráfico SmartArt.

k) Grupo Desenho

GUIA EXIBIÇÃO

Modos de exibição do PowerPoint 2013
Estes são os modos de exibição do Microsoft PowerPoint 2013 que você pode usar para editar, 
imprimir e fornecer apresentações:

 • Guia Modos de Exibição de Apresentações
Normal
Modo de Exibição de Estrutura de Tópicos
Classificação de Slides
Anotações
Modo de Exibição de Leitura
Apresentação de Slides (com Modo de Exibição do Apresentador)
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 • Guia Modos de Exibição Mestres
Slide Mestre
Folheto Mestre
Anotações Mestras

Como mostram as figuras abaixo, você pode encontrar os modos de exibição do PowerPoint em 
dois lugares:

 • Na guia Exibição, nos grupos Modos de Exibição de Apresentação e Modos de Exibição 
Mestres.

 • Na Barra de Status, localizada na parte inferior da janela do PowerPoint, onde estão 
disponíveis os principais modos de exibição (Normal, Classificação de Slides, Modo de 
Exibição de Leitura e Apresentação de Slides).

Há vários modos de exibição no PowerPoint que podem ajudá-lo a criar e visualizar uma 
apresentação profissional.

Modo de exibição Normal
O modo de exibição Normal é o modo no qual você trabalhará com mais frequência para criar 
os seus slides. Na ilustração abaixo, o modo de exibição Normal mostra miniaturas de slides à 
esquerda, uma janela grande com o slide atual e uma seção abaixo dessa janela grande na qual 
você pode digitar anotações do apresentador para cada slide.
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Modo de exibição Estrutura de Tópicos

No PowerPoint 2013, você não pode acessar o “Modo de Exibição Estrutura de Tópicos” no 
modo de exibição Normal. Você precisa acessá-lo a partir da guia Exibição. Use o modo de 
exibição Estrutura de Tópicos para criar uma estrutura de tópicos ou um storyboard para a 
apresentação. Esse modo de exibição mostra somente o texto dos slides.

Modo de exibição de Classificação de Slides

O modo de exibição Classificação de Slides mostra os slides em forma de miniaturas. Esse modo 
de exibição facilita a classificação e a organização da sequência de slides 
à medida que você cria a apresentação e também quando você prepara a 
apresentação para impressão.

Nesse modo, também é possível adicionar seções e classificar os slides 
em diferentes categorias ou seções.

Modo de Exibição Anotações

No painel Anotações, que está localizado abaixo do painel Slide, é possível digitar anotações 
que se apliquem ao slide atual. Mais tarde, você poderá imprimir suas anotações e consultá-las 
ao fornecer a apresentação. Você também poderá imprimir as anotações para distribuí-las ao 
público ou incluir as anotações em uma apresentação que enviar para o público ou publicar em 
uma página da Web. Se quiser exibir e trabalhar com as anotações em um formato de página 
inteira, na guia Modo de Exibição, no grupo Modos de Exibição de Apresentação, clique em 
Anotações.

Você pode digitar e formatar suas anotações enquanto trabalha na exibição Normal, mas, para 
ver como as anotações serão impressas e o efeito geral da formatação de qualquer texto, como 
as cores da fonte, é preciso trabalhar no Modo de Exibição Anotações. Neste modo de exibição, 
também é possível verificar e alterar os cabeçalhos e os rodapés de suas anotações.

Cada anotação mostra uma miniatura do slide, juntamente com as anotações que acompanham 
esse slide. No modo de exibição Anotações, você pode aprimorar suas anotações inserindo 
gráficos, imagens, tabelas ou outras ilustrações.

1. As anotações incluem suas anotações e cada slide da apresentação.

2. Cada slide é impresso em sua própria página.

3. Suas anotações acompanham o slide.

4. Você pode adicionar dados, como gráficos ou imagens, às suas 
anotações.

Imagens e outros objetos adicionados no modo Anotações são exibidos 
nas anotações impressas, mas não na tela no modo de exibição Normal.
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Se desejar aumentar, reposicionar ou formatar a área de imagem do slide ou a área das 
anotações, faça suas alterações no modo de exibição Anotações.

Modo de Exibição Leitura

Use o Modo de Exibição de Leitura para fornecer sua apresentação não para um público (por 
exemplo, em uma tela grande), mas, em vez disso, para uma pessoa que a visualizará no 
próprio computador ou use o Modo de Exibição de Leitura no seu computador quando quiser 
exibir uma apresentação sem a utilização do Modo de Exibição Apresentação de Slides em tela 
inteira, mas em uma janela com controles simples que facilitem a revisão da apresentação.

Você sempre poderá alternar do modo de exibição Leitura para outro modo de exibição, se 
quiser alterar a apresentação.

Modo de Exibição de Apresentação de Slides

Use o Modo de Exibição de Apresentação de Slides para mostrar sua apresentação à audiência. 
Esse modo ocupa toda a tela do computador, exatamente como a sua apresentação será vista 
pela audiência em uma tela grande. É possível ver a aparência que gráficos, intervalos, filmes, 
efeitos animados e efeitos de transição terão durante a apresentação real.

Modo de Exibição do Apresentador

Este é um importante modo de exibição baseado em apresentação de slides que você pode 
utilizar para mostrar sua apresentação. Usando dois monitores, você pode executar outros 
programas e exibir as anotações do apresentador que não podem ser vistas pela audiência. 

Para acessar o Modo de Exibição do Apresentador, no Modo de Exibição de Apresentação de 
Slides, no canto inferior esquerdo da tela, clique em Mostrar o 
botão do Modo de Exibição do Apresentador no PowerPoint e 
depois clique em Mostrar Modo de Exibição do Apresentador 
(conforme ilustrado a seguir).

Use o Modo de Exibição do Apresentador para ver suas 
anotações enquanto faz a apresentação. No modo de exibição do 
Apresentador, a audiência não pode ver suas anotações.

Modos de Exibição Mestres

Os modos de exibição mestres incluem Slide, Folheto e Anotações. Esses modos de exibição 
representam os principais slides com informações sobre a apresentação, incluindo plano de 
fundo, cor, fontes, efeitos, tamanhos e posições de espaços reservados. A principal vantagem 
de trabalhar em um modo de exibição mestre é que, no slide mestre, nas anotações mestras ou 
no folheto mestre, você pode fazer alterações universais de estilo para cada slide, anotação ou 
folheto associado à apresentação.
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COMEÇAR COM UMA APRESENTAÇÃO EM BRANCO

Apresentação em Branco é o mais simples e o mais genérico dos modelos no PowerPoint 2013 
e será um bom modelo a ser usado quando você começar a trabalhar com o PowerPoint.

Para criar uma nova apresentação baseada no modelo Apresentação em Branco, a qualquer 
momento, faça o seguinte:

Clique na guia Arquivo, aponte para Novo e, em Modelos e Temas Disponíveis, selecione Apre-
sentação em Branco.

O único slide que é exibido automaticamente ao abrir o PowerPoint tem dois espaços reserva-
dos, sendo um formatado para um título e o outro formatado para um subtítulo. A organização 
dos espaços reservados em um slide é chamada Layout. O Microsoft PowerPoint 2013 também 
oferece outros tipos de espaços reservados, como aqueles de imagens e elementos gráficos de 
SmartArt.

Ao adicionar um slide à sua apresentação, siga este procedimento para escolher um layout para 
o novo slide:

1. No Modo de Exibição Normal, clique na guia Slides e, após, clique abaixo do único slide 
exibido automaticamente ao abrir o PowerPoint.

2. Na guia Página Inicial, no grupo Slides, clique na seta ao lado de Novo Slide, 
ou, então, para que o novo slide tenha o mesmo layout do slide anterior, 
basta clicar em Novo Slide em vez de clicar na seta ao lado dele.

3. Clique no layout desejado para o novo slide.

O novo slide agora aparece na guia Slides, onde está realçado como o slide atual e também 
como o grande slide à direita no painel Slide. Repita esse procedimento para cada novo slide 
que você deseja adicionar.

VISÃO GERAL SOBRE UM MODELO DO POWERPOINT

Um modelo do PowerPoint é um padrão ou um plano gráfico de um slide ou um grupo de slides 
que você salva como um arquivo .potx. Os modelos podem conter layouts, cores de temas, 
fontes de temas, efeitos de temas, estilos de plano de fundo e, até mesmo, conteúdo.

Você pode criar seus próprios modelos personalizados e armazená-los, reutilizá-los e 
compartilhá-los com outras pessoas. Além disso, pode localizar muitos tipos diferentes de 
modelos gratuitos internos no PowerPoint e centenas em Office.com e em outros sites de 
parceiros, que você poderá aplicar à sua apresentação. 
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GUIA INSERIR

A guia Inserir do PowerPoint é muito parecida com a guia Inserir do Microsoft Word. Uma 
das poucas diferenças é o grupo Slides, que aparece no PowerPoint e não no Word. Ele tem a 
mesma função do botão Novo Slide, disponível no grupo Slides da guia Página Inicial.

No PowerPoint, os SmartArt ganham destaque. Um elemento gráfico SmartArt é uma 
representação visual de suas informações que você pode criar com rapidez e facilidade, 
escolhendo entre vários layouts diferentes, para comunicar suas mensagens ou ideias com 
eficiência.

Você pode criar um elemento gráfico SmartArt no Excel, no Outlook, no PowerPoint e no 
Word. Ao criar um elemento gráfico SmartArt, você precisa escolher um tipo, como Processo, 
Hierarquia, Ciclo ou Relação. Cada tipo de elemento gráfico SmartArt contém diversos layouts. 
Depois de escolher um layout, é fácil alterar o layout ou o tipo de um elemento gráfico SmartArt. 
Grande parte do texto e de outro conteúdo, como cores, estilos, efeitos e formatação do texto, 
são transferidos automaticamente para o novo layout.

À medida que você adiciona e edita seu conteúdo no painel Texto, o elemento gráfico SmartArt 
é atualizado automaticamente, ou seja, as formas são adicionadas ou removidas como 
necessário. 

Você também pode adicionar e remover formas no elemento gráfico SmartArt para ajustar a 
estrutura do layout. Por exemplo, embora o layout Processo Básico apareça com três formas, 
seu processo pode precisar de apenas duas formas ou de até cinco. Conforme você adiciona ou 
remove formas e edita o texto, a organização das formas e do texto contido nelas é atualizada 
automaticamente − mantendo a borda e o design originais do layout do elemento gráfico 
SmartArt.
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GUIA DESIGN

Use temas para simplificar o processo de criação de apresentações com aparência de designer 
profissional. As cores, as fontes e os efeitos dos temas não funcionam apenas no PowerPoint; 
estão disponíveis também em Excel, Word e Outlook, de forma que as apresentações, os 
documentos, as planilhas e os e-mails possam ter uma aparência coesiva. 

Para experimentar temas diferentes, coloque o cursor do mouse sobre uma miniatura na galeria 
de Temas e observe como o seu documento se altera. 

Na figura seguinte, o mesmo tema usado no PowerPoint, Excel e Word.

A seguir, quatro temas aplicados ao mesmo elemento gráfico SmartArt. Em sentido horário, a 
partir do canto superior esquerdo: Metrô, o tema padrão do Office, Ápice e Viagem.
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Aplicar um novo tema altera os detalhes principais do seu documento. Os efeitos do WordArt são 
aplicados a títulos no PowerPoint. As tabelas, os gráficos, os elementos gráficos SmartArt, as formas 
e os outros objetos são atualizados para se complementar. Além disso, no PowerPoint, até mesmo 
os layouts e os planos de fundo dos slides podem ser alterados radicalmente de um tema para 
outro. Se você gostar da aparência de um tema quando aplicá-lo à apresentação, terá acabado a 
reformatação com apenas um clique do mouse. Se você quiser personalizar a apresentação ainda 
mais, poderá alterar as cores do tema, as fontes do tema ou os efeitos do tema.

Nesta guia, temos dois novos recursos do PowerPoint 2013. As variações dos Temas, chamadas 
de Variantes e a opção de ajustar o Tamanho do Slide para o formato Widescreen (16:9).

VISÃO GERAL SOBRE SLIDES MESTRES

Um slide mestre é o principal em uma hierarquia de slides que armazena informações sobre o 
tema e os layouts de uma apresentação, incluindo o plano de fundo, a cor, as fontes, os efeitos, 
os tamanhos dos espaços reservados e o posicionamento. 

Cada apresentação contém, pelo menos, um slide mestre. O principal benefício de modificar e 
usar slides mestres é que você pode fazer alterações de estilo universal em todos os slides de 
sua apresentação, inclusive naqueles adicionados posteriormente. Ao usar um slide mestre, 
você poupa tempo, pois não precisa digitar as mesmas informações em mais de um slide. O 
slide mestre é prático, principalmente quando você tem apresentações com muitos slides.

Como os slides mestres afetam a aparência de toda a apresentação, ao criar e editar um slide 
mestre ou os layouts correspondentes, você trabalha no Modo de Exibição Slide Mestre. 

1. Um slide mestre no Modo de Exibição Slide Mestre

2. Layouts de slides associados ao slide mestre acima dele

Ao modificar um ou mais dos layouts abaixo de um slide mestre, você está modificando 
essencialmente o slide mestre. Cada layout de slide é configurado de maneira diferente, mas 
todos os layouts associados a um determinado slide mestre contêm o mesmo tema (esquema 
de cores, fontes e efeitos). 
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A imagem a seguir mostra um slide mestre único com o tema Austin aplicado e três layouts 
de suporte. Observe como cada um dos layouts de suporte mostrados retrata uma versão 
diferente do tema Austin, usando o mesmo esquema de cores, mas em uma disposição de 
layout diferente. Além disso, cada layout fornece caixas de texto e notas de rodapé em locais 
diferentes do slide e diferentes tamanhos de fonte nas várias caixas de texto. 

Slide mestre com três layouts diferentes

Para que sua apresentação contenha dois ou mais estilos ou temas diferentes (como planos 
de fundo, esquemas de cores, fontes e efeitos), você precisa inserir um slide mestre para cada 
tema diferente. É bem provável que cada slide mestre tenha um tema diferente aplicado a ele. 

Ao acessar o Modo de Exibição Slide Mestre você verá que existem vários layouts padrão 
associados a qualquer slide mestre específico. Provavelmente você não usará todos os layouts 
fornecidos. Você escolherá, entre os layouts disponíveis, aqueles que funcionam melhor para a 
exibição de suas informações. 

Você pode criar uma apresentação que contenha um ou mais slides mestres e salvá-la como 
um arquivo de Modelo do PowerPoint (.potx ou .pot) para criar outras apresentações. 

VISÃO GERAL SOBRE LAYOUTS DE SLIDES

Os layouts de slides contêm formatação, posicionamento e espaços reservados para todo o 
conteúdo que aparece em um slide. Os espaços reservados são os contêineres em layouts que 
retêm esse conteúdo como texto (incluindo texto do corpo, listas com marcadores e títulos), 
tabelas, gráficos, gráficos SmartArt, filmes, sons, imagens e clip-art. Um layout também contém 
o tema (cores, fontes, efeitos e plano de fundo) de um slide.
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Este diagrama mostra todos os elementos de layout que você pode incluir em um slide do 
PowerPoint.

O PowerPoint inclui nove layouts de slide incorporados, mas você ainda pode criar layouts 
personalizados que atendam às suas necessidades específicas e compartilhá-los com outras 
pessoas que criam apresentações usando o PowerPoint. O gráfico a seguir mostra os layouts de 
slides que estão incorporados no PowerPoint.

Nesse gráfico, cada layout mostra o posicionamento de vários espaços reservados em que você 
adicionará texto ou gráficos.

Para aplicar um layout aos slides, siga os passos abaixo.

1. Na guia Exibição, no grupo Modos de Exibição de Apresentação, clique em Normal.

2. Clique no slide ao qual deseja aplicar um layout.

3. Na guia Página inicial, no grupo Slides, clique em Layout e selecione o layout desejado.
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VISÃO GERAL DE SEÇÕES

Você já se perdeu em uma apresentação gigante quando os títulos e os números dos slides 
começam a se misturar e a navegação se torna impossível? Nessas horas, você simplesmente 
não sabe mais onde está! 

No Microsoft PowerPoint 2013, é possível usar o novo recurso Seções 
para organizar seus slides, muito semelhante à maneira como você 
usa pastas para organizar os seus arquivos. Você pode usar seções 
nomeadas para controlar grupos de slides e pode atribuir seções 
a colegas para esclarecer a propriedade durante a colaboração. Se 
estiver começando do zero, as seções poderão até ser usadas para 
destacar os tópicos em sua apresentação. 

Você pode exibir seções no Modo Classificador de Slides ou no Modo 
Normal. O Modo Classificador de Slides, porém, tende a ser mais útil 
quando você deseja organizar e classificar seus slides em categorias 
lógicas definidas por você. 

A seguir, está um exemplo de como você pode exibir seções no Modo 
Classificador de Slides:

Adicionar e renomear uma seção
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 • No Modo Normal ou no Modo Classificador de Slides, clique com o botão direito entre os 
dois slides onde você deseja adicionar uma seção, e, em seguida, clique em Adicionar Seção.

 • Para renomear a seção para algo mais significativo, clique com o botão direito no marcador 
Seção Sem Título e clique em Renomear Seção, conforme mostra a figura seguinte. Insira 
um nome significativo para a seção e clique em Renomear (conforme mostrado abaixo em 
Renomear Seção).

GUIA ANIMAÇÕES

A animação é uma excelente maneira de focalizar pontos importantes, controlar o fluxo de 
informações e aumentar o interesse do espectador sobre um slide da sua apresentação. Você 
pode aplicar efeitos de animação a textos ou objetos em slides individuais ou no slide mestre 
ou a espaços reservados em layouts de slides personalizados.

Existem quatro tipos diferentes de efeitos de animação no PowerPoint 2013:
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 • Entrada (verde). Por exemplo, você pode fazer um objeto desaparecer gradualmente no 
foco, surgir no slide de uma borda ou pular na exibição.

 • Ênfase (amarelo). Os exemplos desses efeitos são reduzir ou aumnetar o tamanho de um 
objeto, mudar sua cor ou girar em seu centro.

 • Saída (vermelho). Esses efeitos incluem fazer um objeto se separar do slide, desaparecer 
da exibição ou espiralar para fora do slide.

 • Caminhos de Animação. Você pode usar esses efeitos para mover um objeto para cima ou para 
baixo, para a esquerda ou direita ou em um padrão circular ou estelar (entre outros efeitos).

Você pode usar qualquer animação sozinha ou combinar vários efeitos juntos. Por exemplo, 
você pode fazer uma linha de texto surgir da esquerda e aumentar de tamanho ao mesmo 
tempo, aplicando um efeito de entrada Surgir e um efeito de ênfase Ampliar/Reduzir a ela. 

Adicionar animação a um objeto

Para adicionar um efeito de animação a um objeto, faça o seguinte:

1. Selecione o objeto que deseja animar.

2. Na guia Animações, no grupo Animação, clique em Mais  e selecione a animação 
desejada.

Exibir uma lista de animações atualmente no slide

É possível exibir a lista de todas as animações do slide no painel de tarefas Animação. Esse 
painel mostra informações importantes sobre um efeito de animação, como o tipo de efeito, a 
ordem de um efeito em relação a outro, o nome do objeto afetado e a duração do efeito.

Para abrir o painel de tarefas Animação, na guia Animações, no grupo Animação Avançada, 
clique em Painel de Animação.
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1. No painel de tarefas, os números indicam a ordem em que os efeitos de animação são 
executados. Esses números correspondem aos rótulos numerados não imprimíveis que são 
exibidos no slide.

2. As linhas do tempo representam a duração dos efeitos.

3. Os ícones representam o tipo de efeito de animação. Neste exemplo, temos, 
respectivamente, os efeitos de Saída, Entrada, Ênfase e Caminhos de Animação.

OBSERVAÇÕES 

 • Os efeitos aparecem no painel de tarefas Animação na ordem em que foram adicionados.

 • Você também pode exibir os ícones que indicam o tempo de início dos efeitos de animação 
em relação a outros eventos no slide. Para exibir o tempo de início de todas as animações, 
clique no ícone de menu ao lado de um efeito de animação e selecione Ocultar Linha do 
Tempo Avançada.

Existem vários tipos de ícones que indicam o tempo de início dos efeitos de animação. As 
opções são:

Iniciar ao Clicar (ícone do mouse): a animação começa 
quando você clica no mouse.

Iniciar com o Anterior (sem ícone): a execução do efeito 
de animação começa ao mesmo tempo em que o efeito 
anterior na lista. Esta configuração combina vários efeitos 
simultaneamente.

Iniciar Após o Anterior (ícone de relógio): o efeito de 
animação começa imediatamente após o término da 
execução do efeito anterior na lista. 

Definir as opções de efeito, o tempo ou a ordem de uma animação

 • Para definir as opções de efeito de uma animação, na guia Animações, no grupo Animação, 
clique na seta para a direita de Opções de Efeito e clique na opção desejada.

 • Você pode especificar o tempo de início, de duração ou de atraso para uma animação na 
guia Animações. 

Para definir o tempo de início de uma animação, no grupo Intervalo, clique na seta para a 
direita do menu Iniciar e selecione o tempo desejado.

Para definir a duração de execução da animação, no grupo Intervalo, insira o número de 
segundos desejado na caixa Duração.

Para definir um atraso antes da animação começar, no grupo Intervalo, insira o número de 
segundos desejado na caixa Atraso.
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 • Para reordenar uma animação na lista, no painel de tarefas Animação, selecione aquela que 
você deseja reordenar e, na guia Animações, no grupo Intervalo, em Reordenar Animação, 
selecione Mover para Trás para que a animação ocorra antes de outra animação na lista ou 
escolha Mover para Frente para que a animação ocorra depois de outra animação na lista.

Testar o efeito de animação

Depois que você adicionar um ou mais efeitos de animação, para verificar se eles funcionam, 
faça o seguinte:

 • Na guia Animações, no grupo Visualizar, clique em Visualizar

GUIA TRANSIÇÕES

As transições de slide são efeitos de animação que ocorrem no modo de exibição Apresentação 
de Slides quando você muda de um slide para o próximo. É possível controlar a velocidade, 
adicionar som e até mesmo personalizar as propriedades de efeitos de transição. 

Adicionar uma transição a um slide

1. Selecione a miniatura do slide ao qual que você deseja aplicar uma transição.

2. Na guia Transições, no grupo Transição para este Slide, clique no efeito de transição de 
slides desejado. No exemplo, foi selecionada a transição Esmaecer.

Para ver mais efeitos de transição, clique no botão Mais 

OBSERVAÇÃO Para aplicar a mesma transição a todos os slides da sua apresentação: siga as 
etapas da imagem apresentada e, na guia Transições, no grupo Intervalo, clique em Aplicar a 
Tudo.
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Definir o intervalo para uma transição

Para definir a duração da transição entre o slide anterior e o slide atual, faça o seguinte: 

 • Na guia Transições, no grupo Intervalo, na caixa Duração, digite ou selecione o tempo 
desejado.

Para especificar como deve ser o avanço do slide atual para o próximo, use um destes 
procedimentos:

 • Para avançar o slide clicando com o mouse, na guia Transições, no grupo Intervalo, marque 
a caixa de seleção Ao Clicar com o Mouse.

 • Para avançar o slide após um tempo especificado, na guia Transições, no grupo Intervalo, 
na caixa Após, digite o número de segundos desejado. 

Adicionar som a transições de slides

1. Selecione a miniatura do slide ao qual você deseja adicionar um som.

2. Na guia Transições, no grupo Intervalo, clique na seta ao lado de Som (figura já apresentada) 
e siga um destes procedimentos:

 • Para adicionar um som a partir da lista, selecione o som desejado.

 • Para adicionar um som não encontrado na lista, selecione Outro Som, localize o arquivo de 
som que você deseja adicionar e, em seguida, clique em OK.

GUIA APRESENTAÇÃO DE SLIDES

Descrição dos principais itens da guia Apresentação de Slides

a) Do começo (F5) – Inicia a apresentação do primeiro slide

b) Do Slide Atual (Shift + F5) – Inicia a apresentação no slide atual

c) Apresentar Online (Ctrl + F5) – Inicia o Office Presentation Service, serviço gratuito da 
Microsoft que permite que a apresentação seja visualizada no navegador pela internet.
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d) Apresentação de Slides Personalizada – Permite criar apresentações com os slides 
escolhidos para personalizar a lista de slides a serem mostrados, de acordo com o público.

e) Configurar Apresentação de Slides – Configura opções avançadas para a apresentação de 
slides, como o modo de quiosque.

f) Ocultar Slide – Oculta o slide atual para que ele não seja mostrado durante a apresentação.

g) Testar intervalos – Enquanto você ensaia a apresentação, o PowerPoint registra o tempo 
de exibição de cada slide. Após obter os tempos, você pode usá-los para executar a 
apresentação automaticamente.

h) Gravar Apresentação de Slides – Permite gravar com voz (narração) a sua apresentação e 
depois executá-la automaticamente.

i) Executar narrações – Define se, ao iniciar a apresentação, a narração gravada será ou não usada.

j) Usar intervalos – Define se ao iniciar apresentação os intervalos gravados serão ou não usados.

k) Mostrar controles de mídia – Mostra os controles para reproduzir clipes de áudio e vídeo 
quando você focaliza os clipes durante a apresentação.

l) Usar Modo de Exibição do Apresentador – Item já apresentado anteriormente nesta 
apostila.

GUIA REVISÃO

A guia Revisão do PowerPoint é muito parecida com a guia Revisão do Microsoft Word. Uma das 
poucas diferenças é que no PowerPoint não existe a opção Controle de Alterações, presente no 
Word. Os botões Aceitar e Rejeitar ficam ativados com a uso da opção Comparar.

IMPRIMIR ITENS DA APRESENTAÇÃO

Você pode usar o Microsoft PowerPoint 2013 para imprimir Slides (um por página), Anotações, 
estruturas de tópicos (somente o texto dos slides) e Folhetos da apresentação – com um, dois, 
três, quatro, seis ou nove slides em uma página – que a audiência pode usar para acompanhar 
enquanto você dá sua apresentação ou pode manter para referência futura.

 O folheto de três slides por página é o único que inclui linhas que a audiência pode usar para 
fazer anotações.

Para imprimir, clique na Guia Arquivo, clique na opção Imprimir e escolha a 
opção desejada, conforme a figura seguinte.
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NOVIDADES DO POWERPOINT 2013

Mais opções de introdução
Em vez de abrir com uma apresentação em branco, o PowerPoint 2013 oferece várias maneiras 
de iniciar sua próxima apresentação usando um modelo, um tema, uma apresentação recente, 
uma apresentação não tão recente ou uma apresentação em branco.

Ferramentas do apresentador novas e aprimoradas

Modo de Exibição do Apresentador com praticidade

O Modo de Exibição do Apresentador permite que você veja suas anotações em seu monitor 
enquanto que a audiência vê somente o slide. Nas versões anteriores, era difícil descobrir o que 
cada um via em que monitor. O Modo de Exibição do Apresentador corrige essa dor de cabeça 
e simplifica o trabalho.



 

www.acasadoconcurseiro.com.br1634

 • Usar o Modo de Exibição do Apresentador em um monitor: O Modo de Exibição do Apre-
sentador não exige mais vários monitores. Agora você pode ensaiar no Modo de Exibição 
do Apresentador sem se conectar a nada mais.

 • Ampliar um slide: Clique na lupa para ampliar gráficos, diagramas ou que você quiser enfa-
tizar para sua audiência.

 • Ir para um slide: Use o Navegador de Slides para procurar outros slides da apresentação.

 • Configuração automática: O PowerPoint pode detectar automaticamente a configuração 
de seu computador e escolher o monitor certo para o modo de exibição do Apresentador.

Crie e compartilhe apresentações interativas online

O Office Mix é uma nova solução gratuita para o PowerPoint, que torna mais fácil a criação e 
o compartilhamento de apresentações online interativas ou "combinações". Combinações são 
reproduzidas como vídeos da Web, mas com suporte a animações, links ao vivo e muito mais.

Para obter o Office Mix, baixe e instale o suplemento gratuito. Ao abrir o PowerPoint 2013, 
você vê a nova guia do Mix. Você pode gravar anotações do orador em áudio ou vídeo para 
cada slide da sua apresentação. Também é possível inserir questionários, vídeos auxiliares 
e muito mais. Grave facilmente o que está em sua tela enquanto faz anotações com áudio. 
Quando terminar, visualize a combinação e carregue-a para o OfficeMix.com para compartilhá-
la. O portal OfficeMix.com oferece análises para que você veja as estatísticas da audiência e os 
resultados dos questionários.

Compatível com widescreen

Muitas das TVs e vídeos do mundo adotaram os formatos widescreen e HD, e assim também 
o fez o PowerPoint. Há um layout 16:9 e novos temas projetados para aproveitar as vantagens 
das possibilidades do widescreen.
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Iniciar uma reunião online a partir do PowerPoint

Agora você possui diversas maneiras de compartilhar uma apresentação do PowerPoint pela 
Web. É possível enviar um link para os slides ou iniciar uma reunião completa do Lync que 
exiba os slides com áudio e IM. Sua audiência poderá se associar a você de qualquer local, em 
qualquer dispositivo usando o Lync ou o Office Presentation Service.

FERRAMENTAS DE CRIAÇÃO MELHORES

Variações de tema

Agora os temas possuem um conjunto de variações, como diferentes paletas de cores e famílias 
de cores. E o PowerPoint 2013 oferece novos temas para widescreen além dos tamanhos 
padrão. Escolha um tema e uma variação na tela inicial ou na guia Design.
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Alinhar e espaçar os objetos de maneira uniforme

Não é mais preciso ficar analisando os objetos em seus slides para ver se eles estão alinhados. 
As Guias Inteligentes aparecem automaticamente quando seus objetos, como imagens, formas, 
entre outros, estiverem muito próximos, além de mostrarem quando eles estiverem espaçados 
de forma irregular.

Aprimoramentos nas trajetórias de animação

Agora, quando você cria uma trajetória de animação, o PowerPoint mostra onde seu objeto 
ficará. Seu objeto original fica parado, e uma imagem "fantasma" se move pela trajetória até o 
ponto de extremidade.

Suporte aprimorado a vídeo e áudio

Agora o PowerPoint é compatível com mais formatos de multimídia, como .mp4 e .mov com 
vídeo H.264 e áudio AAC (Advanced Audio Coding), além de mais conteúdo de alta definição. 
O PowerPoint 2013 inclui mais codecs internos para que você não precise instalá-los para que 
determinados formatos de arquivo funcionem. Use o recurso Reproduzir no plano de fundo 
para reproduzir uma música enquanto as pessoas visualizam a sua apresentação de slides.
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Novo conta-gotas para correspondência de cores

Você pode capturar a cor exata de um objeto em sua tela e então aplicá-la a qualquer forma. O 
conta-gotas faz o trabalho de correspondência para você.

PowerPoint em dispositivos de toque

Agora é possível interagir com o PowerPoint na maioria dos dispositivos, incluindo PCs com o 
Windows 8. Usando gestos de toque típicos, você pode passar o dedo, tocar, rolar, fazer zoom e 
panorâmicas nos slides e realmente sentir a apresentação.

COMPARTILHAR E SALVAR

Compartilhar e salvar seus arquivos do Office na nuvem

A nuvem é como um armazenamento de arquivos no céu. Você pode acessá-lo a qualquer 
momento que estiver online. Agora é fácil salvar seus arquivos do Office no seu OneDrive ou 
no site da sua organização. De lá, você pode acessar e compartilhar suas apresentações do 
PowerPoint e outros arquivos do Office. Você pode até mesmo trabalhar com seus colegas no 
mesmo arquivo ao mesmo tempo.
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Comentários

Agora você pode fazer comentários no PowerPoint com o novo painel Comentários. E pode 
mostrar ou ocultar comentários e revisões.

Trabalhar em conjunto na mesma apresentação

Você e seus colegas podem trabalhar juntos na mesma apresentação, com as versões de área 
de trabalho e online do PowerPoint, além de ver as alterações uns dos outros.
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Questões

1. (3854) CESPE – 2013 – INFORMÁTICA – Mi-
crosoft PowerPoint 2010, Microsoft Power-
Point, Editores de Apresentação

Acerca do ambiente Microsoft Office 2010, 
julgue os próximos itens.

No PowerPoint 2010, a ferramenta Pincel 
de Animação permite copiar efeitos de ani-
mação de um objeto para outro, de forma 
semelhante à cópia de formatação de texto 
realizada com a ferramenta Pincel de Forma-
tação.

( ) Certo   ( ) Errado

2. (38488) CESPE – 2013 – INFORMÁTICA – Mi-
crosoft Word 2010, Microsoft Word, Edito-
res de Texto, Microsoft Excel 2010, Micro-
soft Excel, Planilhas Eletrônicas, Microsoft 
PowerPoint 2010, Microsoft PowerPoint, 
Editores de Apresentação

Julgue o item seguinte, acerca do ambiente 
Windows e do Microsoft Office 2010.

O pacote de idiomas do Microsoft Office 
2010 está disponível apenas para a revisão 
ortográfica e gramatical de textos produzi-
dos no Word 2010 e no PowerPoint 2010.

( ) Certo   ( ) Errado

3. (19564) CESPE – 2013 – INFORMÁTICA – Mi-
crosoft PowerPoint 2010, Editores de Apre-
sentação, Microsoft PowerPoint

Acerca do PowerPoint 2010 e da figura aci-
ma, que mostra uma janela desse softwa-
re com uma apresentação em processo de 
preparação, julgue o item seguinte.

Para se iniciar a apresentação dos slides a 
partir do slide atual, e suficiente clicar o bo-
tão .

( ) Certo   ( ) Errado
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4. (19579) CESPE – 2013 – INFORMÁTICA – 
Microsoft PowerPoint 2010, Editores de 
Apresentação, Microsoft PowerPoint

A partir das figuras acima, que ilustram, res-
pectivamente, uma janela do Excel 2010 e 
uma janela do PowerPoint 2010, julgue os 
itens que se seguem.

Utilizando-se o PowerPoint, apos selecionar 
o texto Aula 3 e clicar o botão , o tama-
nho da fonte usada no texto selecionado 
será aumentado.

( ) Certo   ( ) Errado

5. (86403) CESPE – 2013 – INFORMÁTICA – 
Microsoft PowerPoint 2010, Editores de 
Apresentação, Microsoft PowerPoint

Considerando a figura acima, que ilustra 
parte de uma janela do PowerPoint 2010 
com uma apresentação em processo de edi-
ção, julgue o item abaixo. A ferramenta cor-
respondente ao botão  pode ser usada 
em uma sequência de ações para se ajustar 
o espaçamento entre caracteres de um tex-
to da apresentação que for selecionado.

( ) Certo   ( ) Errado

6. (91631) CESPE – 2014 – INFORMÁTICA – 
Windows 8, Microsoft PowerPoint 2010, 
Sistemas Operacionais, Windows, Editores 
de Apresentação, Microsoft PowerPoint

Com relação a organização e gerenciamen-
to de arquivos, julgue os itens seguintes. No 
Windows 8, ao se clicar, com o botão direito 
do mouse, sobre o nome de um arquivo do 
PowerPoint e, em seguida, selecionar a op-
ção Mostrar, o referido arquivo será aberto 
para uma visualização rápida; se, após esse 
procedimento, qualquer tecla for pressiona-
da, o arquivo será fechado.

( ) Certo   ( ) Errado
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7. (91973) CESPE – 2015 – INFORMÁTICA – 
Microsoft PowerPoint 2013, Editores de 
Apresentação

A respeito dos sistemas operacionais Linux e 
Windows, do Microsoft PowerPoint 2013 e de 
redes de computadores, julgue o item a seguir. 
Para que o Modo de Exibição do Apresentador 
do PowerPoint 2013 seja utilizado, é necessário 
o uso de, no mínimo, dois monitores: um para 
que o apresentador tenha a visão do eslaide 
atual e outro para que ele visualize o próximo 
eslaide a ser mostrado ao público.

( ) Certo   ( ) Errado

8. (92029) CESPE – 2013 – INFORMÁTICA – 
Microsoft PowerPoint 2010, Editores de 
Apresentação, Microsoft PowerPoint

Considerando a figura III acima, que apre-
senta uma janela do programa PowerPoint 
2010, julgue os itens a seguir. Na situação 
mostrada na figura III, para se alterar a cor 
da fonte usada no título do eslaide, é sufi-
ciente selecionar o título; clicar o botão  ; 
clicar a cor desejada na lista de cores de 
fonte que aparecerá. 

( ) Certo   ( ) Errado

9. (92039) CESPE – 2013 – INFORMÁTICA – 
Microsoft Excel 2010, Microsoft PowerPoint 
2010, Planilhas Eletrônicas, Microsoft 

Excel, Editores de Apresentação, Microsoft 
PowerPoint

Julgue o próximo item, relativo à edição 
de planilhas. Ao se salvar uma planilha em 
edição no Microsoft Excel 2010 em configu-
ração padrão, será criado um arquivo com 
extensão .PPS que poderá ser exibido no 
navegador de Internet.

( ) Certo   ( ) Errado

10. (92047) CESPE – 2013 – INFORMÁTICA – 
Microsoft PowerPoint 2010, Editores de 
Apresentação, Microsoft PowerPoint
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As figuras acima mostram janelas do Word 
2010, do PowerPoint 2010 e do Excel 2010. 
Com relação a essas janelas e a esses pro-
gramas, julgue os itens subsequentes. Para 
que as letras utilizadas no eslaide sejam exi-
bidas na janela do PowerPoint 2010 em ta-
manho maior, será suficiente clicar o botão 

. 

( ) Certo   ( ) Errado

11. (106364) CESPE – 2015 – INFORMÁTICA – 
Microsoft PowerPoint 2013

Acerca do Microsoft Office 2013 e dos con-
ceitos básicos de redes de computadores, 
julgue o item a seguir. O PowerPoint 2013 
dispõe de recurso que permite adicionar, 
rapidamente, estilos de forma e de linha 
ao eslaide. Para ter acesso a esse recurso, 
o usuário deverá clicar a guia Página Inicial, 
localizar o grupo Desenho e, em seguida, 
clicar o botão Estilos Rápidos.

( ) Certo   ( ) Errado

Acesse o link a seguir ou baixe um leitor QR Code em seu celular e fotografe o código 
para ter acesso gratuito aos simulados on-line. E ainda, se for assinante da Casa das 
Questões, poderá assistir ao vídeo da explicação do professor.

http://acasadasquestoes.com.br/prova-imprimir.php?prova=8881663 

Gabarito: 1. (3854) Certo 2. (38488) Errado 3. (19564) Certo 4. (19579) Certo 5. (86403) Certo 6. (91631) Errado  
7. (91973) Errado 8. (92029) Errado 9. (92039) Errado 10. (92047) Errado 11. (106364) Certo
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Informática

WINDOWS 7

Considerações Iniciais

Este material didático sobre o sistema operacional Windows é parte integrante do livro 
"Informática para Concursos" – 5ª edição – Ed. Campus/Elsevier (hoje publicado pelo Grupo 
GEN/Ed. Método/Forense). Este capítulo (e outros materiais digitais desta e de outras matérias) 
pode ser adquirido gratuitamente por meio do site www.evplayer.com.br.

João Antonio

www.youtube.com/c/infoparaconcursos

4.1. Pequeno Histórico do Windows

O sistema operacional Windows foi desenvolvido (e ainda é) pela Microsoft®, que começou seu 
projeto no final da década de 1980.

Inicialmente, a Microsoft criou o Windows apenas como uma “interface” para o sistema 
operacional daquela época (o DOS); portanto, as primeiras versões do Windows não eram 
sistemas operacionais, eram classificados apenas como ambientes gráficos (eles eram apenas 
uma “cara” bonita para o DOS).

Alguns exemplos de ambientes gráficos que rodavam (eram executados) no sistema operacional 
DOS: Windows 3.0, Windows 3.1 e Windows 3.11.

Figura 4.1 – Windows 3.1 (usado em conjunto com o DOS para controlar a máquina).
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Em 1995, a Microsoft lançou o Windows 95, seu primeiro sistema operacional gráfico, ou seja, 
cuja interface não era baseada em texto, como o DOS sempre foi. O Windows 95 era autônomo, 
pois não dependia do DOS.

Lembre-se! Qualquer questão (se houver mais alguma sobre esse assunto daqui para frente) 
que fale sobre o Windows “precisar” do DOS está errada! A partir do Windows 95, todos são 
considerados sistemas operacionais.

Figura 4.2 – Windows 95 – mudança radical.

A principal mudança entre o DOS e o Windows 95 é que esse novo sistema foi compilado 
(projetado) para rodar em 32 bits, diferentemente do DOS, que era um sistema operacional de 
16 bits. Isso significa que suas instruções (comandos) são dadas à CPU em blocos de 32 em 32 
bits. 

Naquela época, o hardware já suportava tal capacidade, mas não havia na Microsoft nenhum 
software que pudesse usufruir de todo esse “poder”. 

Vale salientar que, hoje em dia, como vimos no capítulo de hardware, isso é passado, porque as 
CPUs (processadores) da atualidade são todas de 64 bits.

Vejamos uma pequena lista com as características principais de algumas das versões anteriores 
do sistema Windows:

1.  Windows 95: lançado em 1995 para o mercado doméstico, este sistema operacional usava 
o sistema de arquivos FAT16 para gerenciar as partições dos discos rígidos. Iniciou a era 
Plug And Play (detecção automática de dispositivos para facilitar a instalação deles) – é 
“intitulado” o primeiro sistema operacional com suporte à tecnologia Plug And Play da 
história! (Que fantástico!)

Houve uma versão posterior desse sistema, chamada Windows 95 OSR 2 (também chamado 
de Windows 95 B) que já trazia suporte ao sistema de arquivos FAT32.

2.  Windows 98: lançado em 1998 (claro), este sistema operacional já utilizava o sistema de 
arquivos FAT32. Surgiu apenas como uma evolução natural do Windows 95. Possuía um 
programa conversor de FAT16 para FAT32.

Foi a partir dessa versão que o Internet Explorer (programa navegador) e o Outlook Express 
(programa de correio eletrônico) passaram a fazer parte do próprio sistema operacional 
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Windows. Ou seja, o Windows 98 apresentava maior interação com a Internet que o seu 
antecessor.

3. Windows ME (Edição do Milênio): foi lançado em 2000 e não trouxe muitas novidades 
em relação ao Windows 98. Pelo menos teve lugar de destaque: foi considerado o pior de 
todos os Windows (o mais problemático deles).

4. Windows XP: foi lançado em 2001 e permanece, ainda hoje, sendo o mais usado dentre 
todas as versões do Windows (e ainda é o mais cobrado em provas!).

5. Windows Vista: sucessor do Windows XP, esta versão do Windows foi lançada em 2006 e 
sinceramente merece ser esquecida! Muito “pesada” e cheia de problemas que geraram 
inúmeras reclamações, o Windows Vista foi logo substituído pelo Windows 7!

6. Windows 7: em outubro de 2009, a Microsoft lança sua (atualmente), mais famosa versão 
para concursos. É esta a versão atual do Windows e, claro, é a que abordaremos neste 
capítulo!

7. Windows 8/8.1: lançado em 2011, aproximadamente, trouxe mudanças significativas (e 
bem criticadas) em relação à “aparência”. Focou na usabilidade do sistema por pessoas que 
utilizam tablets e monitores sensíveis ao toque.

8. Windows 10: a mais recente versão do sistema operacional Windows. Já começou a ser 
cobrada em algumas provas em 2016 (como a do INSS).

4.2. Características Básicas do Sistema Windows

O sistema operacional Windows (não importando a versão exatamente) tem uma série de 
características que devem ser apresentadas ao concursando e não podem ser esquecidas na 
hora de fazer a prova:

O Windows é um sistema operacional gráfico: isso significa que sua interface (ou seja, sua 
“cara”) é baseada em itens visuais, como ícones, janelas, menus. Não é necessário que o 
usuário digite comandos como os comandos usados no DOS e UNIX para acionar o sistema. É só 
usar os itens que se apresentam de forma “bonitinha” na tela.

O Windows sempre foi (historicamente) um sistema operacional de 32 bits: isso significa que 
ele foi criado para controlar máquinas com processadores que usam essa tecnologia (32 bits no 
barramento de dados). 

É bom lembrar que já há algumas versões do sistema Windows, como o Windows 2003 Server 
e, mais recentemente, o Windows Vista e o Windows 7, com exemplares compilados para 64 
bits. Esses sistemas operacionais são otimizados para serem usados em CPUs de 64 bits.

O Windows usa Multitarefa Preemptiva: isso quer dizer que o Windows permite a execução de 
várias tarefas ao mesmo tempo (pelo menos, faz aparentar isso para o usuário). A multitarefa 
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preemptiva é um sistema que permite que várias janelas de vários programas sejam 
apresentadas ao usuário, como se todos estivessem sendo “executados” ao mesmo tempo. 

Na verdade, o que acontece é que o Windows fica “chaveando” a execução de tarefas na CPU de 
forma bem rápida (isso porque, só há uma CPU no micro), fazendo parecer que pode fazer tudo 
ao mesmo tempo. Ele fica mais ou menos como um guarda de trânsito, fazendo: “Impressora, é 
sua vez...”, “Pare!”, “Agora é a vez do Word, pronto, pode passar”, “Agora é o Excel que vai usar 
a CPU! Prooonto... Deixe de ser egoísta”, “Pare”, “Agora é a vez do Word de novo...” e assim por 
diante.

Em resumo, na multitarefa preemptiva, é o sistema operacional que controla de quanto tempo 
(e de quantos recursos) um programa pode dispor um determinando momento.

O Windows suporta Plug And Play: significa que a instalação de equipamentos Plug And Play 
pode ser realizada de forma simples no Windows, que entende perfeitamente esse sistema.

Os sistemas Windows são dotados da tecnologia Plug And Play, que permite que eles reconheçam 
automaticamente equipamentos de hardware no momento de sua instalação, facilitando muito 
a vida dos usuários na hora de adicionar um novo equipamento ao computador.

Lembre-se (já vimos isso): Plug And Play é uma “filosofia” desenvolvida em conjunto com 
vários fabricantes de hardware e software para que um computador consiga reconhecer 
automaticamente um equipamento que foi instalado fisicamente nele (por exemplo, uma nova 
impressora). 

Funciona assim: uma impressora Plug And Play (todas, hoje em dia) possui um chip de 
memória ROM com suas informações básicas de identificação, o sistema operacional Windows 
simplesmente “lê” esse chip para reconhecer a impressora. Já vimos anteriormente como 
instalar um hardware no ambiente Windows com o uso da tecnologia Plug And Play.

4.2.1. Como o Windows Entende as Unidades

Uma das principais “responsabilidades” de um sistema operacional é, sem dúvida, o 
gerenciamento de arquivos (dados armazenados em memórias permanentes, como vimos 
anteriormente). Um sistema operacional tem de ser capaz de permitir ao usuário realizar 
diversas ações com arquivos, pastas e unidades de armazenamento (como copiar, formatar, 
excluir etc.).

Com relação às unidades de armazenamento, ou simplesmente unidades, que são as memórias 
permanentes em nosso computador, como já foi visto, o Windows atribui um identificador 
único a cada uma delas, baseado em uma nomenclatura própria. Cada unidade recebe uma 
letra seguida do sinal de dois pontos (:). Cada unidade instalada no computador receberá uma 
letra diferente.
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Figura 4.3 – Ícones das unidades e suas respectivas identificações.

As unidades A: e B: sempre serão destinadas a dispositivos de disquete (até o presente 
momento, pelo menos) e é justamente por isso que não aparece nenhuma unidade com essas 
letras no meu computador mostrado acima! Não existem mais unidades de disquete!

A unidade denominada C: está reservada para uma partição de Disco Rígido (HD) – mais 
precisamente, a primeira partição do primeiro disco rígido. As demais letras das unidades serão 
destinadas aos outros equipamentos que serão instalados no computador (ou demais partições 
do disco rígido). 

É justamente nas unidades que estão os arquivos e as pastas do seu computador.

Alguns computadores apresentarão mais unidades, outros apresentarão menos unidades (isso 
dependerá, exclusivamente, do número de equipamentos de memória auxiliar que foram 
instalados em seu computador). 

Quanto ao exemplo mostrado na figura anterior, temos duas unidades de Disco Rígido (HD), 
sendo C: e F:, além de uma unidade de BD/DVD/CD (chamada de D:) e finalmente uma unidade 
de Cartão de Memória do tipo SD (intitulada E:).

4.2.2. Como o Windows trata os arquivos

Continuando a forma como o Windows gerencia os dados armazenados em unidades de disco 
(dados que são conhecidos como arquivos), segue uma explicação básica de como os próprios 
arquivos são entendidos pelo sistema operacional.

Um arquivo pode ser classificado como arquivo de dados (que contém dados normalmente 
feitos pelo usuário) ou arquivo de programa (que contém instruções a serem executadas pelo 
sistema operacional). Os arquivos do Word e do Excel, como os que criamos cotidianamente, 
são arquivos de dados, mas os próprios Word e Excel são armazenados em arquivos de 
programas (chamados de arquivos executáveis).

Há algumas regras que devem ser seguidas para nomear (e renomear) um arquivo ou uma 
pasta no sistema operacional Windows. Aqui vão elas:

1. Um nome de arquivo ou pasta deve ter até 255 caracteres.
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2. Não podem ser usados os seguintes caracteres: * (asterisco), “ (aspas), > (sinal de maior), 
< (sinal de menor), : (dois pontos), / (barra), | (barra vertical), \ (barra invertida) e ? 
(interrogação)

3. Não pode haver dois objetos com o mesmo nome no mesmo diretório (pasta).

4. Arquivos possuem extensão (chamo, carinhosamente, de “sobrenome”), que é um conjunto 
de três caracteres (normalmente) e serve para identificar o tipo de um arquivo. Isso não é 
uma “convenção”.

Quem atribui a extensão ao arquivo é o próprio programa que o cria, como o Word e o Excel, 
por exemplo. Normalmente, no Windows, as extensões estão ocultas para o usuário, mas é 
possível solicitar ao programa que as mostre. Verifique a seguir alguns arquivos com extensões 
diversas.

Figura 4.4 – Alguns arquivos e suas extensões.

4.2.3. Extensões dos tipos de arquivos mais comuns no Windows

Aqui estão as extensões de alguns dos principais tipos de arquivos conhecidos de quem usa o 
Windows. Resolvi apresentar mais que uma simples lista delas: junto com cada extensão, há 
uma explicação mais aprofundada do tipo de arquivo correspondente.

4.2.3.1. Arquivos usados no dia-a-dia

Extensão DOC (Documento do Microsoft Word)

São os arquivos criados pelo programa Microsoft Word. Esses arquivos podem conter diversos 
tipos de dados, como textos, figuras, tabelas, efeitos de bordas etc.

O Word é o programa de texto que vem no conjunto Microsoft Office (conjunto de programas 
de escritório da Microsoft).
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Os documentos do Word são arquivos que podem possuir algum conteúdo interno de 
programação (as chamadas macros). As macros são criadas em uma linguagem de programação 
que acompanha todos os programas do pacote Microsoft Office (do qual o Word faz parte): 
VBA (Visual Basic for Applications).

As macros são o principal motivo de os arquivos do Word serem considerados extremamente 
vulneráveis à infecção por vírus de computador. Os vírus mais comuns da atualidade são 
conhecidos como vírus de macro e podem infectar os documentos do Word com facilidade, por 
serem escritos na mesma linguagem de programação que as macros do programa, VBA.

Extensão DOCX (Documento do Microsoft Word 2007)

A penúltima versão do Microsoft Word (lançado em janeiro de 2007) trouxe inúmeras 
novidades, como veremos no capítulo específico sobre o programa. Uma de suas principais 
diferenças em relação às versões anteriores do programa é a mudança na extensão do arquivo 
(que, claro, vem acompanhada da mudança da estrutura interna do mesmo).

Um documento criado pelo Word 2007 não é suportado por versões anteriores do programa. 
As alterações feitas no interior dos arquivos DOCX resultam em arquivos completamente 
incompatíveis com as versões anteriores do Word.

O Word 2010 (última versão desse programa e a versão que é abordada neste livro) também 
utiliza extensão DOCX. Tanto o Word 2010 quanto o Word 2007 conseguem salvar e abrir 
arquivos no formado DOC.

Extensão ODT (Documento do LibreOffice Writer)

O principal concorrente (em programa de texto) do Word é o Writer. O Writer faz parte de 
um conjunto de programas de escritório chamado LibreOffice (antigamente conhecido como 
BrOffice), uma variação do mundialmente conhecido OpenOffice.

O formato ODT traz basicamente todos os recursos do DOC e DOCX. A maioria dos documentos 
que podemos escrever em DOC/DOCX (como apostilas, livros, documentos técnicos, trabalhos 
acadêmicos etc.), pode ser feita no LibreOffice também!

A principal vantagem do LibreOffice em relação ao Microsoft Office, do qual o Word faz parte, é 
que aquele é um software livre!

Ahhh! O formato ODT também é muito menos suscetível a vírus de macro que o formado DOC/
DOCX, porque o LibreOffice não usa VBA em seu interior!

Extensão XLS (Pasta de Trabalho do Microsoft Excel)

Os arquivos que possuem a extensão XLS são criados pelo programa Microsoft Excel, que 
também faz parte do Microsoft Office, o pacote de programas de escritório da Microsoft.

Ao contrário do que muita gente pensa, a descrição desse tipo de arquivo é realmente “Pasta 
de Trabalho do Microsoft Excel” e não “Planilha do Microsoft Excel”! Isso é um erro comum no 
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dia-a-dia, mas que não é cometido (nem perdoado) pelas bancas examinadoras de provas de 
concursos públicos!

Atenção: especialmente se a banca examinadora for a FCC (Fundação Carlos Chagas), é 
necessário ter especial atenção a esse fato!

Planilha é o nome dado a cada uma das “folhas” que possuem colunas e linhas e que serão 
preenchidas por valores pelo usuário. Ao conjunto de todas as planilhas (e pode haver muitas 
em um arquivo do Excel), dá-se o nome de Pasta de Trabalho (ou seja, o arquivo em si).

De forma semelhante aos arquivos DOC, os arquivos XLS admitem macros em VBA, o que 
também os torna bastante vulneráveis aos vírus de macro que se propagam pela Internet. Aliás, 
vulnerabilidade aos vírus é característica de todos os tipos de arquivos do Microsoft Office.

Extensão XLSX (Pasta de Trabalho do Microsoft Excel 2007)

A Microsoft também alterou o formato interno do arquivo do Excel no Office 2007 e 2010. O 
arquivo XLSX não consegue ser aberto por versões anteriores do Microsoft Excel.

Dentre as novidades, há um número maior de linhas e colunas para cada planilha. Recursos de 
formatação mais avançados também foram adicionados ao programa. Conheceremos mais do 
Excel 2010 num capítulo próprio.

Extensão ODS (Pasta de Trabalho do LibreOffice Calc)

O LibreOffice Calc é o principal concorrente do Microsoft Excel. Ele também serve para construir 
planilhas de cálculos complexas.

O Calc possui quase todos os recursos do Excel (que está no “mercado” há mais tempo) e 
também é um software livre (aliás, como todo o conjunto LibreOffice).

Os arquivos salvos pelo Calc apresentam a extensão ODS.

Extensão PPT (Apresentação de Slides do Microsoft PowerPoint)

Arquivos com extensão PPT pertencem ao Microsoft PowerPoint, o programa para criação e 
edição de apresentação de slides que faz parte do pacote Microsoft Office.

Os arquivos PPT podem ser alterados por completo. Ou seja, quem possui um arquivo PPT, tem 
acesso a todo o seu conteúdo e efeitos, podendo alterá-lo completamente em vários aspectos.

Extensão PPS (Apresentação de Slides do Microsoft PowerPoint)

Esse arquivo é normalmente usado para enviar apresentações de slides por e-mail. Esse 
arquivo contém a apresentação inteira, mas essa apresentação sempre será aberta no modo 
Apresentação de slides, e não no modo Normal, como o formato PPT.

Em poucas palavras, quando um arquivo PPS é aberto, ele já é aberto apresentando-se, sem 
dar acesso ao corpo da apresentação em si, que permite a alteração de seu conteúdo.
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Quando recebemos um e-mail com um arquivo PPS em anexo, ao abri-lo, ele sempre será 
imediatamente executado! Um arquivo no formato PPT abriria o PowerPoint primeiro para 
que, dentro dele, o usuário pudesse alterá-lo ou executá-lo em forma de apresentação.

Como esses arquivos são apresentações, eles também podem transferir vírus de macro. 
Cuidado!

Extensão PPTX (Apresentação de Slides do Microsoft PowerPoint 2007)

Outro formato novo, incompatível com as versões anteriores do Microsoft PowerPoint. Um 
arquivo PPTX traz novidades em vários quesitos, como desenhos, animações e muito mais.

É utilizado pelas versões 2007 e 2010 (as mais recentes) do PowerPoint.

Extensão TXT (Arquivo de Texto Puro)

Os arquivos de texto simples (ou texto puro), representados pela extensão TXT, são compostos, 
como o próprio nome diz, apenas de texto simples (letras e números), ou seja, caracteres 
simples.

Esses arquivos são bem pequenos (em bytes) e não aceitam nenhum tipo de formatação 
(negrito, itálico, sublinhado, cor da fonte, parágrafo, entre outros). Não é possível, também, 
nesse tipo de arquivo, colocar qualquer tipo de objeto que não seja texto, como fotos, sons, 
imagens, efeitos especiais etc.

Os arquivos com extensão TXT são arquivos criados e editados por programas editores de texto, 
como o Bloco de Notas no Windows.

Arquivos com extensão TXT não podem carregar vírus de computador. Seu conteúdo é muito 
simplificado e os vírus não têm, nele, um habitat adequado para existir. (Você verá, mais 
adiante, que os vírus precisam de arquivos com algum conteúdo executável, como as macros 
nos documentos do Office.)

Extensão EXE (Arquivo Executável)

Os arquivos que apresentam a extensão EXE são chamados de arquivos executáveis e, em 
poucas palavras, são programas. Os arquivos executáveis são compostos por diversas instruções 
(comandos) escritas no que se chama linguagem de máquina, ou seja, na linguagem que o 
computador entende e obedece.

Todos os programas que utilizamos (Word, Excel, Calculadora, Internet Explorer, Paciência, 
Campo Minado etc.) são armazenados na forma de arquivos executáveis, ou seja, todos os 
programas de nosso computador são, na verdade, arquivos com extensão EXE.

Os arquivos EXE são os programas prontos para serem usados, escritos diretamente na 
linguagem que o computador compreende. Mas antes de se tornar arquivo executável, esse 
programa foi escrito por alguém de carne e osso, em uma linguagem de programação não tão 
estranha, como Pascal, C++, Java etc. Esse arquivo, ainda em sua forma legível para os humanos, 
é chamado arquivo-fonte porque dá origem ao arquivo executável em si.
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Os arquivos-fonte têm diversos tipos de extensão, de acordo com o programa em que foram 
escritos, mas, em sua maioria, são apenas arquivos de texto com outra extensão. Já os 
arquivos executáveis estão escritos em uma linguagem completamente estranha para nós, e 
perfeitamente clara e compreensível para o computador. 

Todos os arquivos EXE são vetores de transmissão de vírus de computador. É justamente nos 
arquivos EXE que a maioria dos vírus de computador encontra seu habitat perfeito. Se você 
receber, por e-mail ou por outro meio, um arquivo com extensão EXE, desconfie. Ou melhor, 
apague-o imediatamente!

Extensão PDF (Arquivo do Adobe Acrobat)

Os arquivos PDF são muito comuns para disponibilizar informações de texto na Internet como 
apostilas, material de consulta técnica, editais, documentos oficiais, monografias, teses etc. O 
uso exagerado desse tipo de arquivo tem uma razão: ele foi criado para não ser alterado.

Os arquivos com extensão PDF foram criados para serem usados em cartórios, pois, como a 
ideia diz, depois de digitalizados (transformados em arquivos) os documentos não deveriam 
conceber mais alterações.

Para criar um arquivo PDF, deve-se possuir um programa com essa capacidade, como o Adobe 
Acrobat (desenvolvido e vendido pela empresa Adobe – é isso mesmo, ele não é gratuito). Para 
ler os arquivos PDF, porém, usa-se um programa gratuito chamado Adobe Reader, ou Adobe 
Acrobat Reader, que realiza apenas a operação de leitura desses arquivos.

Dentre as vantagens do formato PDF, podemos citar:

1. O arquivo PDF não pode ser alterado (isso é interessante para a segurança e a autenticidade 
do documento – quem gosta dessa característica são os autores de documentos na Internet, 
como eu).

2.  O arquivo PDF mantém as mesmas configurações visuais do arquivo que o originou (tamanhos 
e tipos de fonte, figuras, margens, tamanho da página etc.), independentemente de pessoa 
que vai ler o arquivo possuir o programa que criou originalmente aquele arquivo ou não.

3. O arquivo PDF é normalmente menor (em bytes) que o arquivo que o origina (ou seja, o 
algoritmo usado para criar o PDF também compacta seus dados).

Apesar de ter sido criado para não ser alterado, dizer que a segurança de um arquivo PDF é 
intransponível é exagero. Já há diversas formas de fazer a “engenharia reversa” em um arquivo 
PDF, ou seja, transformá-lo de volta no texto que o originou (arquivo do Word, Excel, PowerPoint 
etc.).

PDF significa Portable Document File (Arquivo de Documento Portátil).

Extensão RTF (Documento Genérico)

Os arquivos com extensão RTF são documentos de texto que admitem formatação (negrito, 
itálico, sublinhado, tipo e tamanho de fonte etc.) e recursos especiais como figuras e tabelas 
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(como os arquivos DOC do Word). Os arquivos RTF são legíveis por qualquer processador de 
texto atual.

Esse formato de arquivo era muito usado para a troca de documentos entre empresas ou 
usuários com diferentes programas processadores de texto.

Atualmente, não se vê muita utilidade no formato RTF simplesmente porque o formato DOC 
já se popularizou. Todos os programas processadores de texto do mercado basicamente 
conseguem abrir e salvar arquivos no formato DOC, tornando-o, hegemônico.

Na época, porém, em que o Word não estava tão “em evidência”, o formato RTF garantia a troca 
de arquivos de texto entre programas diferentes, como o Microsoft Word, o Corel WordPerfect, 
o Microsoft Works, entre outros.

Extensão LNK (Atalho)

A extensão LNK é menos comum de se ver. Pois, mesmo configurando o Windows para exibir as 
extensões dos arquivos, essa fica oculta. Arquivos LNK são atalhos. Sim, atalhos! Aqueles ícones 
com o quadradinho branco e a setinha curva no canto inferior esquerdo.

Atalhos são apenas arquivos que apontam para outros arquivos. Ou melhor, são arquivos 
que apontam para qualquer tipo de objeto selecionável no Windows, como arquivos, pastas, 
impressoras, unidades de disco, páginas da Internet etc.

Extensão ZIP (Arquivo Compactado)

Os arquivos que possuem a extensão ZIP são arquivos cujo conteúdo foi compactado por 
programas como o WinZip. Arquivos ZIP podem conter diversos outros arquivos em seu interior 
e, normalmente, apresentam seu tamanho (em bytes) menor que o da soma dos arquivos neles 
contidos.

Em suma, se você possui muitos arquivos de diversos tipos que, somados, apresentam 300 
KB de tamanho, quando eles forem compactados serão transformados em apenas um arquivo 
com extensão ZIP de tamanho, 200 KB, por exemplo. Veremos mais sobre o funcionamento dos 
compactadores no próximo capítulo do livro.

Os arquivos ZIP podem trazer vírus aos nossos computadores? Claro que sim! Se um arquivo 
ZIP for composto de vários outros arquivos, basta que um desses arquivos (no interior do ZIP) 
esteja infectado e seja aberto para desencadear a infecção em nossos computadores.

Extensão RAR (Arquivo Compactado)

Existem outros programas de compactação/descompactação além do WinZip e seus 
equivalentes: o WinRAR é um deles.

O WinRAR usa um algoritmo (conjunto de processos matemáticos e lógicos) diferente do 
algoritmo usado nos arquivos ZIP, o que os torna diferentes internamente. (Isso resulta em o 
programa WinZip não ser capaz de abrir/manipular arquivos RAR, embora o programa WinRAR 
tenha capacidade de compactar e descompactar arquivos em ZIP naturalmente.)
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Como a ideia dos dois é a mesma, os arquivos RAR podem trazer, em seu interior, algum arquivo 
infectado por vírus, portanto cuidado!

4.2.3.2. Arquivos de multimídia

Os arquivos a seguir são compostos apenas de dados, e não de instruções, o que os torna 
habitats inadequados para vírus de computador. Ou seja, nenhum dos tipos de arquivo a seguir 
tem potencialidades de infecção por vírus.

É possível que, em um futuro próximo, novos vírus de computador venham a ser criados para 
afetar tais arquivos, mas até agora, eu me arrisco a dizer que esses arquivos, com exceção de 
alguns que irei citar, são seguros.

Extensão BMP (Imagem de Bitmap)

Os arquivos com extensão BMP são imagens de bitmap (mapa de bits). Esses arquivos são 
figuras compostas de pequenos quadradinhos (os pixels) que podem apresentar milhões de 
cores, o que os torna ideais para armazenar imagens fotográficas.

Esses arquivos podem ser abertos por qualquer tipo de programa para editar fotografia (como 
o Adobe Photoshop e o Adobe Fireworks), mas são famosos por ser o formato de arquivo usado 
no programinha Paint que acompanha o Windows.

Os arquivos BMP não são compactados, ou seja, cada pixel (quadrado colorido) é armazenado 
completamente no arquivo, ou seja, cada um dos pontos que formam a fotografia vai gastar um 
número de bytes próprio (e fixo).

Extensão JPG (ou JPEG) (Imagem de Bitmap Compactada)

Esses arquivos são, na verdade, arquivos BMP que passaram por um processo de compactação 
em sua estrutura de dados. Os arquivos JPEG também podem apresentar milhões de cores.

Todas as fotos JPG são baseadas em arquivos BMP e sua estrutura de armazenamento. A grande 
maioria das máquinas fotográficas digitais já armazena as fotos tiradas em formato JPG. As 
figuras em formato JPG são muito comuns em páginas da Internet.

Os arquivos JPG são bem menores em tamanho em relação aos arquivos em formato BMP, ou 
seja, uma foto em formato BMP pode ser 10 a 20 vezes maior, em bytes, que sua equivalente 
em formato JPG. Essa compactação acontece com perdas, ou seja, os arquivos JPG deixam de 
armazenar alguns dados da fotografia que são armazenados no arquivo BMP.

Na verdade, JPEG é o nome da empresa (equipe) que criou e atualiza o processo matemático 
(algoritmo) que compacta (diminui o tamanho) os arquivos de imagem BMP. JPEG significa 
Joint Picture Experts Group (Grupo de Especialistas em Imagens Juntas) – é, eu sei que a sigla 
não ajuda!
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Extensão GIF (Imagem de Bitmap Compactada)

Os arquivos GIF também são imagens de bitmap usadas para armazenar desenhos criados 
em softwares de desenhos. Os arquivos com extensão GIF são compactados e apresentam 
tamanhos (em bytes) menores que os equivalentes em BMP.

Embora tenham características semelhantes aos arquivos JPG, os arquivos GIF apresentam 
menos cores (apenas 256), tornando-os, por causa disso, não recomendáveis para fotografias. 
Normalmente, nas páginas da Internet, os arquivos GIF são usados para representar figuras 
pequenas, como papéis de fundo, logomarcas e detalhes das páginas.

As figuras GIF podem ser animadas, recurso muito utilizado nas primeiras páginas da Internet, 
no final da década de 1990.

Extensão PNG (Imagem de Bitmap)

Arquivos com extensão PNG são fotografias, porém mais complexas que as imagens em BMP 
ou em JPEG. Um arquivo PNG admite uma série de recursos avançados que não são suportados 
pelos formatos JPEG e GIF; portanto, esse tipo especial de figura é cotado para ser o substituto 
dos dois anteriores nas páginas da Internet em alguns anos.

PNG significa Portable Network Graphics (Gráficos Portáteis para Redes), e isso indica muito 
bem a intenção desse formato de arquivo em estar intimamente ligado com a Internet (redes).

A maioria dos programas de edição de fotografias é capaz de abrir e manipular arquivos com a 
extensão PNG, que será mais conhecido daqui a algum tempo. A única vantagem quanto ao uso 
do JPG em detrimento do PNG é o seu tamanho. (Arquivos JPG ainda são menores!)

Extensão AVI (Vídeo)

Os arquivos AVI são vídeos simples. Podem conter imagem em movimento e som.

Os arquivos AVI não são compactados, o que os torna muito grandes (em bytes) – ou seja, 
os arquivos AVI conseguem armazenar, sem perdas, todos os dados do vídeo gravado, sem 
exceção!

Os arquivos no formato AVI podem ser abertos em qualquer programa de vídeo, incluindo 
aqueles que vêm junto com o Windows (Windows Media Player).

Extensão MPG (ou MPEG) (Vídeo Compactado)

O JPG está para o BMP, assim como o MPG está para o AVI. Os arquivos MPG são arquivos de 
vídeo compactados, isto é, muito menores, em bytes, que seus equivalentes em AVI.

Os arquivos MPG são usados em diversos segmentos, como em DVDs (os DVDs de filme mantêm 
seus conteúdos em arquivos de formato MPG, apesar de usarem outra extensão). Aliás, MPEG é 
o nome do grupo de profissionais (programadores) que cria e mantém os principais algoritmos 
(programas) para a compactação de sons e vídeos.

MPEG significa Motion Picture Experts Group (ou Grupo de Especialistas em Imagens em 
Movimento).
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Há algumas variações para o MPG, como M4V, MP4, MPEG4 entre outros! Esses são todos 
arquivos de vídeo!

Extensão WAV (Som Real)

Os arquivos com extensão WAV são arquivos de som. Esses arquivos não possuem nenhum 
nível de compactação e normalmente são muito grandes. Os arquivos WAV não oferecem 
nenhum tipo de habitat para a existência de vírus de computador.

Os sons gravados em formato WAV são reais, gravados por meio de microfones ou mesas de 
som, permitindo o armazenamento de todos os detalhes do som natural.

Extensão MP3 (Som Real Compactado)

Como você já deve saber, os arquivos MP3 são usados para armazenar som, como os arquivos 
WAV. Os arquivos com essa extensão são compactados, ou seja, gastam menos bytes que os 
seus equivalentes em WAV.

Na verdade, os arquivos MP3 são arquivos WAV que passaram pelo processo de compactação. 
Esse processo é chamado de MPEG Layer 3. Então, só para você lembrar: MP3 significa MPEG-
3, ou MPEG Layer 3.

Como virou uma verdadeira “febre”, muitos equipamentos eletrônicos pessoais (DVD players, 
som automotivo, diskman, CD player, telefones celulares, gravadores de voz etc.) são capazes de 
ler os dados compactados no formato MP3, tocando o áudio deles. Em suma, um “equipamento 
MP3” nada mais é que um dispositivo qualquer com a capacidade de ler arquivos no formato 
MP3.

Extensão WMA (Som Real Compactado – Microsoft)

Os arquivos com extensão WMA contêm som, como os arquivos WAV ou MP3. Esses arquivos 
são compactados, assim como os MP3, mas a principal diferença entre eles é o algoritmo 
(processo matemático) usado para a compactação.

WMA significa Windows Media Audio. Isso indica que esses arquivos são criados e lidos pelo 
programa Windows Media Player, usando um algoritmo próprio da Microsoft, a produtora do 
Windows e de seus aplicativos.

Embora seja um formato exclusivo da Microsoft, o WMA já pode ser lido por diversos 
equipamentos e programas distintos. Uma das vantagens do WMA em relação ao MP3 é que o 
arquivo em WMA fica um pouco menor que o equivalente MP3.

Extensão WMV (Vídeo Compactado – Microsoft)

São arquivos de vídeo (como os MPG) que podem ser lidos no programa Windows Media Player, 
da Microsoft. Esses arquivos são compactados através de um algoritmo próprio da Microsoft e 
normalmente não têm compatibilidade com nenhum outro programa de vídeo. WMV significa, 
como você deve ter deduzido, Windows Media Video.
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Extensão MOV (Vídeo do Quick Time)

Os arquivos com extensão MOV são vídeos, criados e lidos pelo programa Quick Time, da 
Apple. Esses arquivos normalmente possuem uma qualidade de imagem e som muito boa e 
são usados amplamente pela indústria cinematográfica para disponibilizar, na Internet, trailers 
de filmes e outros produtos promocionais. Para abrir arquivos desse tipo, é necessário possuir 
o programa Quick Time, da empresa Apple.

Extensão MID (Som Sintetizado)

Os arquivos com extensão MID (ou MIDI) são arquivos de som sintetizado, ou seja, criado pelo 
computador com notas musicais limitadas. Normalmente são sons na forma de apitos (tun, 
tuuuuun, TUN, tuuuuuun... notaram como é afinado?) que podem reproduzir, de forma bem 
artificial, músicas variadas. Esses são os sons usados nos toques (ringtones) dos telefones 
celulares (quando esses não usam MP3).

A principal diferença entre MID e WAV é que o segundo tipo guarda som real, como vozes, 
bateria, guitarra, gritos, rangidos de portas etc. O MID, por sua vez, reproduz apenas os apitos 
(tuuuuns) em diferentes frequências (representando, assim, notas musicais diferentes).

Os arquivos MID são muito menores que os arquivos WAV. (Isso se deve ao fato de eles não 
guardarem as mesmas coisas!)

4.2.4. Atalhos

Desde as primeiras versões (95 e NT), o sistema Windows apresentou um recurso bastante 
útil chamado atalho. Um atalho é somente um arquivo (com extensão LNK) que “aponta” para 
outro recurso qualquer acessível pelo Windows. 

Um atalho pode apontar para outro arquivo qualquer, uma pasta, uma unidade de disco, um 
Web site, um arquivo localizado na Internet, uma impressora, outro computador na rede etc. 

Portanto, quando se executa um atalho (duplo clique em seu ícone), na realidade, está se 
executando o recurso para o qual o atalho aponta (seja um site, um arquivo, uma pasta ou 
qualquer outro item).

Os atalhos são reconhecidos por uma característica visual peculiar: uma pequena setinha na 
extremidade inferior esquerda do ícone. Todo ícone que apresentar tal setinha é, na verdade, 
um atalho.

Figura 4.5 – Atalho para o programa “Mozilla Firefox” entre alguns arquivos
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Também são atalhos os ícones que ficam no Menu Iniciar (aqueles ícones que ficam no menu 
programas).

Quando um atalho é apagado (excluído), apenas ele é afetado e não o seu alvo. Ou seja, se um 
atalho, localizado na área de trabalho do Windows (Desktop) e que aponta para o programa 
Word, for excluído, o programa Word nada sofrerá.

Se o arquivo para o qual o atalho aponta for excluído, o atalho também nada sofrerá, apenas, 
quando for clicado, não saberá para quem apontar, porque seu alvo terá sumido. Meio óbvio, 
não?

4.3. Windows 7 – O Mais Usado em Provas

No final de 2009, a Microsoft lançou mais uma versão do seu sistema operacional: o Windows 
7. A principal característica desse sistema é o visual, que mudou radicalmente em comparação 
aos antecessores.

Atualmente, o Windows XP (lançado em 2001) ainda é o mais utilizado (e, com isso, mais 
cobrado em provas), mas, devido à aceitação, e ao tempo de lançamento, o Windows 7 tende a 
ser cada vez mais cobrado!

 
Figura 4.6 – A “cara” do Windows 7 – com três janelas abertas

Há várias versões disponíveis do Windows 7:

1. Windows 7 Starter: uma versão muito simplória e limitada. Não é vendida separadamente. 
Normalmente encontra-se incluída em hardwares (laptops e netbooks) quando os 
compramos.

2. Windows 7 Home Basic: Versão indicada para público doméstico. Normalmente é 
comprada por aqueles que compraram os hardwares citados acima e não aguentaram as 
limitações do Starter.
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3. Windows 7 Home Premium: para o público caseiro, é a melhor opção, pois traz mais 
recursos (programas) que a Home Basic.

4. Windows 7 Professional: ideal para ser instalada em computadores de usuários em 
empresas. Traz ferramentas (programas) especializados em trabalho em rede, por exemplo.

5. Windows 7 Ultimate: a mais completa (e cara) versão do Windows 7. Traz todos os recursos 
que todas as versões anteriores trazem!

Mais informações acerca das comparações entre essas edições do Windows 7 podem ser 
conseguidas aqui (site oficial da Microsoft): http://windows.microsoft.com/pt-BR/windows7/
products/compare

(na boa, acho que não é necessário decorar o que tem lá, não!)

Lembre-se: Nenhum dos produtos da família Windows é gratuito e, tampouco código aberto, 
como o Linux. Bill Gates não seria um dos homens mais ricos do mundo se distribuísse 
programas de graça por aí, não é?

4.3.1. Principais componentes do Windows 7

4.3.1.1. Desktop (Área de trabalho)

É o nome dado à tela inicial do sistema operacional Windows. Todo usuário de computador que 
trabalha com o Windows conhece esta tela:

 
Figura 4.7 – Desktop do Windows.
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4.3.1.2. Barra de tarefas

É a barra horizontal que atravessa toda a base da área de trabalho. Essa barra apresenta o 
Botão Iniciar, os Botões dos Programas (fixos e abertos) e a Área de Notificação (onde está o 
relógio) e, na extremidade direita, um “botão” chamado Mostrar a Área de Trabalho (aquele 
retângulo que parece ser de vidro).

Figura 4.8 – A barra de tarefas.

4.3.1.3. Botão Iniciar / Menu Iniciar

É o botão que dá acesso a todos os recursos e programas no Windows. 

Ao clicar no Botão Iniciar, surge o Menu Iniciar, a partir de onde podemos iniciar qualquer 
programa, aplicativo, ou configuração que desejarmos no Windows. Na figura a seguir, o 
Windows 7 está apresentando seu menu Iniciar.

Figura 4.9 – O botão Iniciar dando acesso ao Menu Iniciar.

Podemos destacar alguns dos principais componentes do menu Iniciar do Windows a seguir:
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Lista de Programas Fixos

Os ícones que estão localizados no canto superior esquerdo do menu são atalhos que o usuário 
coloca por sua conta. Ali, o usuário poderá colocar atalhos para quaisquer programas que 
julgue interessantes (seus programas favoritos, por exemplo).

Note que na figura acima, dois programas estão fixos (ou seja, sempre estarão lá): o Diablo III 
(jogo em que eu sou simplesmente viciado!) e o Snagit 11, programa que utilizo para capturar 
as telas que coloquei neste livro!

Figura 4.10 – Programas Fixos no Menu Iniciar

Lista de Programas Mais Usados

Os ícones que ficam na parte inferior esquerda do menu são atalhos para os programas usados 
pelo usuário mais recentemente (Essa listagem de atalhos muda constantemente de acordo 
com o que o usuário manipula no computador.)

Figura 4.11 – Atalhos para os programas usados mais recentemente no Windows.

É possível configurar quantos itens poderão ser apresentados nessa lista, bem como limpar a 
lista inteira para que ela seja preenchida conforme o usuário abra seus programas mais usados.

Perceba que alguns dos itens desta listagem (e dos itens fixos também) possuem uma pequena 
setinha apontando para a direita. Esta setinha é o indicativo de que o programa em questão foi 
usado para abrir vários arquivos recentemente.



 

www.acasadoconcurseiro.com.br1666

Basta posicionar o ponteiro do mouse sobre o item (digamos o Microsoft Word 2007) que 
automaticamente a coluna à direita se transformará, mostrando a lista de arquivos mais 
recentemente manipulados pelo programa Word 2007 (conforme figura a seguir).

Figura 4.12 – Mouse posicionado sobre uma opção no Menu Iniciar

Principais Locais e Bibliotecas do Windows 7

Os ícones (atalhos) localizados na parte superior direita do menu Iniciar apontam para os locais 
(pastas e bibliotecas) mais usados no Windows.

Figura 4.12 – Ícones de atalhos para as principais pastas do Windows.

Aqui vão explicações sucintas sobre os itens desta área do Menu Iniciar:

1. João Antonio (no seu micro, esse nome é diferente): é a pasta pessoal do usuário. 
Supostamente, é a pasta onde o usuário armazenará todos os seus arquivos de uso pessoal. 
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Dentro desta pasta, no Windows 7, estão contidas as pastas “Documentos”, “Vídeos”, 
“Imagens” e “Músicas”, entre outras.

Figura 4.13 – Pastas contidas na Pasta Pessoal do usuário do Windows 7

2. Documentos: dá acesso à biblioteca Documentos (quase semelhante à pasta “Documentos” 
do usuário) – falaremos de bibliotecas posteriormente.

3. Imagens: dá acesso à biblioteca Imagens (novamente: não é exatamente a mesma coisa 
que a pasta “Imagens” do usuário).

4. Músicas: dá acesso à biblioteca Músicas.

5. Jogos: dá acesso à pasta Jogos, que reúne todos os jogos instalados no Windows 
(pertencentes, ou não, ao sistema Windows).

6. Computador: esse é o “local” principal do seu micro! Ele representa o seu micro! Dentro da 
janela “Computador”, estão listadas as unidades de disco presentes na sua máquina!

Figura 4.14 – Janela “Computador”, mostrando as Unidades de Disco
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Outros Comandos do Menu Iniciar

Por fim, aqui vão os comandos restantes do Menu Iniciar:

Figura 4.15 – Ícones restantes do Windows.

1. Painel de Controle: abre a janela do programa Painel de Controle, que reúne quase que 
a totalidade dos comandos de configuração do Windows. Vamos ver o Painel de Controle 
mais adiante!

2. Dispositivos e Impressoras: dá acesso à janela que lista dispositivos de hardware (em sua 
maioria periféricos externos) ligados ao computador. Veja na figura a seguir:

Figura 4.16 – Janela dos “Dispositivos e Impressoras”

3. Programas Padrão: permite a configuração acerca de quais aplicativos (programas) serão 
usados para abrir quais arquivos (por sua extensão). Além de outras configurações, como 
visto a seguir:

Figura 4.17 – Janela dos “Programas Padrão”
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4. Ajuda e Suporte: permite acessar a janela de busca de ajuda (Help) do Windows 7. Esse 
sistema permite obter respostas às principais dúvidas do usuário tanto em textos presentes 
no próprio Windows como na base de dados da Microsoft na Internet.

Comandos de Desligamento do Sistema

Na parte inferior do menu Iniciar, encontra-se o Drop Down (caixa de listagem) dos comandos 
de Desligamento do Windows.

Figura 4.18 – Opções desligamento do sistema.

Detalhes sobre as opções de desligamento (como Trocar usuário, Fazer logoff, entre outros) 
serão vistos no final deste capítulo.

Ferramenta para Pesquisar no Menu Iniciar

Perceba que, na parte inferior do Menu Iniciar, bem à esquerda do botão de desligamento, há 
um campo de pesquisa, como mostrado na figura a seguir:

Figura 4.19 – Campo de Pesquisa do Menu Iniciar

“Para que serve, João?”

Bem, caro leitor... Experimente-o! Você verá que ao digitar qualquer coisa neste campo, o 
Menu Iniciar se limitará a mostrar os itens que satisfazem aos critérios digitados por você neste 
campo! Veja a seguir:

Figura 4.19 – Pesquisando “Part” no Menu Iniciar
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Note que eu simplesmente digitei “Part” (não é necessário teclar ENTER no final, pois a pesquisa 
já é feita automaticamente). O campo de pesquisa do Menu Iniciar consegue encontrar: 
programas, arquivos recentemente usados, itens do painel de controle e muito mais!

Acionando o Menu Iniciar

A maneira mais comum de abrir o Menu Iniciar é aplicar um clique no Botão Iniciar, mas 
também é possível acionar a combinação de teclas CTRL+ESC para iniciar esse menu.

Ainda há, na maioria dos teclados, uma tecla específica para essa finalidade, com o formato do 
símbolo do Windows. Costuma-se chamá-la de Tecla Windows. Basta acioná-la uma única vez 
e o Menu Iniciar vai se abrir.

Figura 4.20 – Tecla Windows (também chamada de Tecla Win)

Mais adiante falaremos acerca dos principais componentes acessíveis pelo Menu Iniciar. 
Continuemos com os principais componentes do desktop.

4.3.1.4. Barra de Tarefas (Área dos Botões e Programas)

Quando abrimos um programa, este fica apresentado na forma de uma janela (onde podemos 
efetivamente trabalhar com ele) e um pequeno botão, referente àquela janela, aparece na 
barra de tarefas. Veja no exemplo a seguir:

Figura 4.21 – Janela do Word e seu Botão na Barra de Tarefas
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Note, também, caro leitor, que há vários outros botões na Barra de Tarefas, mas eles se 
apresentam um pouco “diferentes” do Botão do Word (dá para perceber que o botão do Word 
está “destacado”, como se tivesse uma borda ao seu redor e fosse feito de “vidro”, né?).

Pois é: os demais botões não possuem isso porque representam programas que não estão 
abertos (ou seja, não estão em funcionamento na Memória RAM). A única forma, porém de 
tais programas terem botões na Barra de Tarefas sem que estejam abertos é terem sido fixados 
lá!

Ou seja, a Barra de Tarefas apresenta botões para programas Abertos naquele momento ou 
para programas que tiveram seus botões lá fixados.

Note a figura a seguir.

Figura 4.22 – Botões da Barra de Tarefas

No exemplo acima, temos, em sequência: Windows Explorer, Internet Explorer, Windows Media 
Player e Bloco de Notas fixos na barra de tarefas. Além destes, os programas: Word, PowerPoint 
e Google Chrome abertos neste momento.

Note bem: sobre os programas abertos, não podemos afirmar se eles também estão fixos ou 
não! Ou seja, se um programa está aberto, e você percebe isso olhando para a barra de tarefas, 
você não poderá afirmar nada acerca de se ele está fixo ou não!

Perceba também que o último botão (o Google Chrome) está mais “claro”, mais “destacado” 
que os outros dois. Isso se dá porque o Google Chrome é a janela ativa (ou seja, ele é o programa 
que está à frente dos demais!). 

Tais detalhes visuais só seriam cobrados em provas de bancas examinadoras que usam 
fotografias das telas do computador (até hoje, nesse quesito, o Cespe/UnB é imbatível!).

Ahhh! Só lembrando... Quando abrimos alguns programas, pode ser que estes apresentem 
botões da seguinte forma (repare no botão do Word):

Figura 4.23 – O Word com várias janelas abertas

Essa é a indicação visual de que há várias janelas do Word abertas simultaneamente no 
computador. Se você forçar a barra, verá que são três (pelas três bordas mostradas à direita do 
botão).

Se você clicar num botão assim (com várias janelas abertas), o Windows 7 lhe mostrará um 
painel contendo as miniaturas das várias janelas, permitindo que você escolha, no clique, qual 
delas trará para a frente!
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Figura 4.24 – Painel mostrando as três janelas do Word abertas

4.3.1.5. Área de notificação (System Tray)

É a área à direita da Barra de Tarefas que apresenta o relógio do computador e outros ícones de 
programas em execução, como antivírus e outros programas residentes na memória.

Figura 4.25 – Área de notificação do Windows.

A grande maioria dos ícones apresentados na bandeja do sistema (ou system tray – o outro 
nome da área de notificação) representa programas executados em segundo plano, ou 
seja, sem a interferência do usuário. São programas que estão em funcionamento, portanto 
consomem memória RAM.

Novos ícones não podem ser colocados aqui pelo usuário, mas quando certos programas são 
instalados, eles mesmos tratam de se colocar nessa área.

É possível reconhecer alguns ícones básicos, pertencentes ao próprio Windows, como:

1. Alertas do Sistema (Central de Ações) – o ícone da bandeirinha: apresenta problemas 
do sistema e sugere soluções, bem como permite abrir a central de ações do Windows, 
que centraliza a tomada de providências para a manutenção do bom funcionamento do 
Windows.

2. Energia – o ícone da “bateria” com a tomada – dá acesso às opções de energia do 
computador. Esse ícone normalmente só aparece quando se trata de um micro portátil 
(laptop, netbook, ultrabooks etc.).
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3. Rede – o ícone do monitor com o cabo de rede – indica que há acesso a uma rede de 
computadores com cabo (desenho do cabo, né?). Esse ícone dá acesso às informações 
pertinentes à conexão com a Rede, bem como permite configurá-las!

4. Controle de Volume – o ícone do alto-falante: dá acesso aos controles de volume de som 
(tanto do som que se ouve nas caixas de som, como dos sons que entram no computador 
por meio dos microfones).

Além destes ícones, é possível verificar a existência de uma pequena setinha apontando para 
cima na extremidade esquerda desta área. Esta setinha, quando clicada, permite o acesso aos 
demais programas residentes (programas que ficam abertos sempre) na memória.

Figura 4.26 – Demais ícones da área de Notificação

4.3.1.6. Ícones

São todos os pequenos símbolos gráficos que representam objetos utilizáveis no Windows. São 
os ícones que, quando abertos, iniciam programas, jogos, documentos etc. Na área de trabalho 
(desktop) do Windows, há vários ícones já colocados pelo próprio sistema e outros que o 
usuário pode colocar para facilitar sua vida (os atalhos).

 
Figura 4.27 – Alguns ícones na área de trabalho.
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Um ícone pode ser aberto (executado) de várias maneiras:

a) Aplicando um duplo clique nele.

b) Clicando uma vez nele (para selecioná-lo) e pressionando a tecla ENTER.

c) Clicando no mesmo com o botão direito do mouse e acionando o comando Abrir.

4.3.1.7. Janelas

Quando um ícone é aberto, ele se transforma em uma janela. Basicamente, todos os programas 
em execução (em funcionamento) são apresentados como janelas.

Figura 4.28 – Janela do “Computador” (programa Windows Explorer).

Algumas janelas apresentam itens diferentes, com formatos diferentes. Vamos nos ater, 
primeiramente, aos componentes mais “tradicionais” das janelas, como as que vamos ver 
agora (no exemplo, a janela do programa Bloco de Notas).

Figura 4.29 – Janela do Bloco de Notas
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4.3.2. Componentes de uma janela

A seguir, veremos os componentes que formam uma janela.

4.3.2.1. Barra de título

É a barra superior da janela (ela apresenta o nome do programa e/ou documento que está 
aberto). Apresenta, em sua extremidade esquerda o Ícone de Controle e à direita os botões 
Minimizar, Maximizar e Fechar.

Figura 4.30 – Barra de Título da janela.

Só para lembrar, caro leitor: nem todas as janelas possuem barra de título exatamente como 
esta. (dá para perceber isso na figura 4.28, mais acima).

4.3.2.2. Barra de menus

É o conjunto de menus (listas de opções) dispostos horizontalmente, abaixo da barra de título. 
Cada item desta barra pode ser aberto com um único clique. 

Figura 4.31 – Barra de Menus

Algumas janelas parecem não possuir barra de menus (alguns poucos programas realmente 
não a tem). Mas a maioria simplesmente “aparenta” não possuir, ou seja, eles têm a barra de 
menus, mas normalmente não mostram isso!

Quando o usuário pressiona a tecla ALT, cada item do menu apresenta uma de suas letras 
sublinhada. Basta acionar a letra sublinhada no menu desejado (ainda com a tecla ALT 
pressionada) e esse menu se abrirá. Exemplo: o menu Arquivo fica com a letra A sublinhada; 
portanto, a combinação de teclas ALT+A serve para abri-lo.

Nas janelas onde a barra de menus é escondida, pressionar a tecla ALT faz com que ela apareça, 
conforme se pode ver na figura a seguir:

Figura 4.32 – Janela do Computador mostrando a Barra de Menus
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4.3.2.3. Barra de ferramentas

É a barra horizontal que apresenta alguns botões de comandos que acionam comandos 
existentes nos menus. Os comandos desta barra normalmente existem nos menus, mas é mais 
rápido executá-los por esse meio.

Figura 4.33 – Barra de Ferramentas.

É bom lembrar que nem todas as janelas e/ou programas apresentam a barra de ferramentas. 
Pode-se ver claramente que o Bloco de Notas (figura 4.29) não a possui!

4.3.2.4. Barra de endereço

Apresenta o endereço do local cujo conteúdo está sendo visualizado na janela. No nosso caso, 
estamos visualizando o conteúdo do item Computador. Nesse local, podemos digitar um 
endereço de uma pasta do seu computador, uma unidade de disco, outro computador da rede 
ou até mesmo um site da Internet.

No Windows Explorer do Windows 7, a barra de endereços é “mesclada” com a Barra de Título 
(é tudo uma coisa só!) – E a barra de endereço ainda possui um “segredinho” novo (que os 
Windows anteriores não possuíam). 

Vamos abordar isso no tópico que fala do Windows Explorer, mais adiante!

Figura 4.34 – Barra de endereço + Campo de Pesquisa

Algumas janelas trazem, ao lado da Barra de Endereço, um campo para fazer Pesquisas no 
computador, conforme mostrado acima! Vamos conhecer todos esses detalhes no Windows 
Explorer, mais pra frente!

4.3.2.5. Barra de status

Apresenta algumas informações sobre o conteúdo da janela em questão. Atenção, pois a Barra 
de status é um dos mais importantes componentes das janelas, já que pode trazer uma série 
de informações interessantes para resolver questões de provas (especialmente, aquelas que 
utilizam fotos das janelas).

Figura 4.35 – Barra de Status da janela.
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4.3.3. Principais operações com janelas

4.3.3.1. Movendo uma janela

Para mover uma janela (alterar sua posição na tela), basta clicar na barra de título da janela e 
arrastá-la até a posição desejada. Observe que o arrasto tem de ser feito pela Barra de Título da 
janela.

Figura 4.36 – Para mover uma janela, deve-se arrastá-la pela barra de título.

4.3.3.2. Redimensionando uma janela

Redimensionar uma janela significa alterar seu tamanho (largura ou altura). Para fazer isso, 
basta clicar em uma das bordas da janela (o ponteiro do mouse se transformará em uma seta 
dupla) e arrastar até a forma desejada para a janela.

Figura 4.37 – Redimensionando uma janela.

O usuário poderá usar uma das bordas laterais (esquerda ou direita) para fazer o 
dimensionamento horizontal (como mostra a figura anterior) ou pode usar as bordas superior 
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e inferior para um dimensionamento vertical. Posicionar o ponteiro do mouse em um dos 
quatro cantos (diagonais) da janela permite o dimensionamento livre (horizontal e/ou vertical 
simultaneamente).

Outra forma de dimensionar uma janela para que ela fique exatamente com o tamanho 
equivalente à metade do tamanho total da tela (sim, exatamente MEIA TELA) é arrastá-la (pela 
barra de título) até uma das extremidades laterais da tela (direita ou esquerda).

Figura 4.38 – Arrastando a janela para a lateral esquerda

Figura 4.39 – Janela já dimensionada (Metade da Tela)

4.3.3.3. Minimizando uma janela

Minimizar uma janela significa fazê-la recolher-se ao seu botão presente na barra de tarefas do 
Windows. Para minimizar uma janela, basta clicar no botão Minimizar, em sua barra de título.

Figura 4.40 – Clicar no botão Minimizar de uma janela a faz recolher-se ao Botão
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Para fazer a janela minimizada voltar a aparecer (chamamos isso de restaurar), basta um clique 
simples no seu botão correspondente na Barra de tarefas. Também é possível minimizar uma 
janela clicando diretamente nesse botão (na barra de tarefas), se for a janela ativa (aquela que 
está na frente das demais janelas).

Há também formas de minimizar todas as janelas abertas de uma única vez. Para fazer isso, 
basta acionar o botão Mostrar Área de Trabalho, que fica na extremidade direita da Barra de 
Tarefas (ao lado do Relógio).

Figura 4.41 – Botão Mostrar a Área de Trabalho

Se você posicionar o mouse sobre este botão (sem clicar), todas as janelas ficam 
momentaneamente transparentes (como se fossem de vidro) – neste momento, tirar o mouse 
fará as janelas voltarem a ser opacas. E se você clicar no botão, as janelas realmente minimizam, 
mostrando a área de trabalho permanentemente.

Um novo clique neste botão (quando todas as janelas estiverem minimizadas) fará com que 
todas as janelas sejam restauradas a seus estados originais.

Veja na sequência de figuras a seguir:

Figura 4.42 – Todas as janelas abertas

Figura 4.43 – Janelas translúcidas, enquanto o mouse está no botão Mostrar Área de Trabalho
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Para minimizar todas as janelas, é possível, também, acionar a combinação de teclas WINDOWS 
+ M (isso minimiza todas, mas não consegue restaurá-las) ou WINDOWS + D (isso minimiza 
todas e, se acionado novamente, restaura todas a seus estados originais).

4.3.3.4. Maximizando uma janela

Maximizar uma janela é fazê-la redimensionar-se para tomar todo o espaço possível da tela. 
Para fazer isso, clique no botão Maximizar. 

Figura 4.44 – Botão Maximizar.

Quando uma janela é maximizada, o botão maximizar é substituído pelo botão Restaurar 
Tamanho, que faz a janela retornar ao tamanho que tinha antes da maximização.

Figura 4.45 – Botão Restaurar Tamanho.

Maximizar (e restaurar abaixo) uma janela pode ser feito aplicando-se um clique duplo na Barra 
de Títulos da janela.

Também é possível maximizar uma janela (novidade no Windows 7) arrastando-a, por meio 
da Barra de Título, para a extremidade superior da tela (o movimento é semelhante ao 
redimensionar para ½ tela, que já vimos... apenas com a diferença de que a gente deve arrastar 
para CIMA!).

4.3.3.5. Fechando uma janela

Para fechar uma janela, clique no botão fechar (X) no canto superior direito da janela. Essa ação 
fará as informações da janela serem retiradas da memória RAM do computador e, com isso, o 
programa associado àquela janela será fechado.

Figura 4.46 – Botão fechar.
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Outra maneira de fechar uma janela é acionando a combinação ALT+F4 no teclado do 
computador. Essa ação fechará apenas a janela que estiver com o foco (janela ativa).

Também é possível solicitar o fechamento da janela ao acionar um DUPLO CLIQUE no Ícone de 
Controle da janela (o pequeno ícone que fica localizado na extremidade esquerda da barra de 
título).

Figura 4.47 – Ícone de Controle, duplo clique fechará a janela.

Através desse ícone também é possível acionar os outros comandos vistos até aqui, basta 
aplicar um CLIQUE SIMPLES no mesmo e o menu se abrirá.

Figura 4.48 – Um único clique abrirá esse menu.

Outra forma de abrir o menu de controle da janela é acionando a combinação de teclas ALT + 
BARRA DE ESPAÇO.

4.3.3.6. Trabalhando com várias janelas abertas

Podemos abrir diversas janelas ao mesmo tempo no Windows, embora só seja possível 
manipular uma delas por vez. Para alternar entre janelas abertas, passando o foco de uma para 
outra, basta acionar ALT+TAB. 

Bom, a forma certa de usar é segurar a tecla ALT e, mantendo-a pressionada, acionar TAB tantas 
vezes quantas forem necessárias até o foco estar na janela que se deseja trazer para a frente. 
Você poderá ver quem está “com o foco” por meio da pequena janela que aparece enquanto a 
tecla ALT está pressionada.

Quando você segura ALT e pressiona o TAB pela primeira vez, o painel abaixo é mostrado. A 
cada TAB que você pressionar posteriormente, a próxima miniatura de janela é selecionada! Ao 
soltar o ALT, é justamente esta janela que virá para a frente!

Figura 4.49 – Painel da Alternância entre Janelas (ALT+TAB).
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Outra forma de alternar diretamente entre as janelas abertas (sem que se abra o painel 
mostrado acima) é através das teclas ALT+ESC (alternância direta)!

A terceira, e mais “enfeitada” forma de alternância é chamada de Flip 3D. É conseguida 
segurando a tecla WINDOWS e acionando TAB várias vezes (ou seja, WINDOWS+TAB).

Figura 4.50 – Flip 3D – alternância com “estilo”

4.4. Principais Programas do Windows

Caro leitor, agora que você foi apresentado aos conceitos básicos do sistema operacional 
Windows (mais precisamente, na versão 7), é hora de conhecer os programas que o 
acompanham e suas principais funções.

4.4.1. Windows Explorer

O Windows Explorer é o programa gerenciador de arquivos do sistema operacional Windows. É 
através do Windows Explorer que podemos manipular os dados gravados em nossas unidades, 
copiando, excluindo, movendo e renomeando os arquivos e pastas das nossas unidades de 
armazenamento.

Sem dúvida alguma, o Windows Explorer é a mais importante ferramenta pertencente ao 
Windows cobrada em provas! Se há um único assunto a ser estudado sobre Windows, este 
assunto é o Windows Explorer.
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4.4.1.1. Conhecendo a interface do Explorer

Figura 4.51 – O Windows Explorer.

O Windows Explorer apresenta sua interface dividida em duas partes: o painel da navegação 
(ou área das “pastas”), localizado à esquerda da janela, e o painel do conteúdo (a área grande 
à direita).

O Painel de Navegação (também chamado de “área da árvore”) é o painel que mostra a 
estrutura completa do computador, hierarquicamente, pasta por pasta, unidade por unidade, 
como um grande organograma. Na área das pastas não são mostrados arquivos.

O Painel de Navegação também mostra Bibliotecas (falaremos sobre elas mais adiante), lista de 
locais favoritos (no topo) e acesso aos computadores da rede, seja diretamente (mostrado na 
parte de baixo), seja pelo Grupo Doméstico (vamos citar este recurso interessante também!).

Figura 4.52 – Detalhe do Painel de Navegação

A área do conteúdo apresenta o que há na pasta selecionada da árvore. Na área de conteúdo 
pode aparecer todo tipo de objeto (arquivos, pastas, unidades). Ou seja, quando se clica em 
algum item no Painel de Navegação, automaticamente seu conteúdo é mostrado no Painel de 
Conteúdo.
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No Windows Explorer, sempre deve haver um local explorado, ou seja, o programa sempre 
estará visualizando o conteúdo de algum diretório (pasta ou unidade). Para escolher o diretório 
cujo conteúdo será mostrado, basta clicar nele na árvore.

Na figura seguinte, é possível ver o usuário escolhendo uma pasta para visualizar seu conteúdo. 
Lembre-se: apesar de o clique ter sido dado no painel de navegação (à esquerda), o conteúdo 
será mostrado no painel à direita (área do conteúdo).

Figura 4.53 – Um clique na Biblioteca Imagens permite ver seu conteúdo

Para saber qual o local (pasta, biblioteca, unidade etc.) que está sendo explorado no momento 
(que é interessante para as provas de concurso que apresentam fotografias, como as do Cespe/
UnB), basta ler na barra de endereços do programa. 

No caso da figura a seguir, estamos explorando uma pasta chamada Support, localizada dentro 
da pasta ATI, que, por sua vez, se encontra dentro da Unidade (C:). Simples, não?

Tudo isso pode ser lido, simplesmente na Barra de Endereços, localizada na barra de título da 
janela do Windows Explorer! Não se esqueça disso! Essa barra (endereços) é muito importante!

 
Figura 4.54 – Identificando o local que está sendo explorado.

Entendendo a Barra de Endereços do Windows 7

No Windows Explorer do Windows 7, a barra de endereços trouxe algumas diferenças em 
relação a suas versões anteriores.
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Em primeiro lugar, as “setinhas”. Perceba que a cada “novo nível”, há uma setinha entre ele e 
o anterior. Essa setinha não é só a indicação de que há níveis (do tipo “um dentro do outro”) 
entre aqueles locais. Mas vamos começar vendo isso dessa forma:

Figura 4.55 – A Barra de Endereços

Sabe o que ela significa?

a) estamos, neste momento, explorando a pasta Quarto 2. Dica: sempre estamos explorando 
o último nome mostrado na barra! Ou seja, o último nome mostrado na Barra de Endereços 
é, sem dúvidas, o nome da pasta (do local) que estamos explorando naquele momento.

b) Quarto 2 está dentro de Casa. Casa, por sua vez, dentro da Unidade de disco F:, que, como 
toda unidade, está dentro do item Computador.

c) Quarto 2 tem subpastas (ou seja, existem pastas dentro da pasta Quarto 2) – Ahhh! Por 
essa você não esperava, né? Olha o detalhe: se o último nome (que, já sabemos, indica a 
pasta em que estamos) estiver seguido de uma setinha (e tá lá!), é sinal de que a pasta em 
questão (Quarto 2), tem subpastas (pastas dentro dela!).

Não levou fé? Olha a foto a seguir!

Figura 4.56 – Armário e Bancada são subpastas de Quarto 2

Isso pode ser visto tanto no Painel de Navegação (com as pastas Armário e Bancada sendo 
vistas abaixo – subordinadas – da pasta Quarto 2) quanto no próprio Painel do conteúdo, que 
mostra as duas, provando que são conteúdo (estão dentro) da pasta Quarto 2.

As setinhas são botões que permitem acessar as subpastas de qualquer item presente na barra 
de endereços! Por isso é que eu digo: “se é seguido por uma setinha, tem subpastas!”.

Para exemplificar o uso das setinhas para navegar entre subpastas: estamos na pasta Quarto 2, 
mas se quisermos ir para a pasta Cozinha (que é subpasta de Casa, assim como Quarto 2), basta 
clicar na setinha após Casa e escolher Cozinha na lista! Sim! Sim! Clicar na setinha! Saca só:
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Figura 4.57 – Usando a “setinha” para acessar outras subpastas

Note, também, que cada nome na barra de endereço é um botão, em si, que, se clicado, leva 
para aquela pasta em questão (ou seja, clicar em Casa, leva você à pasta Casa!). As setinhas, 
por sua vez, também são botões, mas que levam às subpastas daquela pasta anterior a elas!

Se você clicar no ícone que aparece à esquerda da barra de endereços, a barra, em si, passará 
a apresentar o endereço em questão de um “jeito antigo”, como era normal se apresentar no 
DOS e nos Windows (até o XP). 

Figura 4.57 – Endereço em seu “formato tradicional”

O formato que sempre foi usado no Windows para endereçar pastas é sempre este: o endereço 
sempre inicia com a unidade de disco em questão e segue “entrando” em cada pasta, 
separando, sempre, os diretórios (pastas) dos subdiretórios (suas subpastas) por meio do sinal 
de \ (barra invertida, ou contra-barra).

Então, só como mais um exemplo, uma pasta chamada Porta-Luvas, dentro de uma pasta 
chamada Carro, que está, por sua vez, dentro uma pasta chamada Garagem, que fica dentro da 
unidade C:, seria referenciada por meio do endereço C:\Garagem\Carro\Porta-Luvas.

Os Endereços na Árvore

Note, abaixo, a “árvore” que indica o endereço F:\Casa\Quarto 2\Bancada. Sabemos que 
Bancada é subdiretório (subpasta) de Quarto 2. Esta, por sua vez, é subpasta de Casa. Casa, por 
fim, está dentro da unidade F:.

Figura 4.58 – O que significa F:\Casa\Quarto 2\Bancada
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O termo subdiretório (ou subpasta) é usado para definir uma relação entre um diretório e o seu 
nível imediatamente superior. No caso da figura anterior, Bancada e Armário são subdiretórios 
(subpastas) da pasta Quarto 2.

Note ainda que algumas pastas apresentam, à sua esquerda, um triangulo (que pode ser branco 
ou preto) e outras simplesmente não apresentam tais sinais. As pastas que possuem triângulo 
possuem subpastas, já as pastas que não possuem triângulo, não possuem subpastas (mas não 
podemos afirmar que estarão vazias, porque podem conter arquivos!!! Fique ligado!).

Figura 4.59 – Pastas que contêm (com sinais) e não contêm (sem sinais) subpastas

Um clique no triângulo branco fará a pasta em questão ser expandida na própria árvore, 
mostrando suas subpastas (e o triângulo se transforma no preto). Quando se clica no triângulo 
preto, este fará a pasta em questão ser contraída, escondendo novamente suas subpastas na 
árvore (e ele volta a ser o triângulo branco).

Note: “expandir” e “contrair” são os verbos utilizados para descrever o ato de “mostrar” ou 
“esconder” as subpastas de uma determinada pasta em questão. Mostrando (expandir) suas 
ramificações ou escondendo-as (contraindo).

Figura 4.60 – Expandir versus Contrair...

No Exemplo da figura anterior, as pastas Arquivo de Retorno, Casa, Quarto 1 e Quarto 2 possuem 
subpastas (Quarto 2 foi expandida no exemplo, mostrando suas subpastas). As demais pastas 
do exemplo não possuem subpastas.

Expandir e Contrair são ações que são realizadas e acontecem apenas no Painel de Navegação 
(ou seja, apenas na parte esquerda do Windows Explorer). Quando usamos a expressão “Abrir” 
ou “Explorar”, consiste em dizer que a pasta está sendo visualizada, ou seja, que o seu conteúdo 
está sendo visto (isso, claro, acontece no Painel do conteúdo). 
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Outros Detalhes da Interface (Área do Conteúdo)

Veja, a seguir, o conteúdo da pasta Quarto 1. Ou seja, neste momento, a pasta Quarto 1 está 
sendo Explorada!

Figura 4.61 – Pasta Quarto 1 contém uma pasta e dois arquivos

Os ícones do Painel de Conteúdo podem ser apresentados de várias formas, basta clicar no 
botão Modo de Exibição, localizado à direita na Barra de Ferramentas. Veja todas as opções:

Figura 4.62 – Botão para alteração do Modo de Exibir os ícones

Um dos formatos mais interessantes é o Detalhes, que mostra os objetos em lista vertical, 
acompanhados de várias informações interessantes sobre eles (das quais, claro, se pode extrair 
inúmeras questões de prova!).

Figura 4.63 – Exibição em modo Detalhes
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Cada modo de exibição, porém, tem seu próprio “charme” e sua própria característica (que, 
diga-se de passagem, é assunto de questões de prova, também!). Visite-os, teste-os! Vai ser 
enriquecedor! Se quiser mais dicas, claro (macetes), visite o site da Editora Elsevier, lá você 
encontrará um vídeo explicativo sobre este conteúdo, especialmente preparado para você, 
leitor!

Aproveitando que estamos naquela “parte” da janela, eis que se apresenta o botão “Mostrar 
Painel de Visualização”, que permite ligar/desligar o terceiro painel do Windows Explorer: o 
painel que permite visualizar rapidamente o conteúdo de um arquivo selecionado na área de 
conteúdo.

Sem precisar abrir o arquivo para ver seu conteúdo (parte dele), é só clicar no arquivo e o 
painel de visualização (se estiver aberto, claro!) mostrará a primeira página, o primeiro slide, os 
primeiros trechos do arquivo em questão!

Figura 4.64 – Painel de Visualização em ação

O último item que é necessário conhecer acerca da “cara” do Windows Explorer é a Barra de 
Status, ou, hoje, Painel de Informações. É a área que fica na parte de baixo da janela, mostrando 
informações sobre o arquivo que estiver selecionado! Prepare-se para prestar bem atenção a 
ela, tá? Daqui, saem muitas questões de prova! O_o

Figura 4.65 – Painel de Informações do Windows Explorer

Além das informações naturais normais do arquivo (como tamanho, tipo, data de modificação), 
o Painel de Informações traz uma coisinha nova: as Marcas. Marcas são “palavras-chave” 
relacionadas ao arquivo, como “termos” que indicam a que o arquivo está associado.

Adicionar marcas ao arquivo poderá facilitar o agrupamento e a pesquisa de arquivos no 
seu computador. Basta clicar onde está “Adicionar uma marca”, e o campo se abrirá! Você 
poderá colocar diversas marcas, separadas por ponto-e-vírgula. Veja a seguir as marcas sendo 
adicionadas ao arquivo:

Figura 4.66 – Adicionando uma Marca
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Note que os campos Título e Autores também poderão ser alterados: experimente clicar neles 
para testar!

4.4.1.2. Usando o Windows Explorer

Depois de conhecer os principais tópicos da interface do Windows Explorer, devemos aprender 
a trabalhar com ele, realizando algumas operações básicas com pastas e arquivos, como criar, 
renomear, excluir, copiar e mover.

A seguir, as principais operações que podemos realizar com o auxílio do Windows Explorer:

Criando uma pasta ou arquivo

Para criar uma pasta ou um arquivo, primeiro certifique-se de estar explorando a pasta ou 
unidade onde quer que o objeto seja criado. Acione o menu Arquivo (para que ele apareça, é 
necessário pressionar a tecla ALT), e, dentro dele, acione o submenu Novo e, por fim, clique no 
nome do objeto que deseja criar (em Pasta, por exemplo, ou no tipo de arquivo desejado).

Figura 4.67 – Criando uma Pasta.

Após a seleção do tipo de objeto, o novo objeto será criado na pasta local, mas ele ainda precisa 
de um nome, basta digitá-lo (e, lógico, pressionar ENTER) e o objeto terá sido confirmado.

Figura 4.68 – Confirmando a criação da Pasta (ENTER depois de digitar o nome!).
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Esse procedimento tanto serve para pastas (conforme mostrado) como para arquivos (no 
submenu Novo há vários tipos de arquivos disponíveis para criar, como pode ser visto na figura 
4.67).

Outra maneira de criar uma pasta é usando o botão direito do mouse numa área em branco do 
Painel de Conteúdo: o Menu de contexto vai se abrir (aliás, é o que sempre acontece quando 
clicamos com o botão direito do mouse em alguma coisa) e, nele, haverá a opção Novo, que é 
réplica do submenu Novo lá do menu Arquivo.

Lembre-se disso: sempre haverá uma forma de fazer operações no Windows 7 com o uso do 
botão direito (também chamado de botão auxiliar, ou botão secundário) do mouse. Ou seja, em 
qualquer comando aqui mostrado, sempre haverá um “jeitinho” de fazer com o botão direito! 
Não o subestime!

Figura 4.69 – Menu de Contexto (aberto por meio do botão direito)

Portanto, para criar uma pasta, faz-se: clicar com o botão direito (numa área vazia do painel de 
conteúdo); clicar no submenu Novo; clicar em Pasta... Depois é só digitar o nome e ENTER para 
confirmar! ;-)

O menu que se abre em decorrência do clique com o botão direito é chamado de menu de 
contexto porque ele se adapta ao contexto! Ou seja, ele muda suas opções (comandos 
apresentados) de acordo com o local onde é clicado!

Portanto, o segredo do botão direito não é como usá-lo (é só clicar), e sim, ONDE USÁ-LO (onde 
clicar).

Figura 4.70 – Vários Menus de Contexto diferentes (locais diferentes)
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No Windows 7, porém, há uma forma muito mais simples de criar pastas (só pastas, ao contrário 
do que se viu, em que podíamos criar arquivos também, por meio das opções do submenu 
Novo). Basta acionar o botão Nova Pasta, na barra de ferramentas, e seguir com a digitação do 
nome e a confirmação! Fácil, né?

Figura 4.71 – Taí, ó! “Facim, facim”!

Renomeando um arquivo ou pasta

Renomear um objeto significa mudar o nome previamente definido para ele. Para mudar o 
nome de um arquivo (ou pasta), siga estes passos:

1. Selecione o objeto desejado.

2. Acione o comando para renomear (há cinco maneiras):

a. Acione o menu Arquivo / Renomear;
b. Acione a tecla F2 (no teclado);
c. Acione um clique no nome do objeto;
d. Botão direito (no objeto) / Renomear (no menu de contexto);
e. Clique no botão Organizar (barra de ferramentas) / Renomear;

3. Digite o novo nome para o objeto (pois no nome estará alterável);

4. Confirme (pressionando ENTER ou clicando fora do objeto).

Figura 4.72 – Usando o botão Organizar para renomear

Note uma coisa: no item “c” acima listado, diz-se “um clique no Nome”. Sim! É um clique só! E 
tem que ser no nome (não no ícone). Faça o teste!



MTE - Auditor Fiscal do Trabalho – Informática – Prof. João Antonio

www.acasadoconcurseiro.com.br 1693

Excluindo um arquivo ou pasta

Excluir um arquivo ou pasta significa retirar este objeto da unidade de armazenamento, 
liberando o espaço ocupado por ele para poder ser usado na gravação de outro.

Ou seja, é “matar” o objeto, seja ele um arquivo ou uma pasta! Só lembre-se de que apagar 
uma pasta significa, por definição, apagar todo o seu conteúdo (todas as pastas e arquivos 
dentro dela).

A seguir temos um passo a passo simples para apagamento (exclusão) de um objeto:

1. Selecione o objeto desejado (ou, no caso, indesejado);

2. Acione o comando de exclusão (há quatro maneiras de acioná-lo):

a. Acione o menu Arquivo / Excluir;

b. Pressione a tecla Delete (no teclado, claro!);

c. Acione a opção Excluir do menu de contexto (clicando com o botão direito do mouse 
sobre o objeto a ser apagado, claro!);

d. Acione o botão Organizar / Excluir;

Figura 4.73 – Acionando o comando Excluir do Botão Direito

3. Confirme a operação (uma pergunta será feita em uma caixa de diálogo e toma-se por 
confirmação a resposta afirmativa).

Figura 4.74 – Solicitação de confirmação de envio de um arquivo para a lixeira.
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Em primeiro lugar, meu amigo leitor (ou amiga leitora), Enviar para a Lixeira NÃO É Excluir! Isso 
é uma coisa que precisa ser bem explicada! Ou seja, mesmo que a resposta à pergunta acima 
mostrada seja “SIM”, o arquivo em questão (Como fazer Sushi.docx) não será excluído, e sim, 
enviado para a Lixeira.

Outra forma de enviar um arquivo para a lixeira é arrastá-lo diretamente para o ícone da lixeira, 
no painel de Navegação (ou para o ícone da Lixeira na Área de Trabalho). 

Figura 4.75 – Arquivo arrastado diretamente para a lixeira.

Mas, Afinal, o que é a Lixeira?

A Lixeira é uma pasta especial que o sistema Windows utiliza para o processo de exclusão de 
arquivos e pastas dos discos rígidos do computador. A lixeira, em suma, serve para guardar 
arquivos que a gente tenta apagar!

Mas a lixeira só guarda arquivos que estavam em discos rígidos (HDs) ou discos de estado sólido 
(SSDs), que funcionam como HDs. Não importando se são discos rígidos internos ou externos 
(HD externo, transportável, conectado pela porta USB, por exemplo). Qualquer arquivo apagado 
de qualquer um desses dispositivos será, prioritariamente, armazenado na Lixeira quando se 
tentar apagá-lo.

Arquivos armazenados em outros tipos de mídias (unidades) removíveis (como pendrives, 
disquetes – se ainda houver – ou cartões de memória, por exemplo) não têm direito de ir para 
a Lixeira, ou seja, são imediatamente apagados (definitivamente).

Olha o que acontece com um arquivo armazenado num pendrive quando se tenta apagá-lo 
(compare a mensagem da imagem seguinte com a mensagem apresentada antes, na Figura 
4.74):

Figura 4.76 – Úia! Que medo! Agora é Sério!
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Algumas “verdades e mitos” sobre a lixeira:

a. A lixeira tem um tamanho máximo (definido pelo sistema, mas pode ser alterado por você, 
usuário). Sempre que a lixeira estiver cheia (de arquivos), atingindo seu “tamanho” pré-
definido, ela não aceitará mais arquivos.

b. A lixeira mantém os arquivos armazenados nela por tempo indeterminado! Ou seja, nada 
de dizer por aí que “a lixeira apaga arquivos automaticamente depois de 3 dias”! O que você 
manda para a lixeira fica lá até que você apague de vez (esvaziando a lixeira, por exemplo) 
ou quando você recupera o arquivo (restaura-o para seu local original ou para outra pasta).

c. Cada unidade de disco rígido (HD) (inclua SSD nisso, ok?) tem necessariamente sua própria 
lixeira. Ou seja, se um computador tem mais de uma unidade de disco rígido reconhecida 
(podem ser partições no mesmo disco – já que cada uma delas vai ser entendida como uma 
unidade diferente), cada uma delas (unidades) vai ter sua própria lixeira.

Sim: estou falando de uma pasta diferente em cada unidade de disco rígido! Essas pastas são, 
normalmente, invisíveis, restando, apenas, visível, a pasta Lixeira no Desktop (Área de Trabalho). 
Essa “lixeira central” consolida os conteúdos de todas as “lixeiras” das Unidades!

Figura 4.77 – O computador tem duas unidades de Disco Rígido reconhecidas

No exemplo do computador acima, as unidades C: e F: possuem, cada uma delas, sua própria 
lixeira. São duas pastas distintas, cada uma em sua própria unidade, que são vistas juntas na 
Lixeira principal, lá no Desktop.

d. Os objetos presentes na Lixeira (dentro dela) não podem ser abertos (experimenta dar 
duplo-clique em qualquer um deles! Não abre!!!).

e. Os objetos presentes na Lixeira podem ser recuperados ou excluídos definitivamente. 
Quando se recupera um deles, ele sai da lixeira e vai para alguma outra pasta (volta a 
“conviver” com os demais). 

Quando ele é apagado definitivamente, para o Windows, não tem mais volta!

 



 

www.acasadoconcurseiro.com.br1696

Figura 4.78 – O que se pode fazer...

Vamos analisar alguns dos comandos da lixeira (que podem ser encontrados no Menu Arquivo, 
no botão Organizar, na Barra de Ferramentas ou por meio do Botão Direito do Mouse):

1. Esvaziar Lixeira: apaga, definitivamente, todos os objetos existentes na Lixeira, ou seja, 
“caixão e vela preta” (termo normalmente usado por mim para significar NÃO TEM MAIS 
JEITO!).

2. Excluir: apaga, definitivamente, apenas o arquivo selecionado;

3. Restaurar este item (ou “Restaurar”): envia o arquivo selecionado de volta para a pasta de 
onde ele foi apagado (se esta já foi apagada, ela é recriada);

4. Restaurar todos os itens: envia todos os arquivos da lixeira de volta para seus locais originais 
(pastas de onde haviam sido apagados);

Um objeto que está na lixeira também pode ser arrastado para qualquer outro local fora da 
lixeira, sem necessariamente ir para o local de onde foi apagado.

E, ainda sobre as “verdades e mitos” da Lixeira...

f. É possível ignorar a lixeira! Sim! É Possível abdicar do direito de enviar um objeto para a 
lixeira!

Faça o seguinte: realize o procedimento de apagamento já apresentado segurando, 
simultaneamente ao comando, a tecla SHIFT.

(Por exemplo: SHIFT + DELETE, ou SHIFT + Arquivo / Excluir, ou SHIFT + Organizar / Excluir... etc.)

Quando você acionar o comando (4 formas vistas) segurando a tecla SHIFT, o arquivo em questão, 
mesmo tendo direito de ir para a Lixeira, será convidado a ser apagado definitivamente (ou seja, 
a mensagem que aparecerá diz claramente “deseja excluir o arquivo permanentemente?”).

O Apagamento Definitivo é mesmo Definitivo?

Bem, para começar, sabemos que os arquivos que foram enviados para a lixeira podem ser 
recuperados, não é mesmo?

“Sim, João, deu pra perceber!”
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Mas se a pergunta fosse: “Arquivos apagados definitivamente (por exemplo, de pendrives) 
podem ser recuperados?”

“E aí, João? O que eu respondo?”

A resposta, caro leitor, é DEPENDE!

O Windows, em si, não consegue reconhecer a existência de arquivos que foram apagados 
definitivamente. Ou seja, o Windows não consegue recuperá-los sozinho (fazendo uso apenas 
de seus próprios meios e programas).

Mas há programas especiais que conseguem recuperar arquivos apagados definitivamente, 
mesmo de pendrives, disquetes, cartões de memória, HDs e SSDs! Tais programas podem ser 
achados na própria Internet... Muitos deles acompanham conjuntos de programas de segurança 
(como antivírus e firewalls).

“Mas, peraí João! Se os arquivos são recuperáveis, é sinal de que eles não foram apagados! 
Como é possível?”

Fácil, caro leitor! Vimos que os arquivos são armazenados em áreas chamadas clusters (ou 
unidades de alocação), nas memórias permanentes (os discos). Vimos também que esses 
clusters são gerenciados (organizados, controlados) por um índice normalmente chamado 
tabela de alocação (no Windows, é comum chamá-lo de FAT).

Qualquer que seja a forma escolhida para se excluir definitivamente um arquivo ou pasta do 
seu computador, não importando se é do disco rígido, do disquete ou de pendrives, ela apenas 
afetará a FAT; ou seja, um arquivo apagado ainda manterá seus dados nos clusters do disco, 
mas para o sistema operacional ele não existe porque a FAT informa que aqueles clusters estão 
vazios.

É como se, ao invés de destruir uma “plantação”, o sujeito destrói apenas a “escritura da terra” 
– a plantação está lá... intacta! Mas o terreno não tem mais dono! Poderá ser usado a qualquer 
momento para “reforma agrária”. Em suma, apagar arquivos não é destruí-los... é desapropriá-
los!

Como já foi dito, há programas que conseguem ler os clusters diretamente à procura de arquivos 
supostamente apagados e, com isso, informar novamente à FAT sobre a presença dos mesmos 
(e, com isso, fazer o sistema operacional enxergá-los novamente). Esses programas são, por 
exemplo, usados pela Polícia Federal e Secretarias da Fazenda para vasculhar informações em 
computadores suspeitos de onde dados foram apagados.

Há, claro, também, programas que prometem DESTRUIR de verdade os arquivos (fazendo o 
que o Windows não faz), ou seja, “queimar a plantação”. Tais programas fazem o trabalho de 
destruir os dados nos clusters, sobrescrevendo-os com dados aleatórios, tornando bem mais 
difícil (promete-se impossível) recuperar tais dados, mesmo pelos programas de recuperação.
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Figura 4.79 – Opção “Destruidor de Arquivos” – aí é matar de vez!

A opção “Destruidor de Arquivos”, mostrada na figura anterior, vem junto com o programa 
BitDefender Total Security®, um conjunto de programas para segurança, que envolve antivírus, 
firewall e uma coleção de outros programas interessantes! Usando essa opção, é pouco provável 
que qualquer programa (mesmo os mais especiais) consiga recuperar o objeto “destruído”.

“Tá querendo esconder o que, João? Ein? Desembucha!”

Bom... vamos prosseguir... ;-D

Atenção: Enquanto a tabela de alocação considerar que os clusters de um arquivo estão vazios 
(mesmo havendo ainda dados neles), eles serão considerados utilizáveis. Aí está o problema! 
Se algum novo arquivo for gravado naquela área em que havia dados do arquivo anterior, a 
recuperação do arquivo anterior fica comprometida (talvez até impossibilitada) – é o mesmo 
princípio do programa “destruidor”, só que sem querer!

Aviso: se você não faz ideia do que sejam clusters ou tabela de alocação, leia o capítulo anterior 
(a Parte 3 deste livro), que fala justamente desse assunto.

Copiando e Movendo Objetos

É possível, através do Windows Explorer, alterar a posição de um arquivo de uma determinada 
pasta para outra ou criar cópias de um determinado arquivo ou pasta em outros locais.

Mover significa mudar um objeto de local, tirando-o do local original onde se contra e 
posicionando-o em outro local (pasta). Copiar, por sua vez, é o procedimento que cria uma 
cópia exata de um determinado objeto em outro local (ou no mesmo local, desde que com 
outro nome).

É possível mover e copiar arquivos e pastas usando, simplesmente, o movimento de arrasto do 
mouse, olha só:

Para copiar um arquivo: arraste o arquivo, de seu local de origem para a pasta de destino, 
enquanto pressiona a tecla CTRL no teclado.

Para mover um arquivo: arraste o arquivo, de seu local original para a pasta onde deve ser 
colocado, enquanto pressiona a tecla SHIFT, no teclado.
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Figura 4.80 – Ao arrastar o arquivo com a tecla CTRL pressionada, o arquivo é copiado  
(note o indicador junto ao ícone arrastado).

 
Figura 4.81 – Arrastando com a tecla SHIFT pressionada, o objeto será movido 

Então, é hora de você perguntar, com a testa enrugada. “Ei, João! Nunca segurei a tecla SHIFT 
para mover os arquivos! Sempre arrasto os arquivos simplesmente sem segurar tecla alguma. O 
que é isso?” – É Simples, caro leitor!

Quando o arrasto é feito sem que se mantenha pressionada nenhuma tecla, ou seja, quando 
fazemos um arrasto simples, apenas com o mouse, o resultado pode significar MOVER ou 
COPIAR, dependendo da seguinte condição:

a. Se o arrasto for realizado entre pastas dentro da mesma unidade de disco, por exemplo, se 
a pasta de origem e a pasta de destino do arrasto estiverem, ambas, dentro da unidade C:, 
então, a operação será MOVER.

ou

b. Se o arrasto for realizado entre pastas de unidades de disco diferentes, por exemplo, se a 
pasta de origem estiver na unidade D: e a pasta de destino do arrasto estiver dentro da 
unidade C:, então, a operação será COPIAR.

No Exemplo da figura a seguir, o processo realizado é um arrasto simples. Ele será equivalente 
a uma cópia porque a pasta de origem (onde o arquivo está atualmente), fica na Unidade 
C:, e a pasta de destino (para onde o arrasto foi feito) fica na Unidade F: (portanto, unidades 
diferentes).
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Figura 4.82 – O arrasto (sem o auxílio de tecla alguma) fazendo uma cópia

Outra maneira de mover e copiar arquivos é usando os comandos Recortar, Copiar e Colar, 
encontrados no menu Editar e no botão Organizar (além, é claro, do menu de contexto do 
botão direito do mouse). Esses três comandos são usados de forma semelhante àquelas dos 
programas que manipulam dados, como o Word e o Excel; ou seja, os comandos Recortar e 
Copiar iniciam o processo, e o comando Colar SEMPRE o conclui.

Veja um passo a passo para copiar e mover arquivos usando esses comandos:

1. Selecione o objeto desejado (basta acionar um clique nele);

2. Acione o comando Recortar (se deseja mover o objeto) ou o comando Copiar (se deseja 
copiá-lo);

3. Selecione o local de destino (a pasta ou unidade para onde o objeto vai);

4. Acione, finalmente, o comando Colar;

Entenda: não importa COMO você acionou qualquer um dos três comandos (lembre-se que 
pode ser pelo botão direito do mouse, pelo menu Editar ou pelo botão Organizar, na barra de 
ferramentas). O que importa é que você deve acionar RECORTAR ou COPIAR primeiramente 
(isso escolhe o tipo do procedimento que você está fazendo) e, por fim, obrigatoriamente, 
acionar COLAR!

Antes de você acionar o comando COLAR, nenhum procedimento foi feito! Ou seja, o 
procedimento só se completa quando você aciona este comando!

Figura 4.83 – Várias formas de acionar os três comandos!
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Note, apenas, que, com relação ao botão direito do mouse, há um segredo (que, novamente, 
refere-se a ONDE você clica!). Se clicar num ícone de um arquivo, só aparecem as opções 
Recortar e Copiar (não aparece Colar). Se você clica num ícone de uma pasta ou numa área em 
branco (vazia) da área de conteúdo, aparece a opção Colar.

Os comandos apresentados também podem ser acionados por combinações de teclas (as 
chamadas teclas de atalho): CTRL+X aciona o comando Recortar; CTRL+C aciona o comando 
Copiar; CTRL+V aciona o comando Colar.

Novamente, vale lembrar, essas teclas de atalho são, apenas, mais uma forma de acionar os 
comandos! O que importa, porém, não é a forma de acionar, e sim, a sequência de acionamento.

Comparações em Provas

Muito comum é, hoje em dia, especialmente nas provas da FCC (Fundação Carlos Chagas), que 
haja comparações entre os “dois métodos” de cópia e movimentação (ou seja, “arrasto” versus 
“três comandos”).

“Dá um exemplo, João, por favor?”

Claro!

Olha só... Se você encontra, caro leitor, a seguinte descrição numa prova: “Arrastar um arquivo 
de uma pasta da Unidade C: para outra pasta, dentro da unidade F:, é equivalente a acionar, 
depois de selecionar o referido objeto, os comandos Copiar e Colar, sequencialmente.”... O que 
você diria?

“Bom, João, apesar de algumas ‘estranhezas’, eu diria que está certo, porque ele comparou dois 
procedimentos que resultarão na cópia do arquivo!”

Precisamente!!! Ele comparou o “arrasto” entre unidades diferentes com o uso dos comandos 
COPIAR e COLAR, dizendo que são equivalentes! Está corretíssimo! Claro que não podemos 
exigir que o redator seja Ruy Barbosa (ou seja, haverá erros grosseiros de coesão, alguns até 
poderiam levar a interpretar a questão erroneamente!), por isso nós simplesmente abstraímos 
o preciosismo literário e vamos “direto na ferida”. 

Ou seja, ele compara dois procedimentos e diz que são a mesma coisa (ou equivalentes)... isso 
significa que ele está dizendo que os dois procedimentos dão o mesmo resultado! E... SIM! Eles 
dão!

Fácil, não?!

Múltipla Seleção de Ícones

Podemos realizar uma mesma operação em vários ícones ao mesmo tempo, desde que os 
selecionemos. Podemos selecionar ícones próximos uns dos outros (adjacentes) ou ícones que 
não têm contato entre si (espalhados pela janela).

As técnicas apresentadas aqui não servem apenas para o Windows Explorer, mas para todas as 
janelas do Windows (incluindo o Desktop). Para selecionar vários ícones próximos (adjacentes) 
podemos utilizar duas maneiras, a saber:



 

www.acasadoconcurseiro.com.br1702

a. Quadro de seleção: clique em uma área em branco da janela, arraste o mouse, criando 
um quadro, até que este envolva todos os ícones desejados. Este é o método mais fácil de 
fazer, mas o menos cobrado em prova (porque é difícil de “descrever” o movimento).

Figura 4.84 – Quadro selecionando dois arquivos e uma pasta.

b. Seleção com SHIFT: clique no primeiro arquivo a ser selecionado da sequência e, segurando 
a tecla SHIFT, clique no último deles.

Figura 4.85 – Primeiro, clica-se em “Kurage sem segredos.docx” e, segurando SHIFT...

Figura 4.86 - ... clica-se em “Sashimis Fáceis.docx” para selecionar todos entre eles.

Em tempo: Kurage (lê-se curaguê) é uma deliciosa iguaria servida em alguns restaurantes 
japoneses: água-viva! Sim! Água-viva! (é delicioso, apesar de nos dar a sensação de estarmos 
mordendo um pedaço de Tupperware® - aquelas caixas plásticas “tapaué”...).



MTE - Auditor Fiscal do Trabalho – Informática – Prof. João Antonio

www.acasadoconcurseiro.com.br 1703

Para selecionar vários arquivos não adjacentes (separados na tela), podemos usar a tecla CTRL. 

c. Seleção com o CTRL: clique no primeiro arquivo desejado e, segurando a tecla CTRL, clique 
nos demais arquivos. Pode-se, igualmente, segurar a tecla CTRL antes mesmo de selecionar 
o primeiro item.

Figura 4.87 – Vários arquivos não adjacentes selecionados com a tecla CTRL.

Para selecionar todos os ícones (arquivos e pastas) da pasta que você está explorando, é possível 
acionar o comando Selecionar Tudo (no menu Editar) ou acionar a tecla de atalhos CTRL+A.

Figura 4.88 – Todos os objetos selecionados (por meio do CTRL+A)

“João, o que eu posso fazer após selecionar vários objetos?”

Qualquer coisa, caro leitor! Apagar (excluir) todos eles de uma vez! Copiar ou Mover (arrastando 
ou usando os três comandos) de uma vez... Até mesmo renomear todos eles de uma única vez!

“Mas, peraí, Renomear? Eles vão ficar com o mesmo nome? Isso pode?”

Não, eles não ficarão com o mesmo nome! O Windows vai dar a eles um “(X)” no final de cada 
nome, onde esse “X” é um número que vai incrementando de um em um, a cada novo arquivo. 
Olha o resultado de ter selecionado todos os arquivos da pasta, ter acionado F2, ter digitado 
“Fome” e, por fim, acionado ENTER.
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Figura 4.89 – Vários arquivos renomeados ao mesmo tempo.

Outras operações que podem ser realizadas no Windows Explorer e não envolvem arquivos ou 
pastas são mostradas a seguir.

Formatando Discos

Formatar é preparar um disco (ou uma partição) para ser usado como superfície de gravação. 
Quando se formata um disco, seus dados são supostamente apagados (na verdade, a FAT 
tem seu conteúdo completamente apagado), deixando todos os clusters prontos para serem 
utilizados para a gravação de outros dados.

Lembre-se: na formatação, assim como no apagamento de arquivos, apenas a tabela de 
alocação é afetada. Os dados, continuam existindo em um disco recém-formatado (isso permite 
que sejam recuperados pelos “programas especiais” de que falei anteriormente).

Para formatar uma unidade de disco, vá ao item “Computador”, selecione a unidade a ser 
formatada (no nosso caso a unidade F:) e acionar o comando Formatar, no menu Arquivo 
(lembre-se da tecla ALT).

Figura 4.90 – Janela do comando Formatar aplicada a uma unidade de HD (F:).

Observe que é durante a formatação que são escolhidos o sistema de arquivos (NTFS, no nosso 
exemplo) e o tamanho dos clusters daquela unidade (4096 Bytes, no exemplo)
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Antes de iniciar o processo de formatação propriamente dito, é possível escolher algumas 
opções, a saber: 

a. Formatação rápida: que resultará, simplesmente, no apagamento da FAT (ou MFT, no caso 
do NTFS). Quando não se escolhe a formatação rápida, o Windows realiza a formatação 
completa, que significa apagar a FAT e verificar erros nos setores (clusters) após esse 
apagamento.

b. Rótulo do Volume: o nome da unidade de disco (nome que é apresentado no Windows 
Explorer);

c. Criar disco de Inicialização do MS-DOS: copia, para o novo disco formatado, os arquivos 
iniciais do sistema operacional (para que aquele disco possa ser usado para iniciar uma 
máquina – ou seja, fazê-la funcionar). Essa opção não está disponível para todos os tipos de 
discos.

Lembre-se: o Windows não deixará o usuário formatar a unidade de disco onde ele está 
instalado (normalmente a unidade C:). Outras unidades de disco rígido que não são importantes 
podem ser formatadas perfeitamente.

Lembre-se também: o comando FORMATAR pode ser encontrado, também, por meio do botão 
direito do mouse sendo clicado na unidade de disco que se deseja formatar!

Compartilhando Recursos

Quando um computador faz parte de uma rede de computadores (ou seja, quando está física e 
logicamente conectado a outros computadores), seus recursos (unidades, pastas, impressoras) 
podem ser compartilhados com os outros para serem usados por qualquer componente 
da rede. Para compartilhar uma pasta com os outros computadores da rede, simplesmente 
selecione a pasta e acione Compartilhar com...

Figura 4.91 – Arquivo / Compartilhar com

As opções que aparecem dentro de “Compartilhar com” são:

a. Ninguém: simplesmente não compartilha a pasta selecionada. Retira todos os 
compartilhamentos da pasta selecionada. Depois disso, a pasta selecionada só poderá ser 
acessada localmente (ou seja, do computador em que ela está) e somente pelo usuário que 
a criou.
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b. Grupo Doméstico (Leitura): compartilha a pasta selecionada para o Grupo Doméstico 
(explico depois) com o direito de “Somente Leitura” (ou seja, os demais usuários só poderão 
ter acesso a essa pasta para LER seu conteúdo – nunca para modificá-lo ou excluí-lo).

c. Grupo Doméstico (Leitura/Gravação): permite compartilhar a pasta em questão para 
o Grupo Doméstico, dando direito, aos outros usuários, a LER e MODIFICAR (SALVAR) o 
conteúdo da pasta compartilhada. Ou seja, outros usuários, por meio da rede, poderão 
abrir (ler), salvar (gravar) e excluir os seus arquivos nessa pasta compartilhada.

d. Pessoas Específicas: permite escolher para quem (usuários) e em quais níveis (leitura/
gravação) o compartilhamento vai ser feito. Para esta opção, não é necessário ter um Grupo 
Doméstico.

 
Figura 4.92 – Janela do Compartilhamento p/ Pessoas Específicas

Também é possível acessar a opção Compartilhar com diretamente do botão direito do mouse 
sobre a pasta selecionada ou por meio de um botão apropriado na barra de ferramentas, 
conforme visto a seguir:

Figura 4.93 – Outras Formas de acionar o Compartilhar Com

Trabalhando em Rede com o Windows 7

O Windows 7 foi criado especificamente para controlar um único computador, mas traz 
inúmeros recursos para que possamos trabalhar facilmente com mais de um deles ligados em 
rede.
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Uma rede de computadores é um conjunto de computadores interligados. Uma rede permite 
que os vários computadores troquem informações entre si, por meio, normalmente, do 
compartilhamento de recursos (pastas e impressoras, por exemplo).

Por meio do Windows Explorer, é possível “ver” toda a rede. Isso é feito com a ajuda da 
opção Rede, que fica no Painel de Navegação do Windows Explorer. Note o item Rede aberto, 
mostrando 3 computadores atualmente conectados (sim, eles estão ligados nesse momento).

Figura 4.94 – Item Rede visualizando três computadores

Alien, MobAlien e TouchHP são os nomes de três computadores ligados em rede. MobAlien: 
Joao Antonio, por sua vez, é um dispositivo de mídia, onde se poderá pesquisar Músicas, Vídeos 
e Fotos (usado quando o Windows atua como Central de Mídia (Media Center) para a família).

Supondo que estamos trabalhando no computador TouchHP e queremos acessar o computador 
Alien, é só dar duplo clique nele! Automaticamente, seus compartilhamentos (pastas que foram 
compartilhadas dentro dele) vão aparecer (caso, claro, você tenha acesso, como usuário, a esse 
micro).

Figura 4.95 – Em Alien, há duas pastas e uma Impressora compartilhadas
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E para entrarmos no Compartilhamento Quarto 1, basta, também, acionar um clique duplo 
nesta pasta. Caso tenhamos direito de acessá-la, ela será normalmente aberta! Perceba o 
endereço dessa pasta!

Figura 4.96 – Endereço do Compartilhamento Quarto 1

Mas, se clicarmos no ícone que fica à esquerda da Barra de Endereços, veremos o verdadeiro 
endereço... Olha aí!

Figura 4.97 – Endereço de Rede Windows

Explicando: quando estamos numa rede Windows (ou seja, uma rede que usa os protocolos de 
comunicação e compartilhamento do sistema Windows), a forma de endereçamento de outros 
computadores e seus compartilhamentos segue a seguinte norma:

\\Nome_do_Computador\Nome_do_Compartilhamento

Ou seja, sempre que nos referimos a algum computador localizado na rede, quer seja na 
barra de endereços, quer seja no campo de pesquisa (que fica ao lado da barra de endereços), 
devemos usar \\ (duas contra-barras) seguido do nome do computador.

Portanto, o endereço:

\\ALIEN\Quarto 1\Armário

Na verdade, aponta para uma pasta chamada Armário, dentro de uma pasta chamada Quarto 
1. Quarto 1, por sua vez, está compartilhada, e é localizada dentro de um computador que é 
conhecido, na rede, pelo nome de ALIEN.

Cuidado com isso, ok? Não usamos / (barra normal), e sim \ (contra-barra), exatamente como 
usamos nos endereços de pastas locais (do tipo C:\casa\sala).

Mapeando uma Unidade de Rede

Mapear uma unidade de rede é selecionar um compartilhamento qualquer de outra máquina 
da rede e transformá-la em uma unidade de disco virtual em nosso computador. Em outras 
palavras, é criar um “atalho”, na forma de uma unidade de disco, que aponta para um 
compartilhamento em outro micro.

Para mapear uma unidade, basta acionar o menu (abra com a tecla ALT) Ferramentas e, lá 
dentro, acionar a opção Mapear Unidade de Rede. Dentro da caixa de diálogo que se abrirá deve-
se informar a letra que a unidade usará (X:, Z:, qualquer uma) e para qual compartilhamento 
ela apontará.
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Figura 4.98 – Criando a unidade (Z:), que aponta para o “\\ALIEN\Quarto 1”.

A opção Reconectar-se durante o Logon permite garantir que quando o computador for 
novamente ligado (e quando aquele usuário voltar a logar-se na máquina, informando suas 
credenciais), a unidade Z: seja novamente conectada ao compartilhamento em questão (sem 
precisar fazer de novo o comando Mapear Unidade de Rede).

A opção Conectar usando credenciais diferentes permite que se escolha um nome de 
usuário (login) e uma senha diferentes dos atuais (ou seja, diferentes dos usados pelo usuário 
atualmente ligado).

Note, na figura seguinte, como fica uma unidade mapeada, apresentada junto com as demais 
unidades de disco locais (veja que ela fica “separada” dos grupos “Unidades de Disco Rígidos” e 
“Dispositivos com Armazenamento Removível”, em um grupo próprio):

Figura 4.99 – Unidade Z: – na verdade, um atalho para uma pasta na rede.

Outra forma fácil de acionar o comando Mapear Unidade de Rede é por meio do botão (com 
esse nome) na Barra de Ferramentas:

Figura 4.100 – Botão Mapear Unidade de Rede
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A qualquer momento o usuário poderá “excluir” a unidade mapeada se não a quiser mais. Esse 
processo é chamado Desconectar Unidade da Rede, e seu comando também está localizado no 
menu Ferramentas.

Você também pode desconectar essa Unidade de seu compartilhamento na rede usando o 
botão direito do mouse sobre ela e escolhendo a opção Desconectar-se, no menu de contexto.

Digitando Endereços Web no Windows Explorer

O Programa Windows Explorer é o gerenciador de arquivos do sistema operacional Windows, 
ou seja, tem a função de permitir a visualização e o controle dos recursos presentes nas 
unidades de disco do computador.

Normalmente digitamos, na barra de endereços do Windows Explorer, apenas endereços de 
Unidades e Pastas em nosso micro (ou, no máximo, endereços de pastas compartilhadas na 
mesma rede).

Mas é possível, sim, digitar endereços de sites e recursos disponíveis na Web (WWW). Ao 
teclar ENTER, depois de ter digitado o endereço da web na barra de endereços do Windows 
Explorer, será aberta uma janela do Navegador atual (o Navegador Padrão configurado em seu 
computador) automaticamente abrindo aquele endereço digitado.

Figura 4.101 – Basta digitar o endereço da Web e acionar ENTER no Windows Explorer...

Figura 4.102 – ... e a janela do navegador padrão será aberta abrindo aquele site!
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Considerações Sobre o Windows Explorer

Caro amigo leitor (ou leitora), sem dúvida alguma, o histórico das provas de Concursos Públicos 
que pediram Windows é recheado de questões de Windows Explorer (copiar, mover, excluir 
etc.).

Cerca de 80% de todas as questões de Windows já cobradas envolvem esse tema! Note que eu 
não estou dizendo que este é o único assunto que deve ser estudado por você... Longe de mim! 
Mas este é o mais importante!

Se você está com o tempo apertado e precisa estudar outros conteúdos e até mesmo outras 
matérias, limite o estudo do Windows ao Windows Explorer, está bem? É uma “dica de amigo”! 
Já a dica de professor é: “estude tudo!”.

4.4.1.3. Bibliotecas

O Windows 7 trouxe um novo recurso para os usuários de computadores pessoais, recurso esse 
que se assemelha, um pouco, às pastas.

Uma Biblioteca não é uma Pasta, mas “parece”. Uma biblioteca é um conjunto (grupo) de 
arquivos e pastas previamente escolhidos pelo usuário. Esses arquivos e pastas podem estar 
em diversos locais físicos distintos (num HD local, num pendrive, num disco compartilhado em 
outro micro pela rede etc.).

Quando abrimos uma biblioteca, visualizamos algum conteúdo nela, mas, na verdade, não 
temos certeza acerca de onde (fisicamente) este conteúdo está! Ele pode estar todo dentro do 
HD da máquina, bem como pode estar todo fora do computador (em computadores diferentes 
na rede)... quem sabe?

Figura 4.103 – Biblioteca Documentos – conteúdo de vários locais

Este (acima) é o conteúdo da Biblioteca Documentos. A biblioteca Documentos não é a 
pasta Documentos (sim, essa pasta existe, dentro da pasta pessoal do usuário). A Biblioteca 
Documentos normalmente aponta, sim, para o conteúdo da pasta Documentos, mas também 
pode apontar, além dela, para outras pastas.

Bibliotecas são “formas centralizadas” de visualizar o conteúdo de várias pastas distintas, quer 
estejam dentro do micro, quer estejam em outros computadores acessíveis por meio da rede.
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Figura 4.104 – Pasta “LogiShrd” existe na Biblioteca, mas não na Pasta Documentos

No exemplo da figura acima, vemos o conteúdo da pasta Documentos (em cima) e o conteúdo 
da Biblioteca Documentos (onde existe a pasta LogiShrd). Note: esta pasta não existe dentro da 
Pasta Documentos, somente na Biblioteca Documentos, provando que não são a mesma coisa.

Então, entenda que: 

a. Uma biblioteca não é uma pasta.

b. Uma biblioteca pode ser aberta e visualizada como se fosse uma pasta.

c. Existem 4 Bibliotecas padrão: Documentos, Vídeos, Imagens e Músicas.

d. Novas Bibliotecas podem ser criadas.

e. Todas as bibliotecas ficam num único local: chamado de “Bibliotecas”, acessível pelo Painel 
de Navegação do Windows Explorer.

Figura 4.105 – Windows Explorer, acessando as Bibliotecas

Criando uma Biblioteca Nova

Para criar uma Nova Biblioteca, basta acionar o botão “Nova Biblioteca”, na barra de 
ferramentas, ou o menu (lembre-se da tecla ALT) Arquivo, depois acionar Novo, e, em seguida, 
Biblioteca.
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Figura 4.106 – Criando uma Nova Biblioteca

Digite o novo nome para a Biblioteca e ela estará pronta! Depois disso, basta acionar duplo 
clique sobre ela para abri-la. Você verá que o Windows entenderá que ela está vazia, por isso, 
pedirá que você indique quais pastas vão ter seu conteúdo visualizado por essa Biblioteca...

Não se esqueça! Bibliotecas são “formas de visualizar” o conteúdo de pastas. Você pode 
associar uma Biblioteca a várias pastas! Desta forma, o que você vê, na Biblioteca, é a União 
dos conteúdos de todas as pastas associadas àquela Biblioteca.

Figura 4.107 – Chamei minha Biblioteca de Concurso e tentei abri-la!

Depois de adicionar 3 pastas à minha biblioteca, ela passa a mostrar o conteúdo das 3 pastas, 
inicialmente separando o conteúdo pelas pastas originais. Mas a forma de visualizar pode ser 
mudada pelo Modo de Exibição!
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Figura 4.108 – Biblioteca Concurso apontando para 3 pastas

Quando você realiza qualquer operação dentro da janela da Biblioteca, como, por exemplo, 
apagar um arquivo, fique ciente, caro leitor, de que ele será apagado DA PASTA DE ORIGEM. 
Porque, simplesmente, a Biblioteca é uma “forma de visualizar”, e não uma pasta nova!

Os arquivos vistos na Biblioteca não são cópias! São os próprios arquivos, existentes em suas 
pastas originais! Só isso! A Biblioteca é um grande bisbilhoteiro, que “enxerga” os arquivos em 
suas pastas originais!

4.4.2. Painel de controle

O Sistema Operacional Windows 7 traz, como suas versões anteriores, um programa chamado 
Painel de Controle, que permite configurar com detalhes os diversos aspectos do programa.

O Painel de controle é, em poucas palavras, uma janela cheia de ícones, e cada um desses 
ícones representa um quesito específico para ser ajustado para o Windows. Ou seja, cada item 
“mete seu nariz” em um aspecto diferente, permitindo o controle e a configuração total do 
sistema. Veja, a seguir, a janela do painel de controle em seu modo Ícones Grandes (nesse 
modo, cada ícone é responsável por um aspecto de ajuste do Windows);

Figura 4.109 – Painel de Controle no Ícones Grandes
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Mas o painel de Controle também pode ser apresentado de outra forma, o que, para os 
tradicionalistas conhecedores das versões anteriores do Windows, é um martírio: o Modo 
Categorias, em que os itens são divididos em categorias, cada qual com seu nome (e ícone) 
específico.

Figura 4.110 – Painel de Controle no modo de categorias.

Não iremos analisar o Painel de Controle item a item neste livro porque isso o tornaria muito 
maior! Além disso, Painel de Controle não tem sido tão cobrado em prova ultimamente (lembre-
se de que o Windows Explorer é mais importante!).

Mas isso não quer dizer que você não terá este conteúdo! Acesso o site da Ed. Campus/Elsevier, 
e pegue, no hotsite da Série Concursos, a apostila de Painel de Controle (um arquivo PDF com 
algumas dezenas de páginas). É só para não dizer que eu não tive o trabalho de preparar isso 
para você, ok?

4.4.3. Acessórios do Windows

São alguns pequenos aplicativos que acompanham o sistema operacional Windows. Esses 
programas têm sérias limitações de uso por não serem profissionais, mas na falta de outro, eles 
“quebram um galho”.

Todos esses programas podem ser achados dentro da opção Acessórios, que se encontra no 
menu Todos os Programas, do menu Iniciar.

4.4.3.1. Calculadora

A Calculadora do Windows simula uma calculadora de bolso e apresenta alguns formatos 
(modos de exibição e funcionamento) interessantes.
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Figura 4.111 – Calculadora no formato científico.

A calculadora pode apresentar-se em 4 modos distintos:

a. Padrão: apenas com algumas operações matemáticas básicas.

b. Científica: contemplando mais operações, comuns às calculadoras científicas.

c. Programador: contendo também operações de conversão de base numérica (binário, 
decimal, octal e hexadecimal), além de operações booleanas (como AND, OR, XOR, NOT).

d. Estatística: contendo funções como somatórios, frequências, e outros recursos para 
cálculos estatísticos.

Além desses 4 formatos de funcionamento, o menu Exibir da calculadora oferece alguns 
recursos especiais, como podemos ver abaixo:

Figura 4.112 – Recursos Especiais da Calculadora

São formulários pré-programados para cálculo de hipoteca, leasing, consumo de combustível, 
além de conversão de unidades de medida e cálculos com datas. É, meu amigo leitor... a 
Calculadora do Windows evoluiu!
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4.4.3.2. Bloco de notas

Pequeno programa classificado como Editor de textos que acompanha o Windows. O Bloco 
de notas é classificado como Editor de Textos porque permite uma forma bem simples de 
edição, apenas escreve e apaga caracteres puros (em código ASCII). Nesse aplicativo não 
há formatação (negrito, itálico, sublinhado, fontes, cores etc.) nem recursos extras (tabelas, 
figuras, marcadores, numeração etc.) como no Word.

“João, você está enganado! Há opções de formatação no Bloco de notas! Sempre escolho fontes 
na opção Formatar/Fonte do programa.”

Sim, leitor, mas essa opção não formata o texto em si. Ela formata apenas a apresentação do 
texto na tela, porém o texto, continua como um texto sem formatação, ou seja, sem efeitos de 
fonte atrelados a ele.

Figura 4.113 – Bloco de notas.

O Bloco de notas, assim como qualquer programa Editor de Texto, é ideal para programação. 
Isso porque os programas (códigos) só podem ser escritos em texto puro (texto simples).

4.4.3.3. Wordpad

Classificado como Processador de textos por possuir recursos de formatação e alguns efeitos a 
mais, o Wordpad é, na verdade, uma versão simplificada do Microsoft Word.

Figura 4.114 – Wordpad do Windows 7
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No Windows 7, os arquivos do Wordpad são salvos, por padrão, no formato RTF, mas o programa 
também pode salvar (e abrir) arquivos TXT, DOCX e até mesmo ODT (do BrOffice).

4.4.3.4. Paint

Programa de pintura que acompanha o Windows. O Paint permite que o usuário crie e edite 
arquivos de bitmap (imagens formadas por pequenos pontos coloridos – os pixels). O Paint não 
trabalha com imagens vetoriais (desenhos feitos por meio de cálculos matemáticos), apenas 
permite a pintura de pequenos pontos para formar a imagem que se quer.

Figura 4.115 – O Paint trabalha com bitmaps (imagens com pequenos quadradinhos).

Os arquivos feitos pelo Paint são normalmente salvos com a extensão PNG, mas o programa 
também permite salvar os desenhos com outros formatos de arquivos de imagem, como JPG 
(JPEG), GIF, TIFF e BMP (seu “antigo formato padrão”).

Outros Acessórios do Windows 7

Há alguns outros programas no menu Acessórios do Windows 7 que podem ser úteis, e 
interessantes em provas. Vamos a eles:

Central de Sincronização: permite sincronizar arquivos (versões ou cópias existentes em 
computadores diferentes), para manter todas as cópias atualizadas, com o mesmo conteúdo.

Conectar a um Projetor e Conectar a um Projetor de Rede: são dois pequenos programas que 
fornecem auxílio para conectar o computador em questão diretamente (ou por meio da rede) 
a um projetor.

Conexão de Área de Trabalho Remota: permite acessar remotamente (de longe) um 
computador, a fim de controla-lo como se estivéssemos diante dele. É necessário saber o 
endereço do computador a ser controlado e ter a senha para realizar esta operação.

Notas Autoadesivas: apresenta, na tela do Windows, pequenas janelas com o formato de 
adesivos (post-it) para “recadinhos”.

Prompt de Comando: abre uma janela para dar comandos ao Windows em interface textual 
(como se fazia no DOS).

Painel de Entrada de Expressões Matemáticas: permite usar uma caneta ou interface sensível 
ao toque (tablets, monitores Touch screen) para escrever e interpretar expressões matemáticas.
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Figura 4.116 – Painel de Entrada de Expressões Matemáticas... Útil?

Windows Mobility Center: permite configurar alguns ajustes interessantes para micros 
portáteis (PC Móvel), como laptops e Notebooks. Entre as configurações, estão: brilho do 
monitor, consumo de energia, orientação da tela, configurações para conexão com projetor, 
entre outros.

4.4.4. Ferramentas do sistema

Dá-se o nome de Ferramentas do sistema a um conjunto de programas utilitários que vêm 
junto com o Windows. Esses programas visam “consertar” certos problemas do computador, 
melhorando seu desempenho. 

Todos eles podem ser encontrados em Iniciar / Todos os Programas / Acessórios / Ferramentas 
do Sistema:

Vamos a eles:

4.4.4.1. Desfragmentador de disco

Ferramenta que organiza os clusters em uma unidade de disco. Pode ser que na prova eles 
afirmem simplesmente (de forma bem minimalista) “...o desfragmentador de disco organiza os 
arquivos e pastas no disco...”. A frase não está certa, porque o que é organizado é a estrutura 
de clusters em si, mas é uma forma bem “superficial” de descrever sua função. (Já vi em provas 
essa frase ser considerada verdadeira!)

O que realmente o desfragmentador faz é reunir os clusters (blocos) que fazem parte de um 
mesmo arquivo para que fiquem em posições contíguas na unidade de disco, objetivando, com 
isso, a aceleração da leitura e gravação na referida unidade. Vamos à explicação mais detalhada.

Quando usamos um computador, há um processo natural que acontece nas unidades de disco: 
a fragmentação. Ou seja, os arquivos gravados em vários clusters têm seus pedaços “separados” 
pela superfície do disco. Isso é uma consequência natural do uso dos discos. Na figura a seguir, 
pode-se ver, com certo exagero, um arquivo gravado num disco. (Ele pode chegar a ser assim!)
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Figura 4.117 – Arquivo fragmentado no disco.

O desfragmentador une os pedaços dos arquivos de forma que os blocos do arquivo fiquem em 
sequência, para facilitar a leitura por parte do dispositivo mecânico que guia o braço da cabeça 
de leitura/gravação da unidade de disco. Depois de desfragmentar uma unidade de disco rígido, 
será perceptível a melhoria de seu desempenho.

Figura 4.118 – Arquivo já desfragmentado

O programa desfragmentador também organiza o espaço livre na unidade, separando-a da 
área onde há espaço ocupado. Durante o uso normal dos discos, há intercalações entre blocos 
usados e blocos livres em sua superfície, devido aos diversos processos com arquivos (apagar, 
criar, mover, copiar etc.), e o desfragmentador separa os blocos usados (que organizadamente 
vão para a parte mais central – o início – do disco) e os blocos livres (que vão parar na área mais 
periférica – o final – do mesmo).

Figura 4.119 – O espaço livre é separado do espaço ocupado após a desfragmentação.
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4.4.4.2. Monitor de Recursos

Apresenta, em tempo real (ou seja, constantemente) as informações acerca de uso dos recursos 
do computador, como CPU, memória, memória virtual, entre outros.

Clicando nos nomes dos programas em execução (programas abertos naquele momento), é 
possível visualizar o quanto estão ocupando e gastando dos recursos do computador nos 
gráficos à direita.

Figura 4.120 – Ferramenta Monitor de Recursos do Sistema.

4.4.4.3. Agendador de Tarefas

Este programa permite definir datas e horários específicos para a execução de certos programas 
em seu sistema.

Agendar para executar o antivírus, por exemplo, todas as sextas-feiras à noite é um exemplo de 
utilização deste programa.

Figura 4.121 – Agendador de Tarefas

4.4.4.4. Limpeza de disco

É um utilitário que vasculha as unidades do computador à procura de arquivos que possam ser 
apagados pelo usuário a fim de liberar mais espaço nesses discos.

O utilitário de Limpeza de disco sugere que podem ser apagados os arquivos que estão na lixeira 
(que já deveriam ter sido apagados pelo usuário), os arquivos temporários da Internet (fotos, 
páginas, vídeos e tudo o mais que se adquire navegando na Web) e os arquivos temporários 
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que o sistema operacional Windows não apagou. Alguns outros arquivos que o programa julga 
desnecessários são apresentados na lista mostrada na figura seguinte:

Figura 4.122 – Limpeza de disco na unidade C:.

4.4.4.5. Restauração do sistema

Este recurso permite que o Windows desfaça alterações realizadas pela instalação de algum 
programa no sistema e restaure as configurações em vigor antes desta instalação.

A restauração de sistema retorna, normalmente, ao estado do Windows quando este foi instalado 
no computador. Caso o usuário queira que o Windows retorne a um estado mais recente, deve 
criar um Ponto de Restauração, que seria uma descrição completa de como o Windows está 
naquele determinado momento. Uma vez criado o ponto de restauração, o sistema pode ser 
recuperado a qualquer momento e retornar àquele estado exato.

Esse utilitário é muito interessante, pois existem vírus de computador e outros programas 
maliciosos que adoram tirar o sono dos usuários alterando as configurações do sistema Windows.

Um exemplo bem simples: imagine que seu computador está funcionando perfeitamente, e que 
você decidiu instalar aquele jogo que comprou em uma banca de revistas qualquer. Claro que 
pode acontecer algo, não é? Para se prevenir, você usa o recurso de Restauração do Sistema a fim 
de criar um ponto de restauração antes de instalar o jogo.

Se o jogo criar algum problema de instabilidade no sistema (por exemplo, fazendo o Windows 
trabalhar muito mais lento do que trabalhava antes), você pode solicitar que o Windows retorne 
ao estado anterior ao momento da criação do ponto de restauração, ou seja, o seu sistema vai 
voltar a funcionar exatamente como estava antes da instalação do jogo. Ele simplesmente vai 
passar a entender que a instalação do jogo jamais aconteceu!

Figura 4.123 – Restauração do sistema

No Windows 7, os itens Painel de Controle e Computador (item que apresenta as Unidades de 
Disco) também estão presentes dentro do grupo Ferramentas de Sistema.
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4.5. Outras Dicas Sobre o Windows

Bem, o sistema operacional Windows não é um dos assuntos preferidos em concursos públicos, 
mas, de vez em quando, aparece uma questão sobre ele! Há algumas outras dicas a respeito do 
Windows a serem mostradas neste material.

4.5.1. Combinações com a tecla  (Windows) 

Além de CTRL, SHIFT e ALT com as quais nunca nos acostumamos, a tecla Windows (vista no 
início desta parte sobre Windows) pode ser usada em combinações com outras teclas para 
acionar comandos mais rapidamente. Conheça as combinações:

Acione... Para...

 + E Abrir o Windows Explorer

 + F Abrir a Janela para Pesquisar arquivos e pastas

 + R Abrir a Janela do comando Executar

 + D
Mostrar a Área de Trabalho (o Desktop) – esse comando tanto é usado para mostrar 
o Desktop (minimizando todas as janelas abertas) quanto para voltar as janelas ao 
seu estado original.

 + M
Minimiza todas as janelas. Esse comando não as faz voltar ao tamanho original (ou 
seja, é um caminho sem volta).

 + L
Bloqueia a Estação de Trabalho (o computador). Para desbloqueá-lo, o Windows 
solicitará a senha do usuário. Durante a tela de bloqueio, é possível usar o recurso 
de Trocar Usuário (visto adiante).

 + F1 Abre a Janela de Ajuda e Suporte do Windows

 + P
Abre a janela de configuração rápida de conexão com Projetor, permitindo que o usuário 
defina se o projetor vai apresentar o mesmo conteúdo da tela principal ou não.

 + TAB Realiza o Flip 3D (alternância de janelas com estilo tridimensional).

 + ESPAÇO
Realiza a visualização da área de trabalho (deixa todas as janelas translúcidas, como 
se fossem de vidro) – efeito igual a manter o ponteiro do mouse no botão Mostrar 
Área de Trabalho (na extremidade direita da barra de tarefas).

 + T
Alterna entre os botões abertos na Barra de Tarefas. (pode-se acionar uma vez 
e navegar pelas setinhas do teclado, ou acionar o “T” várias vezes, com a tecla 
Windows acionada).

 + X Aciona o Windows Mobility Center (se a versão possuir).

 + U
Aciona o utilitário Central de Facilidade de Acesso, para configurar itens de 
acessibilidade de usuário, como Lupa, Teclado Virtual, Narrador (leitor de tela) e 
Alto Contraste, entre outras opções.
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4.5.2. Atributos dos arquivos

Como todo sistema operacional, o Windows grava os arquivos em seu disco com algumas 
“características” próprias, que chamamos de atributos.

Quando clicamos com o botão direito do mouse em um arquivo e acionamos o comando 
Propriedades, temos acesso às informações a respeito do arquivo, como data de criação, nome, 
tamanho e também podemos ver seus atributos.

Além dos dois primeiros atributos apresentados na parte inferior da janela, temos acesso aos 
Atributos Avançados, por meio do botão Avançados..., também nesta janela.

Figura 4.124 – Janela Propriedades do Arquivo e Caixa Atributos Avançados

A estrutura com a qual o Windows grava seus arquivos define três atributos possíveis a qualquer 
arquivo:

a. Somente Leitura: define que o arquivo não poderá ser salvo, apenas lido. Ou seja, um 
arquivo marcado com esse atributo não pode ser modificado a menos que se retire a 
definição de Somente Leitura.

b. Oculto: define que o arquivo não será visto nas janelas do Windows Explorer. Só é possível 
acessar esse arquivo se o nome dele for conhecido.

E dentro da janela Atributos Avançados (acessível por meio do botão Avançados...):

c. O arquivo está pronto para ser arquivado (antigamente chamado de “Arquivo Morto”, ou 
“Arquivamento”): define que o arquivo em questão participará do próximo backup a ser 
realizado no computador. Esse atributo só é interessante para programas de backup.

d. Permitir que o conteúdo do arquivo seja indexado junto com as propriedades do 
arquivo: inclui o conteúdo do arquivo na tabela de índice de pesquisa do Windows (essa 
tabela normalmente contém apenas as propriedades básicas do arquivo, como data de 
modificação, data de criação, tamanho etc.).

e. Compactar o conteúdo: grava o arquivo no disco de forma compactada, assim, o arquivo é 
armazenado consumindo muito menos bytes em disco.
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f. Criptografar o conteúdo: grava o arquivo no disco, escrevendo-o de forma embaralhada 
(criptografada), assim, ele só poderá ser aberto pelo usuário que o criou, quando este faz 
seu logon no Windows.

4.5.3. Windows Update

Recurso que permite ao Windows se conectar aos servidores da Microsoft para se “atualizar” 
com os novos componentes e programas que a Microsoft coloca à disposição dos usuários.

Regularmente a Microsoft coloca, na Internet, pequenos programas corretivos ou atualizações 
do Windows para que os usuários possam ter sempre um sistema operacional novo e seguro 
(pelo menos, é esse o intuito). O Windows Update é uma página da Internet que faz a busca 
dessas novidades nos servidores da Microsoft e as instala no computador (com a autorização 
do usuário).

O Windows Update é encontrado em Iniciar/Todos os Programas/Windows Update, ou por 
meio do Painel de Controle, na categoria Sistema e Segurança.

Figura 4.125 – Windows Update (é necessário atualizar, ein?)

Há três tipos de atualizações que podem ser adquiridas através do Windows Update (são 
classificadas por ordem de importância):

a. Atualizações Importantes: Normalmente são associadas às atualizações críticas de 
segurança e privacidade. Corrigindo falhas recém-descobertas. Essas correções trazem, 
também, melhorias na confiabilidade do sistema Windows.

b. Atualizações Recomendadas: incluem normalmente atualizações de software e novos e/
ou aperfeiçoados recursos para o computador.

c. Atualizações Opcionais: trazem recursos extra para os programas, que podem ser instalados 
manualmente. Não há, porém, qualquer necessidade de instalação destes recursos. Você 
faz se quiser! (Um bom exemplo desse tipo de atualização são os pacotes de idiomas extra 
do Windows 7 Ultimate).

As atualizações “isoladas”, uma a uma, são, normalmente, conhecidas como Patches 
(“curativos”).
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De vez em quando, a Microsoft libera, de uma vez só, um grande pacote de atualizações 
reunidas, aliadas a novos recursos. Essa “operação plástica” é chamada de Service Pack (“Pacote 
de Serviços”).

Um Service Pack demora muito para ser lançado pela Microsoft, e, normalmente, traz mudanças 
significativas em vários aspectos para o sistema operacional. Para se ter uma ideia, o Windows 
7 atualmente está com o SP1 (lançado em setembro de 2010) e até agora, não houve o SP2 
(estamos no início de 2013). O Windows XP, por sua vez, chegou ao SP3!

Só um lembrete: algumas dessas atualizações exigem que se reinicie o computador para que 
tenham efeito (pois algumas delas só se instalam ou no momento do desligamento, ou no 
momento da inicialização do Windows). Você reconhece que há atualizações que precisam do 
reinício do computador por meio de um ícone (um escudo amarelo) no comando Desligar do 
Menu Iniciar.

Figura 4.126 – Atualizações esperando Reiniciar para Instalar

4.5.4. Comando Executar

Permite ao usuário abrir qualquer arquivo (executável ou de dados) e pasta desde que se 
conheça o endereço completo para achar o referido objeto. O comando Executar é encontrado 
no menu Iniciar (Iniciar / Todos os Programas / Acessórios / Executar). Verifique, a seguir, a 
janela do comando executar em ação.

Figura 4.127 – Comando Executar, apontando para um arquivo DOC

Note a necessidade de escrever o caminho completo para o objeto que se deseja abrir (seja um 
programa, um arquivo, uma pasta ou uma página da Internet).
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É possível, inclusive, executar arquivos em outros computadores da rede, bastando informar \\
computador\diretórios\arquivo. O símbolo “\\” precede o nome de outro computador da rede 
quando fazemos referência a ele (já visto anteriormente).

4.5.5. Comando Desligar

O comando para Desligar o computador é acionado normalmente por meio de uma caixa de 
listagem na parte inferior direita do menu Iniciar. Além do comando Desligar, em si, é possível 
localizar, neste menu, outras opções.

Figura 4.128 – Comando Desligar do Windows 7 e suas Opções

As opções apresentadas nesta caixa são:

a. Desligar: o computador será desligado;

b. Reiniciar: o computador será desligado e religado imediatamente;

c. Suspender: coloca o computador em estado suspenso (estado de baixo consumo de 
energia: monitor, discos rígidos e outros equipamentos são desligados, mas o sistema 
continua sendo executado na memória principal). Lembre-se de que neste estado, o 
processador e a memória principal continuam funcionando (além, claro, da placa-mãe), 
mas os circuitos desnecessários são desligados. Ou seja, o micro continua ligado!

d. Hibernar: grava todo o conteúdo da memória principal em um arquivo no disco rígido e, 
em seguida, desliga o computador. Quando o computador for religado, o Windows vai 
ler o conteúdo desse arquivo e jogá-lo na memória RAM, para que o computador reinicie 
exatamente do mesmo ponto em que havia parado. 

Lembre-se de que a Hibernação criará um arquivo, do mesmo tamanho da memória principal 
física (a RAM), em uma unidade de disco rígido (normalmente a unidade C:). Ao reiniciar o 
computador, todas as janelas que estavam abertas e todos os textos que estavam sendo vistos 
no momento do desligamento do micro serão recuperados exatamente da mesma forma como 
estavam no momento da hibernação.

e. Fazer Logoff: solicita o fechamento de todos os programas ativos e desloga (desconecta) 
o usuário atual (ou seja, quem estiver usando o micro neste momento) sem desligar a 
máquina. O Windows retornará para a tela de Logon (para esperar pelo NOME e SENHA de 
algum usuário). É como se você “batesse o ponto” esperando pelo funcionário que irá lhe 
substituir.
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f. Bloquear: aciona a tela de Bloqueio do computador. É uma tela semelhante à tela de Logon, 
pedindo senha do usuário atual. Neste modo, os programas não são fechados, mas o 
computador é bloqueado (protegido contra uso) e fica esperando o desbloqueio (por parte 
do usuário atual) ou a Troca de Usuário (abertura de outro usuário simultaneamente), se 
estiver disponível.

g. Trocar Usuário: permite que outro usuário faça o Logon (habilite-se para trabalhar) no 
computador sem fechar ou deslogar o usuário atual. Sim! Os dois usuários ficam abertos e 
ativos em posições diferentes da Memória RAM do computador. 

É claro que eles não podem USAR o micro simultaneamente (só há um teclado, um mouse e um 
monitor, né?). Mas os dois usuários ficam abertos ao mesmo tempo, permitindo que, quando 
um sair, o outro assuma imediatamente, com o acionamento do comando Trocar Usuário.

Quanto um está ativo, em primeiro plano, sendo usado, o outro usuário fica em segundo plano, 
inativo, por enquanto, mas com todos os programas que deixou abertos lá, intactos!

Acionar a combinação de teclas CTRL+ALT+DEL também permite acesso a uma janela que 
contém as todas as opções da Caixa Desligar, além de opções para Troca da Senha (do usuário 
atual) e acesso ao Gerenciador de Tarefas.

O Gerenciador de Tarefas é um utilitário, pertencente ao Windows, que permite manusear, 
entre outras coisas, os programas em execução no computador (programas que estão abertos 
na memória RAM). É possível, inclusive, excluir um programa da RAM forçadamente (se ele 
estiver travado, por exemplo, ou seja, “não estiver respondendo”). 

Use, para isto, a opção Finalizar Processo, no botão desta janela!

Figura 4.129 – Gerenciador de Tarefas do Windows 7

4.5.6. Registro do Windows (Registry)

O Windows, assim como todo sistema operacional, é formado por diversos arquivos que 
guardam suas opções de funcionamento. O conjunto mais importante de informações do 
Windows é, sem dúvidas, o Registro.
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O Registry, ou registro, é um banco de dados como todas as informações de configuração do 
Windows, desde o papel de parede até o perfil de cada usuário do computador. Um usuário 
não tem motivos para mexer no Registro, em vez disso, os programas, quando instalados 
ou desinstalados e o próprio Windows, quando tem alguma configuração alterada, fazem 
alterações no registro.

O programa usado para alterar o registro manualmente é o Regedit (Editor do Registro), que 
pode ser executado através da digitação de seu nome (regedit.exe) no comando Executar ou no 
campo de pesquisa do menu Iniciar.

Figura 4.130 – O programa Editor de Registro do Windows (Regedit).

Raramente temos de nos preocupar em alterar configurações no Registro, e, sinceramente, 
é bom que não seja necessário mesmo! Qualquer alteração errada pode fazer o sistema 
operacional parar de funcionar completamente. 

Um exemplo de quando um usuário deve mexer diretamente no Registro é quando alguns 
malware (programas maliciosos, como vírus, cavalos de troia, spywares etc.) infectam o 
sistema. Uma das primeiras coisas que um malware faz é garantir que seja executado sempre 
que o computador for ligado e, para isso, a maioria dos malware altera o registro para informar 
ao Windows que, quando o sistema for ligado, o malware também seja executado.

Para corrigir isso, um usuário pode alterar manualmente o registro na posição correta para 
que a configuração do malware deixe de funcionar (ou seja, o usuário vai ter de apagar o que o 
malware escreveu no registro). Não preciso dizer que o usuário precisará saber exatamente o 
que foi que o malware fez, não é?

4.5.7. A Estrutura de Pastas do Windows 7

Quando o Windows 7 é instalado, seus arquivos são copiados para uma das unidades de disco 
rígido do computador (normalmente a primeira delas, que será chamada, pelo Windows, de C:) 
e criará, nessa unidade, algumas pastas para guardar esses arquivos.

Quando instalado, o Windows já cria, automaticamente, na unidade C, as pastas Program Files, 
Program Files (x86), Users e Windows, entre outras. Vamos conhecer um pouco mais acerca 
desses diretórios (pastas).



 

www.acasadoconcurseiro.com.br1730

4.5.7.1. Program Files e Program Files (x86)

A pasta Program Files serve para guardar pastas correspondentes aos vários programas 
instalados no seu computador. Sim! Os Aplicativos (programas), quer tenham vindo com o 
Windows, quer tenham sido instalados posteriormente, ficam, normalmente, nesta pasta.

Cuidado: a pasta Program Files, em uma edição do Windows de 64 bits (como é o meu caso), 
serve para armazenar apenas os aplicativos também feitos em 64 bits.

Os aplicativos (e demais programas) construídos para 32 bits (o sistema operacional Windows 
de 64 bits consegue executar aplicativos de 32!) ficam armazenados na pasta Program Files 
(x86).

Figura 4.131 – O diretório “Program Files”.

4.5.7.2. Users

Este diretório traz as Pastas Pessoais dos usuários do sistema. Dentro do diretório Users existem 
várias pastas, criadas pelo Windows – cada uma delas para um usuário oficialmente inscrito no 
sistema. A pasta de um usuário é criada exatamente no momento do primeiro logon dele (ou 
seja, quando ele se conecta no sistema pela primeira vez).

Figura 4.132 – A pasta “Users” e as pastas dos usuários do sistema (só tem um usuário)

A pasta João Antonio pertence a um usuário com esse nome (dããã! Sou eu, né?) e só poderá 
ser acessada por este usuário. Já a pasta Público é criada para colocar componentes (arquivos e 
pastas) que serão acessados por todos os usuários daquele computador.
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A Pasta João Antonio é chamada “Pasta Pessoal” do usuário João Antonio.

Vamos dar uma olhada nas pastas que o Windows 7 cria dentro da pasta pessoal do usuário? 
Perceba como tudo é “organizadinho”, “bonitinho”, “arrumadinho”.

Figura 4.133 – Pastas dentro da pasta pessoal do usuário João Antonio.

Só um lembrete: você não precisa “obedecer” à organização que o Windows deu normalmente! 
Essas pastas são apenas uma ideia, ou seja, uma sugestão. Claro que elas estão todas tão 
“arrumadinhas” que a gente se sente até “mal” de não aceitar tamanha deferência, né?

Você pode criar suas próprias pastas, onde quer que seja! Com o nome que quiser! Inclusive, 
pode criar aí mesmo nessa pasta pessoal! Afinal, ela é sua!

4.5.7.3. Windows

Esta pasta guarda os arquivos de configuração e de programas principais do próprio sistema 
operacional Windows 7. Quando a “bronca” acontecer no Windows, o arquivo danificado 
provavelmente estará aqui.

Figura 4.134 – Pasta Windows (olha lá o Windows Explorer!).

Há muito conteúdo importante e “delicado” na pasta Windows. Mexer nos arquivos aqui dentro 
é algo pouco recomendado para os usuários com menos experiência (e até mesmo para alguns 
que acham que têm experiência).
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4.5.8. Grupo Doméstico

Um dos principais Novos Recursos do Windows 7 é, sem dúvidas, o Grupo Doméstico. Essa 
novidade traz inúmeras facilidades para quem quer compartilhar recursos em rede (em casa).

Para se criar um Grupo Doméstico, é necessário que:

a. haja uma rede de computadores reconhecida como rede Doméstica (explico isso adiante).

b. todos os computadores utilizem Windows 7.

Para criar o Grupo Doméstico, basta acionar a opção Grupo Doméstico dentro do Painel de 
Controle (Categoria Redes e Internet), ou digitar “Grupo Doméstico” no campo de pesquisa do 
Menu Iniciar. A janela a seguir é aberta:

Figura 4.135 – Criando um Grupo Doméstico

Clicando no Botão Criar um grupo doméstico, você será enviado para a janela que pergunta 
que tipo de documentos você deseja compartilhar (na verdade, quais bibliotecas do seu 
computador), ou seja, quais bibliotecas serão vistas pelos outros computadores do seu Grupo 
Doméstico.

Figura 4.136 – Escolhendo as Bibliotecas (e Impressoras) compartilháveis
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Depois disso, uma senha (código único) é mostrada a você pelo Windows. Esse código deverá 
ser digitado em cada computador que deseje ingressar neste grupo doméstico.

Figura 4.137 – Senha definida para o Grupo Doméstico

Em resumo: um Grupo Doméstico é criado em um dos computadores da rede e, em seguida, 
todos os demais ingressam (passam a fazer parte) do Grupo por meio da senha gerada no 
computador que o criou.

Nos demais computadores da Rede, basta acionar Grupo Doméstico (no Painel de Controle, 
também) e a janela apresentada será outra: a de Ingressar no Grupo Doméstico (o Windows 7 
dos demais micros irá “detectar” a presença de um Grupo já criado).

Figura 4.138 – Ingressar no Grupo Doméstico

Depois, é só digitar a senha ofertada pelo primeiro micro e este computador passará a fazer 
parte do Grupo Doméstico recém-criado.
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Figura 4.139 – Digite a senha do Grupo

Finalmente, para ter acesso ao Grupo Doméstico, basta, no Painel de Navegação do Windows 
Explorer, acessar o item Grupo Doméstico. É muito fácil! Lá estará listado o usuário que aceitou 
entrar no Grupo Doméstico e suas bibliotecas (aquelas que ele escolheu compartilhar).

Figura 4.140 – Visualizando dois Micros no Grupo Doméstico

No exemplo acima, temos dois computadores conectados no Grupo Doméstico (além, é claro, 
do meu que estou usando agora): TOUCHHP, com o usuário Be-a-Byte e MOBALIEN, tendo o 
usuário Joao Antonio logado no momento.

4.5.8.1. O que é uma Rede Doméstica?

Quando um computador se conecta a uma rede pela primeira vez, ele é questionado acerca do 
“tipo” daquela rede (o “local da rede”, que determina a relação que aquele computador deve 
ter com aquela rede e com os demais micros dela).
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Figura 4.141 – Definindo o Local da Rede (quando se conecta pela primeira vez!)

São três as opções de “Local da Rede”:

a. Rede Doméstica: deve ser escolhida se você está em sua casa, com micros confiáveis e 
conhecidos. Esta opção permite muito mais “liberdade” no compartilhamento de recursos. 
É a única que permite a criação do Grupo Doméstico.

b. Rede Corporativa: use essa opção caso seu computador esteja se conectando a uma rede 
na empresa. Haverá possibilidade de compartilhamento de recursos, sim, mas bem mais 
restritos que na Rede Doméstica.

c. Rede Pública: use essa opção quando estiver conectado a uma rede desconhecida, como 
de hotéis, aeroportos, shoppings e restaurantes. Essa opção permite o acesso a Internet 
por meio da rede em questão, mas limita e proíbe (o que é o certo) a maioria dos recursos 
de compartilhamento.

Para conferir em que local de rede você está conectado (e até mesmo alterar esse local), pode-
se acessar o item Central de Rede e Compartilhamento, existente na Categoria Rede e Internet 
do Painel de Controle. Lembre-se de que você pode acessar qualquer item do Painel de Controle 
por meio do campo de pesquisa do Menu Iniciar (para facilitar):

Figura 4.142 – Visualizando (e podendo redefinir) o Local da Rede
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REDES DE COMPUTADORES

Conceitos Iniciais

A quantidade de informações que podem trafegar por um único computador é realmente 
imensa, imagine, então, quando são vários computadores reunidos... Uma rede de 
computadores é uma estrutura física e lógica que permite a conexão entre vários computadores 
com a finalidade de trocarem informações entre si.

Seguindo o conceito “bonito”, podemos dizer que “uma rede de computadores é um conjunto 
de módulos processadores (computadores), ligados por um sistema de comunicação, para 
permitir a troca de informações e o compartilhamento de recursos dos mais diversos fins”.

Para que haja uma rede de computadores, é necessário que existam, pelo menos, dois 
computadores e certos equipamentos capazes de conectá-los (fios, cabos, entre outros).

Exemplo de uma Rede.

No exemplo da Figura acima, temos vários computadores interligados, e um deles está 
fisicamente conectado a uma impressora. Uma das vantagens da rede é que essa impressora 
poderá ser usada por todos os computadores dessa rede, em uma ação conhecida como 
compartilhamento. Compartilhar significa permitir que outros computadores usem um 
determinado recurso, como a impressora citada no exemplo anterior, que pertence, fisicamente, 
somente a um micro, mas poderá ser usada por todos os demais.

É bom saber, porém, que é muito mais comum que recursos que antes tinham de ser 
compartilhados por um computador especificamente (como a impressora mostrada 
acima) sejam conectados diretamente à rede, ou seja, sem que estejam subordinados a um 
computador específico. Ou seja, a impressora deixa de ser um recurso de um computador e 
passa a ser, autonomamente, um nó da rede (uma entidade capaz de se comunicar nesta rede).
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Chamamos de “nó” da rede qualquer computador, impressora, scanner, disco, etc. que possa 
se conectar diretamente à rede e se comunicar com os demais componentes (demais nós) dela.

Classificação das redes

Quanto à extensão

A maioria dos autores da área determina três classificações para as redes de computadores 
com relação à sua extensão (note bem que a diferença entre esses tipos de redes é meramente 
conceitual, não havendo uma unanimidade dos autores especializados ao apontar suas 
diferenças práticas), mas coloquei uma quarta (que, na verdade, aparece antes das outras):

 • PAN (Personal Area Network – Rede Pessoal): diz-se que uma PAN é uma rede em que 
todos os dispositivos envolvidos trabalham para um único usuário. É fácil imaginar 
isso quando nos lembramos daquele pessoal que carrega consigo diversos dispositivos 
eletrônicos como tablets, blackberry, celulares, máquinas fotográficas, headphones etc. 
Parecem até o Batman com um “cinto de utilidades” recheado de bugigangas.

 • LAN (Local Area Network – Rede Local): uma rede de computadores de extensão pequena, 
normalmente dentro de um único prédio ou prédios vizinhos. Alguns autores afirmam que 
uma rede Local se estende por, no máximo, 1 Km.

 • MAN (Metropolitan Area Network – Rede Metropolitana): uma rede de computadores em 
um espaço geográfico maior que o da LAN, mas ainda limitado. Ex: Rede de computadores 
no campus de uma universidade. Alguns autores definem o limite máximo de 10 Km para 
uma MAN.

 • WAN (Wide Area Network – Rede Extensa ou Rede Geograficamente distribuída): uma 
rede de computadores que não apresenta uma limitação geográfica. Exemplo: as redes de 
computadores dos grandes bancos e das operadoras de cartão de crédito, que se estendem 
pelo país todo, quando não pelo mundo!

Quanto ao funcionamento

Essa classificação, em si, é só para fins didáticos, pois não serve para classificar a rede em si, 
mas a sua forma de trabalho (e isso depende exclusivamente da relação de interdependência 
entre os computadores – e programas – envolvidos):

 • P2P (peer-to-peer – Ponto a ponto): uma rede na qual todos os computadores apresentam 
a mesma “importância” para o funcionamento da rede. Na verdade, é uma rede “cada um 
por si”, em que cada computador é responsável pelas informações que possui e deseja 
compartilhar com os demais. Ou seja, nessa rede, não se tem administração centralizada. 
Todos os micros ora “perguntam”, ora “respondem” – também chamada rede Homogênea.

As redes usadas em trocas de arquivos, as redes das moedas digitais (como o Bitcoin) são 
exemplos de redes P2P.
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 • Client/Server (Cliente/Servidor): nesta forma de funcionamento, define-se um (ou mais de 
um) computador para ser o centro das informações que se vão buscar. Esse computador 
(na verdade, mais precisamente um programa dentro desse computador) será chamado de 
servidor e deverá fornecer as informações aos computadores (novamente: programas) que 
as solicitarão (os clientes). Veremos mais acerca disso adiante.

Basicamente todos os serviços oferecidos na Internet que nós conhecemos são Cliente/Servidor 
(como o acesso à WEB, em que alguns servidores fornecem os sites que os clientes solicitam);

Meios Físicos de Transmissão

Para que haja transmissão de dados entre quaisquer dois componentes (computadores, por 
exemplo), é necessário que haja meios por onde os sinais de dados (eletricidade, som, luz) 
possam passar. Esses meios de transmissão, que normalmente são cabos, serão apresentados 
agora:

1. Cabo par trançado;

2. Fibra óptica;

3. Ondas eletromagnéticas (comunicação sem fio);

Cabo de par trançado

Conhecido também como simplesmente “par-trançado” (twisted pair), esse cabo é amplamente 
usado em redes de comunicação de diversos tipos, tais como redes de computadores e redes 
telefônicas. Consiste em um (ou mais) par de fios trançados entre si (cada par tem seus dois fios 
dispostos como uma trança).

Figura 8.2 – Detalhe em um cabo par trançado.

Os cabos atualmente usados não possuem necessariamente apenas um par, há cabos usados 
em redes de computadores que usam até quatro pares de fios trançados.
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Cabos de par trançado com quatro pares trançados (cada par é uma trança).

Os cabos de par trançado podem ser classificados em dois tipos: UTP e STP.

UTP – o cabo não blindado

O cabo UTP (Unshielded Twisted Pair – ou “Par trançado não blindado”) apresenta-se como 
sendo a opção mais barata para os projetos da atualidade, e, por isso, a mais usada. Nesses 
cabos, as tranças não estão protegidas de interferências externas. A Figura acima mostra 
um exemplo desse tipo de cabo. Ele é mais susceptível a ruídos externos, provenientes, por 
exemplo, de fontes eletromagnéticas fortes nas proximidades dos cabos.

A maioria das redes de computadores com cabos da atualidade usa UTP. 

STP – o cabo blindado

O cabo STP (Shielded Twisted Pair – “Par trançado Blindado”) é caracterizado por apresentar 
uma proteção (normalmente uma capa de material metálico – eu acho que é simplesmente 
“papel laminado”) que protege um par da indução de outros. Esse tipo de cabo é mais caro 
que o cabo UTP, e é menos flexível que este; portanto, em certos casos em que o “design” do 
projeto exige que o cabo seja bastante “dobrado”, o STP não será adequado.

Sua proteção também garante mais imunidade a ruídos gerados por fontes externas, o que 
o torna recomendado para ambientes hostis, em que a emissão de ondas eletromagnéticas 
fortes é constante (fábricas, plataformas de petróleo, trios elétricos etc.).

 

Cabo STP – note a blindagem metálica.
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Tanto no caso dos UTP, como nos STP, para que o cabo consiga “se conectar” a um equipamento 
qualquer, é necessária a presença de um conector (um pequeno dispositivo que faz a ligação 
dos fios presentes nos pares do cabo com o equipamento que se ligará à rede). Atualmente, 
o conector mais usado em redes de computadores é o RJ-45, feito de acrílico. Esse conector é 
bastante parecido com aquele conector usado nas linhas telefônicas (chamado RJ-11), mas é 
um pouco maior que este.

O conector RJ-45 é um pequeno cubo de acrílico com oito pinos metálicos em sua extremidade 
(onde as pontas dos fios do cabo UTP ou STP serão presas e com quem será realizado o contato 
elétrico para permitir a passagem dos sinais). Em resumo: cada um dos oito fios do cabo será 
conectado (por pressão) a um pino metálico localizado no conector RJ-45. E é através desses 
pinos (que farão contato com os fios) que a energia elétrica será conduzida de um componente 
da rede a outro pelo cabo.

 

Conector RJ-45.

Fibra óptica

Cabo usado para realizar a transmissão de pulsos luminosos (luz) em vez de sinais elétricos 
(como os cabos citados anteriormente). Ligado a uma extremidade de um cabo desses há um 
emissor de luz (que pode ser um LED – Diodo Emissor de Luz – ou um emissor de raio laser), à 
outra ponta do cabo, estará conectado um sensor, que detectará o sinal luminoso que transitou 
pela fibra.

O fio de fibra óptica é formado por um núcleo de vidro (o Core) por onde o sinal luminoso é 
transferido. Esse núcleo é envolto por uma camada de plástico que impede a passagem dos 
pulsos de luz (fazendo com que os raios reflitam sempre e não saiam do core). Essa camada é 
conhecida como bainha, ou casca (cladding). Externa à camada plástica, há a capa do fio, visível 
a todos nós.
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Fibra Óptica

Um cabo de fibra óptica apresenta, normalmente, um par de fibras (dois fios): um para 
transmitir os sinais em um sentido e o outro fio para transmitir sinais luminosos no sentido 
oposto (necessariamente, já que uma única fibra não poderá transmitir sinais nos dois sentidos). 
Mas, o mais comum, atualmente, é acumular vários fios de fibra óptica dentro de um mesmo 
cabo grosso, como mostrado na figura a seguir.

Cabo de fibra óptica (contém várias fibras dentro).

Ondas eletromagnéticas (Comunicação sem-fio)

Toda forma de transmissão que não utiliza fios para guiar os sinais entre emissor e receptor 
utiliza ondas eletromagnéticas como meio de transmissão. 

De forma bem simplificada, as ondas eletromagnéticas são meios de transmissão que usam 
campos elétricos e magnéticos nos átomos (do ar e outras matérias) para a transmissão de 
sinais de vários tipos (como voz e dados). Essas ondas são, tipicamente, divididas por suas 
faixas de frequência em:

 • Ondas de Radiofrequência (ou RF): são ondas eletromagnéticas com frequências situadas 
entre 30 MHz e 3 GHz. Nesse espectro de frequência, encontram-se várias tecnologias 
distintas como a transmissão de rádio e TV, as primeiras gerações de telefones celulares, 
entre outros.

 • Microondas: designam um espectro de ondas eletromagnéticas com frequências de 3 GHz 
a 30 GHz. A maioria das tecnologias atuais sem fio usa esse espectro de transmissão, como 
as tecnologias Wi-Fi, Bluetooth e a telefonia celular atual.
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 • Infravermelho (ou infrared): espectro de frequências de ondas eletromagnéticas que se 
situa além da faixa das microondas (ou seja, acima da frequência dos 30 GHz). Essa faixa de 
frequência se encontra no limiar da luz visível (um pouco abaixo da cor vermelha, a cor de 
frequência mais baixa que conseguimos enxergar).

Por serem luz (ou algo próximo ao que consideramos como tal), as ondas de infravermelho são 
obstruídas por corpos opacos, como qualquer objeto comum não translúcido. (Basta colocar a 
mão na frente do controle remoto da TV para notar que ele não consegue controlá-la, porque 
simplesmente seus raios não chegam ao receptor.)

Isso demonstra a necessidade, para a transmissão em infravermelho, de linha de visão (ou 
linha de visada), que é a capacidade de o emissor e o receptor se “verem” sem a presença de 
qualquer obstáculo opaco entre eles.

Hoje em dia, porém, caro leitor, não há mais tecnologias de transmissão que usem infravermelho 
além, claro, dos controles remotos! Celulares e outros dispositivos portáteis usam, em sua 
maioria, uma tecnologia de microondas (Bluetooth).

Terminadas as principais “formas” físicas de comunicação, vamos analisar um pouco a teoria 
das topologias de redes (assunto mais relacionado às redes locais – LAN – apenas).

Pacotes

Sabemos que as redes de computadores servem para transmitir mensagens de vários tipos, 
como e-mails, páginas, arquivos, fotos, filmes etc. Mas precisamos saber que essas mensagens 
são transmitidas não diretamente, não “de uma vez”, elas são, primeiramente, transformadas 
em pacotes.

“Tá, mas o que é um pacote?”

Pacote é um “pedaço” da mensagem a ser transmitida. Ou seja, antes de deixar o micro de 
origem, certos programas (chamados protocolos, como veremos adiante) dividem a mensagem 
em unidades menores, conhecidas como pacotes. (Datagramas ou quadros podem ser termos 
usados como sinônimos).

Uma visão “poética” dos pacotes.
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Como nessa figura, são consideradas mensagens todas as informações que podemos transferir 
por uma rede, como um e-mail, uma página Web (exemplo da figura), um arquivo, vídeos e 
músicas etc. No exemplo da figura, pode-se ver uma página Web (a antiga página inicial do site 
www.facebook.com) em sua versão integral, e um “exemplo lúdico” da mesma página dividida 
em pacotes para que suas informações possam ser transmitidas pela Internet.

Agora, os pacotes “de verdade”!

Já sabemos que um pacote é um pedaço da informação a ser transmitida em uma rede. Tudo 
bem! Mas eu gostaria, caro leitor, de ser um pouco mais específico e exato nesta descrição.

Todos sabemos que a manipulação e as transmissões de informação nos computadores são 
feitas de forma digital (através de pulsos que assumem apenas dois valores que representamos 
por 0 e 1). Ou seja, cada e-mail, cada página, cada arquivo que baixamos é apenas um conjunto 
de ZEROS e UNS.

Então, uma página, por mais bonita que seja, é, na verdade, um conjunto sequencial de 0 e 1, 
aliás, como qualquer outra informação. Sendo assim, podemos dizer que se:

01001010010101001010100001011110101010011101001001101001010110101010000111
01010111010010000000001110110101011010011110101010101100010110010101001001
010010010010000111111111111111110101111111101011111111000001010011110111010
1000101101010010100100101001010010010010010010010010100100100100100100100

é considerado uma mensagem (como um e-mail, por exemplo), então podemos concluir que: 

010010100101010010101000010111101010100111010010011010010101101010100001110
1010111010010000000001

é um pacote dessa mensagem.

Claro que ninguém aqui vai ficar contando zeros e uns para entender o perfeito funcionamento 
das mensagens e dos pacotes, por isso vamos representá-los de uma forma mais “acessível” ao 
nosso entendimento.

Mensagem x Pacotes.

Note que os pacotes têm, juntos, todo o conteúdo da mensagem a que se referem, porque a 
função de dividir em pacotes é justamente para poder transmitir todos os dados da mensagem, 
mas em partes.
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Observe também que há “coisa nova” nos pacotes, além do conteúdo da mensagem: é uma 
área que chamamos de cabeçalho (header) do pacote. Essa área é necessária, pois depois de 
criados os pacotes com o conteúdo dividido da mensagem, eles precisam ser identificados, 
de modo que consigam o seu objetivo: serem transmitidos com exatidão para o componente 
de destino correto. Portanto, no cabeçalho de um pacote, entre outras informações, estão o 
endereço do micro de origem e o endereço do micro de destino.

Arquiteturas de Rede

Desde o início das redes de computadores, empresas diversas padronizaram características 
e conceitos referentes aos seus funcionamentos, criando “padrões” que a indústria de 
informática e o mercado obedecem. A esses conjuntos de conceitos e características, damos o 
nome de arquitetura de rede.

Para que uma arquitetura de rede possa ser comercialmente usada, é necessário um processo 
de padronização por parte de algum órgão, instituto ou empresa desse gênero (como se 
passasse pelo selo do INMETRO para ser considerado seguro e pronto para o mercado). Na 
verdade, tudo relacionado à informática nasce em alguma empresa e deve passar pelo “crivo” 
da comunidade científico-comercial a fim de ser aceita como “usável”. IEEE, ISO, EITA, ITU são 
alguns dos órgãos que definem padrões aceitos mundialmente.

Quando um projetista de uma rede (a fim de montar a rede em sua casa ou empresa) define 
que arquitetura vai utilizar, está definindo uma série de características sobre essa rede, por 
exemplo, desde o tipo de cabo utilizado até a topologia física e lógica da mesma.

Em primeiro lugar, vamos analisar algumas arquiteturas utilizadas (atualmente) em redes locais 
(LANs).

Ethernet

A arquitetura de rede conhecida como Ethernet, definida pelo padrão 802.3 do IEEE (Instituto 
de Engenheiros Eletroeletrônicos) é, sem dúvida, a mais utilizada atualmente. 

As redes no padrão Ethernet originalmente (pelos idos da década de 1980 até o início da 
década de 1990) se conectavam a uma velocidade de 10 Mbps (megabits por segundo) e hoje 
já permitem taxas de transmissão bem superiores. As redes ethernet de segunda geração 
(também conhecidas como Fast Ethernet) transmitem dados a uma taxa de 100 Mbps. O 
padrão mais novo de ethernet transmite dados a 1.000 Mbps (o equivalente a 1 Gbps – gigabit 
por segundo), por isso é conhecido como Gigabit Ethernet.

Wi-Fi – Redes LAN sem fio

Como o nome já diz, esta arquitetura de rede não utiliza cabos de par-trançado nem fibra 
óptica. Os sinais são transmitidos entre os computadores através de ondas eletromagnéticas.
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Wi-Fi é, portanto, uma arquitetura que especifica o funcionamento de uma WLAN (Wireless 
LAN, ou LAN sem fio). Note que WLAN é um termo genérico, pois significa qualquer “rede local 
sem fio”, porém Wi-Fi é o termo que designa essa tecnologia, também conhecida como 802.11. 
(Porque essa arquitetura de redes foi padronizada segundo a norma 802.11 do IEEE.)

Na verdade, Wi-Fi significa Wireless Fidelity (ou Fidelidade Sem fio) e é um “título” dado a 
todos os equipamentos (e programas) que “seguem à risca” a cartilha proposta pelo padrão 
IEEE 802.11. Portanto, se um equipamento mereceu o título de Wi-Fi, é sinal de que ele é 
perfeitamente compatível (ou seja, está em concordância) com os padrões descritos para redes 
locais sem fio.

Funcionamento da Rede IEEE 802.11 em modo Infraestrutura.

Nessa rede, os computadores são dotados de placas de rede especiais, criadas apenas para 
essa finalidade. São placas de rede que possuem antenas para transmitir e receber os sinais das 
outras placas em vez de conectores como o RJ-45.

Uma rede Wi-Fi pode ser montada basicamente de duas maneiras:

 • Modo Infraestrutura: os micros são ligados entre si por meio de um equipamento central 
(algumas vezes chamado de hub sem fio). Esse equipamento recebe as transmissões de 
uma estação e as passa para todos (difusão). Esse equipamento é chamado de Ponto de 
Acesso (Access Point);

 • Modo Ad-Hoc: os micros são ligados diretamente uns aos outros (placa de rede direto para 
placa de rede), ou seja, sem a presença de um Ponto de Acesso.

Rede Wi-Fi em modo Ad-Hoc.
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Subpadrões 802.11

Dentro do padrão IEEE 802.11, há diversos subpadrões desenvolvidos e incentivados por várias 
empresas, entre eles podemos destacar quatro que são diferentes na frequência que utilizam 
para transferir os dados e na taxa máxima de transferência.

 • 802.11b: o padrão mais antigo. Os equipamentos que trabalham neste padrão usam uma 
frequência de 2,4 GHz e transmitem dados a 11 Mbps (pouco mais que a velocidade da 
arquitetura Ethernet original). 

 • 802.11g: atualmente, é o padrão de rede Wi-Fi mais usado. Também utiliza a faixa de 
frequência dos 2,4 GHz (o que garante a perfeita comunicação entre equipamentos “b” e 
“g”). Transmite dados a 54 Mbps. É claro que para transmitir a 54 Mbps, é necessário que 
todos os equipamentos envolvidos sejam do padrão “g”.

 • 802.11a: é um padrão pouco usado no Brasil que utiliza a faixa de frequência de 5 GHz para 
transmitir a 54 Mbps. Devido à diferença de frequência, equipamentos nesse padrão não 
conseguem se comunicar com os outros padrões citados.

 • 802.11n: realiza transmissões da ordem de 300 Mbps (três vezes mais que o Fast Ethernet), 
usando as duas faixas de frequência possíveis (2,4 GHz e 5 GHz) para que os equipamentos 
“n” possam se comunicar com outros de todos os padrões.

 • 802.11ac: mais recente dos padrões em comercialização (para se ter uma ideia, o primeiro 
equipamento “ac” do mercado foi lançado em Setembro/2012). Esta variante do 802.11 
admite velocidades de mais de 1 Gbps (1000 Mbps), usando frequência de 5GHz.

 • 802.11ad: padrão em desenvolvimento. Admitirá velocidades de até 4.6Gbps. Não se pode 
dizer nada concreto acerca deste padrão, porque ele ainda não foi oficialmente aprovado!

Na hora de comprar equipamentos para montar sua rede Wi-Fi, é bom verificar com cuidado o 
padrão que deseja usar (e verificar se todos os equipamentos adquiridos estão em concordância 
com aquele padrão), para que se obtenha o melhor resultado de desempenho.

Lembre-se, também, de que essa velocidade de transmissão é atingida de acordo com a 
distância entre as estações e o estado do “ambiente” (se está livre, se apresenta obstáculos 
etc.). Quanto mais longe uma estação estiver de outra ou de um ponto de acesso, mais lenta 
será a transmissão para essa estação. 

Ou seja, se uma estação estiver muito próxima a um Ponto de Acesso, em uma rede “g”, eles vão 
se comunicar a 54 Mbps realmente. Mas se houver certa distância entre eles e/ou obstáculos 
diversos, como paredes ou reservatórios de água (como aquários ou garrafões de água mineral 
– que, diga-se de passagem, são bem prejudiciais), essa velocidade vai cair para 48, 36, 24, 22, 
18, 11, 5, 2 e até 1 Mbps. Essa diminuição de velocidade gradativa em função da distância das 
estações e dos empecilhos entre elas é chamada de fall-back.

Segurança nas redes Wi-Fi

Se tem um “calcanhar de Aquiles” nas redes Wi-Fi, este é, sem dúvidas, a parte da segurança. 
Esse critério é sempre visto de forma “atravessada” quando se fala em redes 802.11.
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Quando uma rede Wi-Fi está “aberta” (sem proteção de qualquer tipo), entrar nela é um 
processo relativamente fácil – basta que a estação “invasora” esteja dentro do raio de cobertura 
da antena do Ponto de Acesso e irá captar os sinais daquela rede e, em alguns instantes, fará 
parte dela como uma de suas estações legítimas.

Como alguns Pontos de Acesso têm potência de sinal muito alta, um invasor poderia, digamos, 
entrar na rede de uma empresa usando um laptop dentro do carro estacionado próximo ao 
prédio. (E uma antena especial mais forte, às vezes feita, pasme leitor, de uma lata de batatas 
fritas – daquelas latas cilíndricas revestidas de papel alumínio internamente.)

“Lata de batatas fritas, João? Daquelas que compramos em qualquer supermercado?”

Sim, essa mesmo! Não quis citar o nome porque pareceria merchandising! E ainda tem mais! A 
de cebola e salsa é a melhor para fazer a antena!

“Aí já é demais. Por que justo a de cebola e salsa? Existe algum componente especial na 
cebola ou na salsa?”

Não. Simplesmente porque para usar a lata como antena, ela tem de estar vazia (e, adivinhe, a 
gente faz isso comendo as batatas!) e eu adoro a de cebola e salsa.

Antena direcional feita com lata de batatas 

Só para explicar, o formato cilíndrico longo da lata e o revestimento metálico interno fazem 
dela uma perfeita antena direcional (antenas que captam/transmitem sinais basicamente na 
direção para a qual são apontadas).

Neste ponto (a segurança), as redes cabeadas (com fios) são muito melhores. Porque para ter 
acesso à rede com fio, a estação invasora tem de estar ligada fisicamente a um cabo da rede, o 
que, para quem está fora do prédio da instituição a ser invadida, é bastante difícil.

Para tornar as redes sem fio mais seguras, foram criados alguns métodos (na forma de recursos 
de software, como protocolos) para criptografar (embaralhar) os dados que trafegam pela rede 
para, em teoria, impedir o acesso das estações bisbilhoteiras.
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WEP (Wired Equivalent Privacy)

O protocolo WEP (que significa “Privacidade Equivalente à Cabeada”) foi o primeiro protocolo 
criado com a finalidade de permitir a criptografia dos dados dos pacotes antes de eles serem 
enviados pela estrutura da rede. Teoricamente isso embaralha os dados de tal forma que 
somente os computadores que conhecem o segredo (a chave da rede) tenham condições de se 
comunicar naquela rede.

O fato é que já foram desenvolvidos softwares utilitários que capturam os pacotes e 
“descobrem” a chave da rede em questão de minutos (na verdade, em alguns casos, em menos 
de um minuto), portanto o WEP é, declaradamente, considerado inseguro.

WPA (Wi-Fi Protected Access)

Eis aqui o sucessor (com louvor) do WEP. No WPA, a criptografia é mais forte que no WEP e sua 
arquitetura de compartilhamento de chaves é mais consistente, reduzindo muito a possibilidade 
de quebra do segredo e consequente invasão da rede.

WPA 2 (IEEE 802.11i)

O protocolo WPA já atingiu uma nova versão: o WPA2, que é totalmente compatível com as 
especificações contidas na padronização IEEE 802.11i. (Uma norma técnica que padroniza a 
segurança nas redes Wi-Fi.) O WPA2 apresenta, como protocolo de criptografia, o AES (padrão 
internacional de criptografia simétrica) com chaves maiores (de 256 bits) e oferece todos os 
recursos já existentes na primeira versão do WPA.

Praticamente, todo novo ponto de acesso ou roteador sem fio utiliza, hoje em dia, WPA2.

SSID

É, tão-somente, o “nome” da rede Wi-Fi. Quando um usuário inicializa sua placa de rede Wi-
Fi, seja um laptop ou um micro de mesa, a placa começa a captar todos os sinais das redes 
próximas a ela.

Para saber a qual rede se conectar, é necessário saber o SSID (Service Set IDentifier – 
Identificador de Conjunto de Serviços) dessa rede. É o conjunto de caracteres (letras e números) 
que identifica uma rede e a diferencia das demais.

Veja o programa gerenciador de conexões sem fio do Windows Vista mostrando as redes 
disponíveis ao alcance dele.
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Cinco redes Wi-Fi detectadas (conectado à Familia)

Bem, leitor: com isso terminamos a análise dos principais tipos de redes locais de computadores 
(LAN) e agora partiremos para o estudo das redes de maior alcance de área.

Equipamentos Usados nas Redes

Em muitas provas é comum exigir o conhecimento nas características principais de alguns 
equipamentos usados em redes, como os que são mostrados a seguir.

Placa de rede (ou adaptador de rede)

É o equipamento que deve existir em cada computador para que eles possam se conectar a 
uma rede local (LAN). A Placa de Rede (ou NIC – Network Interface Card, – Placa de Interface 
de Rede, ou ainda Adaptador de Rede) é um periférico normalmente instalado no interior do 
gabinete do computador, diretamente em um dos slots da placa mãe (normalmente um slot 
PCI).

Também é possível que a placa de rede já seja fabricada na própria placa mãe (prática, aliás, 
muito comum hoje em dia) tanto nos notebooks quanto nos micros de mesa (desktops) – é a 
chamada placa de rede on-board, como já foi visto no capítulo sobre hardware.

Uma placa de rede é fabricada para se comunicar com um tipo específico de arquitetura, ou 
seja, com um determinado tipo de protocolo, cabeamento também específico entre outras 
coisas. Logo, há vários tipos de placas de rede disponíveis no mercado, pois há vários tipos de 
arquiteturas de redes. (Lembre-se de que as duas mais usadas são a Ethernet e a Wi-Fi.)

“Ô, João, quer dizer que um computador pode ter mais de uma placa de rede? Uma para cada 
arquitetura de redes na qual ficará ligado?”

Precisamente, mas não só isso! Um computador pode ter mais de uma placa de rede de mesma 
arquitetura (nada impede, a não ser a falta de sentido disso na maioria dos casos). Um exemplo 
bem simples são os laptops (ou notebook, se preferir) vendidos atualmente: todos eles saem 
das fábricas com duas placas on-board – uma placa Ethernet e outra placa Wi-Fi.
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(se bem que é muito mais comum que os laptops, hoje em dia, nem mais venham com placa 
Ethernet – a maioria traz apenas a placa Wi-Fi).

Veja dois exemplos de placas de rede conectáveis ao barramento PCI das placas mãe dos micros 
desktop (micros de mesa). 

Placa de Rede Ethernet (note o conector RJ-45).

Placa de Rede Wi-Fi (note a antena) “G” encaixável no barramento PCI.

“Ei João, mas as duas placas mostradas não servem para micros portáteis, não é mesmo? 
Afinal, como elas vão ficar encaixadas?”

Perfeito! Qualquer placa de expansão (lembra do nome, né?) que se conectar aos barramentos 
PCI, PCI Express X1 ou X16 não é conectável em um laptop, pois não há slots dessas interfaces 
neles.

Em um micro portátil, praticamente todas as placas são instaladas na própria placa mãe, ou 
seja, são todas on-board. Em alguns casos, pode-se comprar pequenos adaptadores que são 
plugados em qualquer porta USB, como o visto a seguir.
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Adaptador Wi-Fi USB – pode ser usado em Laptops e Desktops.

Endereço MAC (endereço físico)

Cada placa de rede que é fabricada recebe um número único, que a diferencia de qualquer 
outra placa. Esse número é conhecido como MAC Address (Endereço MAC) ou Endereço Físico.

O endereço MAC é uma espécie de “número de chassi” da placa de rede, pois cada fabricante 
coloca o endereço no momento da montagem da placa e esse endereço não será usado por 
nenhuma outra placa de rede no mundo.

O endereço MAC é formado por 48 bits (48 “zeros e uns”). Isso significa que o endereço MAC é, 
na verdade:

100000010000001001000101001110110010101000001110

Mas normalmente, o endereço MAC de uma placa de rede é representado (e visto por nós, 
humanos) como um conjunto de seis duplas de dígitos hexadecimais. A conversão de números 
binários para hexadecimais e vice-versa é um procedimento relativamente simples, mas não é 
necessário aprendê-lo. Eis o mesmo endereço MAC, desta vez em hexadecimal:

81:02:45:3B:2A:0E

Como os endereços MAC são gravados nas memórias ROM das placas de rede, eles não podem 
ser alterados e estão, para sempre, associados àquela placa de rede em si (àquele exato 
equipamento).

Repetidor

É um equipamento usado para regenerar o sinal elétrico (ou mesmo o luminoso) para que este 
possa ser transportado por uma distância maior.

Sabemos que os cabos usados nas conexões de rede convencionais possuem uma limitação de 
distância (cada tipo de cabo tem a sua) o que causa a atenuação (enfraquecimento) do sinal. 
Por isso, usamos repetidores para regenerar (gerar novamente) o sinal que se perderia pelo 
cabo.
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Há repetidores para qualquer tipo de rede, mesmo para aquelas que não usam fios e, para 
essas, é apenas um ponto com antenas que retransmitem o sinal recebido.

Atualmente, não é muito comum encontrar um equipamento repetidor (apenas repetidor) 
no mercado. O mais comum é encontrar equipamentos diversos que acumulam a função 
de repetidores (como os hubs e switches atuais, que também servem como repetidores, 
regenerando os sinais que por ele passam).

Repetidor hipotético atuando.

Hub

Um Hub é um equipamento que serve como “centro” de uma rede Ethernet. Um hub é um 
equipamento simplório, que recebe os fios vindos dos micros (cabos de par-trançado) e os 
conecta (conectores RJ-45) em sua estrutura. (Observe as diversas “portas” do hub.)

Um típico Hub de cinco portas + porta Uplink

Internamente o hub é apenas um barramento (uma conexão em topologia barra), o que explica 
seu funcionamento limitado e pouco inteligente. (Ele só funciona através de broadcast – ou 
seja, transmitindo para todos os demais micros). Provavelmente isso será perguntado desta 
maneira e você não pode errar: o hub ethernet (hub comum) não faz nenhum tipo de filtro 
ou seleção sobre os dados que passam por ele. O hub sequer entende o que passa por ele. Os 
dados que são transmitidos passam pelo hub e, então, são imediatamente enviados a todos os 
demais computadores.

Não é possível encontrar “hubs comuns” para redes mais. O equipamento que o substituiu foi o 
Switch (veremos adiante).
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Um hub funcionando: necessariamente broadcast (transmitindo para todos).

Vamos estudar alguns tipos de hubs.

Hub passivo

Alguns hubs não precisam ser ligados à tomada elétrica, pois funcionam apenas como 
“conectores” para os fios. Estes são chamados hubs passivos. 

Um hub passivo não repete o sinal (não atua como repetidor); portanto, o sinal que o atravessa 
vai perdendo sua força gradativamente sem a devida regeneração (atenuação). Um hub passivo 
é pouco usado hoje em dia.

Hub ativo

Os hubs ethernet mais fabricados e vendidos historicamente são quase todos ativos. Um hub 
ativo é um hub que se liga à tomada elétrica para repetir (regenerar) o sinal que o atravessa. 
Então, além de servir como um ponto de convergência de todos os cabos da rede, o hub ativo 
atua como repetidor para aumentar a potência do sinal, de modo que ele atravesse outros 
cabos de rede.

Switch

Nada mais é que um equipamento externamente semelhante a um HUB (várias conexões para 
vários micros), mas que internamente possui a capacidade de chaveamento ou comutação 
(switching), ou seja, consegue enviar um pacote exatamente para o segmento de destino.

Em outras palavras, o switch divide a rede em diversos segmentos, pois cada uma de suas 
portas (onde vai ser conectado um micro) é considerada um segmento diferente da rede.
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Switch com vários cabos ligados a ele.

O Switch pode usar broadcast (transmissão a todos os micros a ele ligados), mas este não é 
o seu padrão normal de funcionamento. Por sua característica de ler os quadros (pacotes) 
e transmiti-los exatamente para o micro de destino (e não a todos), o switch é muito mais 
eficiente que o hub.

Ponto de acesso (Access Point)

Como já foi visto rapidamente, para que uma rede de computadores Wi-Fi seja montada 
em modo conhecido como infraestrutura, é necessária a presença de um equipamento que 
centraliza todas as comunicações desta rede. Esse equipamento é conhecido como Ponto de 
Acesso Wi-Fi ou simplesmente Ponto de Acesso. (Alguns livros não traduzem o termo do inglês, 
portanto se referem a ele como AP – Access Point.)

Ponto de Acesso Wi-Fi (já com MIMO) da USRobotics®.

Cabe ao ponto de acesso (e das placas de rede Wi-Fi) retransmitir os sinais eletromagnéticos 
para toda a área de cobertura, entender os sinais que trazem os quadros, criptografar e 
descriptografar os quadros que se encontram em redes que usam segurança (WEP ou WPA), 
entre outras tarefas.
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Roteador

Roteador (ou router) é o nome dado a um equipamento capaz de rotear! Rotear significa 
definir a rota. Um roteador é um equipamento que, em suma, define a rota a ser percorrida 
pelos pacotes da origem ao destino.

“Ô João, mas todos os equipamentos vistos não fazem o mesmo? Definir a rota?”

É simples, mas preste atenção, caro leitor! O roteador não serve para interligar computadores 
(como o Hub) ou segmentos (como o Switch) dentro de uma mesma rede. O roteador serve 
para interligar redes distintas! Ou seja, ele não liga dois ou três micros em uma rede; liga duas 
ou três redes em uma estrutura conhecida como inter-redes (ou Inter-net).

Um roteador da Cisco®.

A figura a seguir mostra um exemplo de Inter-net (ou Inter-Networking, que traduzindo seria 
“estrutura de ligação entre redes”).

Um roteador ligando três redes distintas. (Não são três segmentos. São três redes!)

Algo interessante aqui é: o endereço MAC não é o mais importante nas comunicações entre 
redes. O endereço MAC de cada placa de rede é imprescindível nas comunicações que se 
processam em uma única rede. (Quando uma placa de rede quer se comunicar com outra na 
mesma rede.) Em redes diferentes, surge uma nova forma de localização e identificação de 
origem e destino: o endereço lógico.



 

www.acasadoconcurseiro.com.br1756

É o seguinte: o endereço MAC é chamado de endereço físico, pois está contido em cada placa 
de rede em sua memória ROM. Esse endereço é usado nas comunicações que acontecem 
dentro de uma única rede (sem ter de passar pelo roteador). Mas, quando há necessidade de 
comunicação com computadores em outras redes (ou seja, a mensagem tem de passar pelo 
roteador da rede), o endereço MAC perde, em muito, a sua importância, pois o roteador lê, 
a priori, um endereço de maior abrangência, chamado de endereço lógico (que, na Internet é 
chamado de endereço IP).

Lembre-se: ao ambiente formado por várias redes distintas interligadas, chamamos de 
inter-redes (ou inter-net, de onde derivou a famosa Internet); portanto, se alguma questão 
perguntar: “qual é o equipamento que interliga redes distintas?”, sabemos que é o roteador.

Vários componentes de rede juntos

É muito comum encontrar atualmente equipamentos de rede que “acumulam” funções de 
diversos componentes, como por exemplo, ponto de acesso, switch, modem de banda larga 
(ADSL ou Cabo) e roteador num só corpo físico.

Nesse caso, não podemos simplesmente analisar como um único dispositivo (apesar de comprá-
lo como tal). Continuam valendo os conhecimentos que adquirimos quando analisamos cada 
um deles. Veja um exemplo na figura a seguir.

Ponto de acesso + switch + roteador + modem ADSL em um só produto.

Então, ser “roteador” hoje em dia é basicamente acumular a função de fazer o roteamento, 
porque encontrar o roteador como equipamento separado é, digamos, um tanto incomum 
(pelo menos, para nós, usuários domésticos) – embora seja perfeitamente possível.

Protocolos

Protocolos são programas que determinam regras que permitem a comunicação entre 
dispositivos em uma rede. Em suma, só há comunicação entre computadores se eles utilizarem 
os mesmos protocolos. Protocolos são, em suma, apenas “linguagens” que permitem a 
comunicação entre computadores.
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Os protocolos são reunidos em conjuntos (ou “pilhas”), porque há vários protocolos 
desenvolvidos cada qual para uma função. TCP/IP é o nome dado à pilha de protocolos que 
utilizamos na Internet e que, por isso, é a que estudaremos aqui!

Prepare-se... é tremendamente decoreba!

Pilha de Protocolos TCP/IP

Podemos dividir, para nosso estudo, os protocolos do conjunto TCP/IP em algumas “camadas” 
ou “níveis”, mostrados a seguir:

 • Protocolos da Camada 5 – Camada de Aplicação: nesta camada estão os protocolos de 
mais alto nível, aqueles que realizam tarefas diretamente em contato com os usuários na 
internet: FTP, SMTP, HTTP, POP, IMAP, DNS, TELNET etc. 

Esses protocolos estão intimamente ligados às diversas tarefas (serviços) que podemos utilizar 
na Internet. (Normalmente, cada protocolo está associado a um serviço diferente.)

 • Protocolos da Camada 4 – Camada de Transporte: estão localizados, nesta camada, os 
protocolos responsáveis pela comunicação fim a fim entre as máquinas envolvidas. Os 
protocolos da camada de transporte são: TCP e UDP.

Os protocolos da camada de aplicação precisam dos protocolos da camada de transporte. 
Algumas aplicações (programas) usam o UDP, mas a grande maioria dos protocolos localizados 
na camada 5 usa o TCP como protocolo de transporte.

 • Camada 3 – Rede (ou Inter-Redes): apresenta protocolos que realizam processos de 
roteamento e tradução de endereços para que a conexão entre os dois computadores seja 
efetuada. Fazem parte desta camada os protocolos IP, ICMP e mais alguns outros. Porém, 
só vale a pena mencionar esses dois para nosso estudo!

Protocolo IP

O protocolo IP (Internet Protocol – Protocolo de Inter-Redes) é o mais importante da pilha TCP/
IP, tanto que, junto com o TCP, dá nome a ela. As duas funções do protocolo IP são endereçar as 
estações de origem e destino (ou seja, dar a cada um deles um endereço) e rotear as mensagens 
entre elas (rotear é “definir a rota”).

Como é um protocolo da camada 3 (inter-redes), o IP é responsável por manipular pequenas 
unidades de informação chamadas pacotes. Tais pacotes também podem ser chamados de 
datagramas IP, ou simplesmente datagramas.

Um pacote IP é tipicamente formado por um conjunto de bits com tamanho máximo 
especificado. Nesse pacote estão duas áreas distintas (aliás, como em qualquer unidade de 
transporte de dados, seja um segmento ou um quadro): a área de cabeçalho e a área de dados 
do pacote (também chamada de payload).
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Na área de dados está encapsulado (“dentro de um envelope”) um segmento vindo da camada 
superior (camada de transporte) – já vimos isso na explicação das camadas, não foi?

No cabeçalho do pacote IP (aquela parte do pacote que contém as informações de controle 
daquela camada) estão informações como: endereço IP de origem, endereço IP do destino, 
tempo de vida (TTL – time-to-live) do pacote, protocolo superior, entre outras. Dá uma olhada 
num pacote “desenhado ludicamente” e sua “verdadeira forma”.

Um pacote IP – lembre-se: é sempre um “punhado” de bits, apenas...

Vale salientar, também, que o pacote IP não é exatamente como mostrado na figura anterior. 
Há outros campos no cabeçalho, como tamanho do pacote, checksum do cabeçalho (para 
detecção de erros), tipo de serviço, entre outros.

“Por que não mostrar todos os campos, então, João?”

Porque acredito que para o entendimento do funcionamento do IP, eles não são necessários. 
Além disso, são muitos campos e muito detalhados. Seu estudo é necessário apenas para o 
pessoal da área de Informática (que não é o objetivo deste livro, só lembrando, embora muitos 
o utilizem!).

Cada pacote IP contém, em seu cabeçalho, entre outras, as seguintes informações:

 • Endereço IP de Destino: é o endereço (formado por 32 bits – ou seja, 32 “zeros” e “uns”) 
que determina a máquina (estação) destinatária daquele pacote.

 • Endereço IP de Origem: é o endereço (de mesmo tamanho, ou seja, 32 bits) que indica qual 
é a máquina remetente daquele pacote.

 • TTL (Time-to-Live – Tempo de Vida): é um número de segundos (ou saltos – hops) que o 
pacote deve “viver” para atravessar a Internet. A cada passagem por um roteador (“hop”, ou 
salto), esse número é diminuído. Caso ele atinja 0 (zero), o próximo roteador simplesmente 
“descartará o pacote”, em vez de retransmiti-lo. TTL é, em suma, uma espécie de “data de 
validade” do pacote. 

 • Protocolo: é um número (de 8 bits de tamanho) que identifica o protocolo encapsulado 
no pacote (ou seja, identifica o “conteúdo do envelope”). Em poucas palavras, ele diz se o 
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pacote está trazendo informações do protocolo TCP ou do UDP (protocolos da camada de 
transporte).

 • Checksum do Cabeçalho: é um número (de 16 bits) que atua como “um resumo” 
matemático do cabeçalho. A cada hop (salto – passagem por um roteador), o cabeçalho vai 
mudar em algum ponto (nem que seja somente no TTL). Depois de mudado o cabeçalho, 
é recalculado outro checksum (em português, soma de verificação) que resumirá 
matematicamente aquele cabeçalho. Se você já estudou segurança, é como um “hash” do 
cabeçalho. Serve para que os roteadores identifiquem se há erros na transmissão daquele 
cabeçalho (detecção de erros).

 • Comprimento (Length): esse campo identifica o tamanho que o pacote tem, em bytes. Um 
pacote IP pode ter 576 bytes (no mínimo) e 65.536 bytes (64 Kilobytes) no máximo.

“João, preciso saber esses dados? Esses ‘campos’ no cabeçalho IP?”

Só falta uma coisa para ser lembrada: o protocolo IP é considerado não-orientado a conexão. 
Isso significa que o protocolo IP não se preocupa em estabelecer conexões prévias entre 
origem e destino para poder transmitir. Nem se preocupa se o pacote chegou ou não. Nem 
exige qualquer tipo de confirmação do destinatário.

“Peraí, João! Agora é demais. Como ele não exige confirmação? E como ele vai saber que o 
pacote chegou?”

A resposta é simples, caro leitor: ele não precisa saber! O Protocolo IP não “tá nem aí” para o 
pacote! Se ele chegar, bom... Se não chegar, bom também! 

“E por que esse descaso?”

Não é descaso. É apenas desnecessário, visto que a camada de transporte (que é responsável 
por incluir controles que darão por falta de um segmento) é que deve fazer isso. Portanto, o 
trabalho de se “estressar” pela falta do pacote não é do IP! É do TCP. Em suma, se essa função já 
é realizada na camada superior, não é necessário fazê-la na camada do IP.

Não se preocupe que veremos TCP mais adiante. Agora é o momento de entender tudo sobre 
endereço IP. Aproveite...

Endereço IP

Endereço IP é o endereço numérico que identifica qualquer conexão feita a uma estrutura de 
inter-redes baseada em TCP/IP. Ou seja, endereço IP é o endereço usado na camada 3 (inter-
redes) do modelo de camadas TCP/IP. 

“João, o que você quis dizer como ‘identifica qualquer conexão’ não seria ‘identifica qualquer 
máquina (ou estação)’? E por que o endereço IP é tão importante que mereça ser estudado a 
fundo?”

Em primeiro lugar, caro leitor, o IP não identifica uma máquina. Se um computador, por 
exemplo, possuir duas placas de rede ligadas simultaneamente a uma mesma rede, cada uma 
delas possuirá um endereço IP associado. Portanto, a máquina em si teria dois endereços IP.
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Em segundo lugar, sobre a importância do endereço IP. Como a Internet que conhecemos é 
baseada no modelo de camadas TCP/IP, e, consequentemente, em seus protocolos, então o 
endereço IP é a forma oficial de endereçamento na Internet.

O Endereço IP é um número binário (aliás, como tudo na comunicação digital) formado por 32 
bits. Em suma, um endereço IP é exatamente assim:

11001000111110010000110111101100

A pergunta que não quer calar é: quem se lembraria de um desses? Eu imagino um administrador 
de redes dizendo: “Eita, deu problema no computador da secretária do financeiro... qual é 
mesmo o endereço de lá? 01...11...10... não, não, é 01111110... Ahhh!”

Por ser realmente muito complicada sua memorização (e utilização), os endereços IP não são 
representados no seu formato puro. Usa-se uma forma de notação em que se divide o endereço 
IP em 4 grupos de 8 bits (1 byte cada, ou, como costumamos chamar, 1 octeto.)

11001000.11111001.00001101.11101100

(Esses pontos não existem nos endereços IP de verdade. São simplesmente para demonstrar a 
separação.)

Depois de separarmos os grupos de octetos, convertemos esses octetos para números decimais, 
resultando em algo assim:

200.249.13.108

Essa forma de “representação” é chamada notação decimal separada por pontos.

“Calma lá, João... Como 11001000 foi se transformar em 200?”

Através de um processo simples de conversão de binário (zeros e uns) para decimal (base 
numérica que usamos em nossa matemática). Esse processo está descrito com perfeição no 
capítulo sobre Aritmética Computacional, no livro Noções de Informática para Concursos, de 
minha autoria, no site www.evplayer.com.br ou www.libreo.com.br, mas eu acho simplesmente 
que não é necessário aprendê-lo... nenhuma prova o cobra mais!

Voltando ao assunto, cada octeto é representado por um número decimal, que poderá variar 
entre 0 (que em binário seria 00000000) e 255 (que é 11111111). Então, podemos dizer por 
dedução, que o endereço IP é um endereço numérico binário representado de forma decimal 
por quatro números, separados por pontos, que podem, cada um, assumir qualquer valor 
entre 0 e 255.

Um computador que vai se ligar à Internet, ou mesmo apenas a uma rede local que usa TCP/IP 
como pilha de protocolos, precisa ter endereço IP. Se um computador não possuir endereço IP, 
não poderá enviar nem receber pacotes. Estará, portanto, ilhado. Não conseguirá se conectar 
à rede.



MTE - Auditor Fiscal do Trabalho – Informática – Prof. João Antonio

www.acasadoconcurseiro.com.br 1761

Como o meu micro recebe os Endereços IP?

Um computador pode receber as informações necessárias para conexão na rede IP (o seu 
endereço IP, por exemplo) basicamente de duas maneiras.

Normalmente citamos como sendo o fornecimento do “endereço IP” apenas, mas há outras 
informações que são recebidas e que são necessárias para a conexão:

 • Endereço IP Fixo: é fornecido ao computador pelo administrador da rede (ou pelo 
administrador do próprio computador, se este tiver autonomia para tanto). Esse endereço 
é configurado diretamente dentro das propriedades do computador (no Sistema 
Operacional) e este computador sempre vai apresentar esse endereço (mesmo que seja 
desligado, o computador vai “acordar” depois ainda possuindo esse número).

O endereço fixo é usado quando se conhece o endereço de todos os outros computadores, 
ou seja, quando se tem o controle da rede inteira (daí o fato de ser o administrador a atribuir 
os endereços IP fixos). O endereço IP fixo também é usado em servidores (computadores 
que detêm informações na Internet) para que estes sempre estejam no mesmo endereço, 
prontos para responder às requisições dos demais computadores.

 • Endereço IP Dinâmico: é usado em todas as conexões domésticas à Internet. Nesse caso, 
o endereço IP (e os demais parâmetros) é fornecido ao computador no momento em que 
este se conecta à rede, e “esquecido” quando o computador é desligado da rede. Cada vez 
que um computador se conecta à rede, ele recebe um endereço IP, que normalmente é 
diferente dos anteriores (dentro da faixa definida de possibilidades daquela rede).

Um computador recebe o endereço IP dinâmico de um servidor que usa um protocolo 
chamado DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol – Protocolo de Configuração 
Dinâmica de Host). O protocolo DHCP é, em suma, o responsável pela atribuição automática 
de endereços IP aos computadores na rede (vamos falar um pouco mais sobre ele adiante).

Endereço IP dinâmico (à esquerda) e endereço IP fixo.

Com isso terminamos a análise do IP atual. Sim, IP atual. Vamos mergulhar agora no que vem 
por aí!
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IPv6 – nova forma de endereçamento na Internet

Tudo o que estudamos agora está para se tornar inútil (na verdade, já deveria ter se tornado, 
mas a mudança está mais lenta do que o previsto).

Toda a Internet deve mudar seu estilo de endereçamento para uma versão mais nova do 
protocolo IP, a chamada versão 6 (IPv6). Cumpre salientar, caro leitor, que tudo que se viu até 
agora neste livro trata da versão 4 (IPv4).

Vamos analisar um pouco, mesmo que superficialmente, o protocolo IP na versão 6.

Em primeiro lugar, o IPv6 promove uma mudança radical (demais) no endereço IP. Ou seja, os 
computadores passarão a ter endereços diferentes daqueles com que estamos acostumados.

“Mas, João, justo agora que entendi tudo sobre endereço IP e tudo mais. Já tava gostando da 
coisa.”

É, caro leitor... Só que o endereço IP como conhecemos existe desde a década de 1970. Já estava 
na hora de mudar. Imagine, por exemplo, que o endereço IP atual tem 32 bits e isso permite 
232 combinações diferentes de endereços. São, ao todo, mais de 4 bilhões de endereços.

Mesmo parecendo ser muita coisa, estes 4 bilhões já são considerados insuficientes, seja porque 
muitos desses endereços estão inutilizados (redes Classe A e B subutilizadas desperdiçando 
endereços), seja porque há muito mais equipamentos (além de computadores) ligados à 
Internet hoje em dia (celulares, TVs, videogames, geladeiras, todos eles precisam de endereços 
IP para se conectar).

Então, já havia uma preocupação latente em quando os endereços IP da Internet passariam 
a ser considerados escassos. Eles já são considerados escassos há muito tempo, e a mudança 
começou há pelo menos uma década.

A criação do IPv6 não é de agora, mas a obrigatoriedade da migração é coisa recente. Logo, 
logo, teremos todos de “migrar” (na verdade, não somos nós, são os nossos provedores de 
acesso) para usar IPv6.

“Certo, João! Mas o que há de tão diferente ou especial nesse IPv6?”

Para começo de conversa, o endereço IP na versão 6 não tem 32 bits. Tem “míseros” 128 bits! 
Ele ficou simplesmente quatro vezes maior!

011110000010110111010010000101111101000000101100011110111011000011101100010
11001000010100010110100010111010001010010110101111111

Dá para se lembrar de algo assim? Claro que não? Se fôssemos representar o endereço IPv6 em 
notação decimal com pontos, seria algo assim:

120.45.210.23.208.44.123.176.236.89.10.45.23.69.45.127

Mas claro que não o representamos dessa forma. Também não dá para se lembrar desse 
endereço, não é mesmo?! Os endereços IPv6 são escritos como oito grupos de dígitos 
hexadecimais separados por dois-pontos.

782D:D217:D02C:7BB0:EC59:0A2D:1745:2D7F
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“João, pelo Amor de Deus! De onde surgiu isso aí?”

Conversão dos números para a base hexadecimal, caro leitor! Vá ao material de que falei 
mais acima, no site do EVPlayer/Libreo (mas só se quiser estudar a fundo) para ficar mais 
familiarizado com a Conversão de Binário para Hexadecimal e a Conversão de Hexadecimal 
para Binário.

Protocolo ICMP

O protocolo ICMP (Internet Control Messaging Protocol – Protocolo de Mensagens de Controle 
de Inter-Redes) trabalha justamente com algo com que o IP não trabalha: a detecção de erros 
nos pacotes que trafegam pela Internet. 

Funciona mais ou menos assim: quando um roteador recebe um pacote IP contendo dados, ele 
analisa aquele pacote, a fim de descobrir se há algum problema. Se não houver, ótimo, o pacote 
é encaminhado à próxima rede; mas se houver algum problema naquele pacote, o roteador 
em questão constrói, por meio do protocolo ICMP, uma mensagem de erro (ou mensagem de 
controle) e a envia em um pacote IP ao emissor daquele pacote defeituoso, pedindo que se 
tomem as providências necessárias (como o reenvio).

Note que a mensagem ICMP é encapsulada em (colocada dentro de) um pacote IP normal. A 
única diferença é que os roteadores vão saber que esse pacote IP não contém dados, mas sim 
uma mensagem de controle (mensagem ICMP).

As mensagens ICMP que podem ser trocadas entre os vários dispositivos de rede (roteadores 
e/ou estações) são várias. Cada uma delas tem um nome e um número (chamado tipo). Não 
acho necessário decorá-las.

Vamos subir uma camada para conhecer os protocolos contidos na Camada de Transporte.

Protocolos de Transporte

A camada de transporte do modelo TCP/IP é composta, originalmente, por apenas dois 
protocolos, cuja responsabilidade, como citado anteriormente, é estabelecer uma conexão fim 
a fim entre os dois hosts (computadores) envolvidos na comunicação. 

“João, dá para relembrar o porquê de fim a fim?”

Claro! Os protocolos da camada de transporte não se preocupam como a mensagem vai 
trafegar pela Internet (o IP se preocupa com isso) nem tampouco com a transmissão da 
mensagem dentro de uma mesma rede (o protocolo da camada de interface de rede faz isso). 
Em vez desses dois motivos de preocupação, os protocolos de transporte simplesmente se 
preocupam com a “quebra” da mensagem em vários segmentos (na origem) e a reunificação de 
tais segmentos no destino.
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É responsabilidade dos protocolos da camada de transporte criar mecanismos (incluir 
informações no cabeçalho dos segmentos) que permitam que a reunificação aconteça de forma 
perfeita e, com isso, que a mensagem chegue ao seu destino inteira (ou quase).

Os protocolos que formam essa camada são:

 • TCP;

 • UDP;

Protocolo TCP

O protocolo TCP (Transmission Control Protocol – Protocolo de Controle de Transmissão) é um 
protocolo de transporte orientado a conexão. Seu funcionamento é bem simples e ao mesmo 
tempo bem estruturado para garantir a transmissão dos pacotes entre os computadores 
envolvidos na comunicação.

“João, o que é ‘ser orientado a conexão’?”

Em poucas palavras, quer dizer que o protocolo TCP faz com que o emissor só comece a 
transmitir seus dados se tiver certeza de que o receptor está pronto para ouvi-los. Ou seja, toda 
a transmissão se orienta pelo estabelecimento de uma conexão prévia entre os dois envolvidos. 
Não há transmissão sem que haja uma conexão estabelecida entre eles.

Por ser orientado a conexão, o TCP traz uma série de características que são consequência 
disso:

 • É confiável: garante a entrega de todos os dados no destino sem defeito ou perda.

 • Garante a sequência dos segmentos: os segmentos que saem do emissor são numerados e 
reunidos na mesma ordem no micro de destino.

 • Reconhecimento: o receptor envia um segmento de confirmação (reconhecimento) para 
cada segmento de dados que receber, informando ao emissor que ele já poderá transmitir 
o próximo segmento da seqüência.

 • Retransmissão: se um segmento se perder (por causa de problemas de transmissão nas 
demais camadas), o TCP do receptor solicitará ao TCP do emissor o reenvio do segmento 
faltoso.

 • Detecção de duplicidade: o TCP reconhece se um segmento chegou em duplicidade no 
receptor e automaticamente descarta o segmento duplicado.

 • Controle de Fluxo: o emissor não vai enviar mais segmentos do que a quantidade que o 
receptor for capaz de processar (mesmo porque o emissor só transmitirá quando o receptor 
informar que ele pode fazê-lo).

 • Controle de congestionamento: o TCP ajusta-se automaticamente às quedas de 
desempenho da rede provocadas por congestionamento (nos roteadores e servidores, por 
exemplo).
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 • Estabelece sessões: o TCP trabalha por meio do estabelecimento de sessões de 
comunicação, em que várias transmissões são feitas em bloco e consideradas parte de uma 
sessão só.

 • Troca informações de Estado (Status): os dois hosts ligados em TCP trocam entre si 
constantemente informações de apresentam o status da conexão entre eles. 

 • Baixa Velocidade: devido à grande quantidade de informações, recursos e itens que 
garantem a integridade das transmissões via TCP, é fácil deduzir que o protocolo TCP não é 
tão rápido quanto seu “irmão inconsequente”.

Protocolo UDP

O protocolo UDP (User Datagram Protocol – Protocolo de Datagrama de Usuário) é um 
protocolo de transporte sem conexão que fornece uma entrega rápida, mas não confiável, dos 
pacotes. Esse protocolo é uma opção em relação ao TCP e usado em menos casos.

Por ser um protocolo não-confiável, ele não fornece o controle de fluxo necessário, nem 
tampouco exige uma confirmação do receptor, o que pode fazer com que a perda de um pacote 
aconteça sem a devida correção. Por isso ele é usado em aplicações nas quais a velocidade é 
mais importante que a integridade dos dados (como vídeos e música pela Internet). 

Pelo fato de não exigir confirmação do receptor quanto à chegada dos pacotes, o protocolo 
UDP não sobrecarrega a rede tanto quanto o TCP (afinal, cada confirmação de recebimento é 
um pacote sendo transmitido, não é?), mas também por causa disso, não é confiável.

“João, e quem é que usa essa ‘porcaria’, se ela não é confiável?”

O serviço de DNS, por exemplo, que veremos depois, usa UDP como protocolo de transporte, 
porque deseja velocidade. O protocolo TFTP (FTP Trivial) também usa UDP. Serviços que 
permitem ouvir músicas e assistir a vídeos diretamente pela Internet também foram 
desenvolvidos para usar o UDP em vez do TCP.

Resumo TCP versus UDP

Segue um pequeno resumo que poderá ajudar quando esses conceitos forem exigidos em uma 
prova qualquer:

UDP TCP

Serviço sem conexão; nenhuma sessão é 
estabelecida entre os hosts.

Serviço orientado por conexão; uma sessão é 
estabelecida entre os hosts.

UDP não garante nem confirma a entrega dos 
dados, nem organiza em sequência os mesmos.

TCP garante a entrega através do uso de 
confirmações e entrega sequenciada dos dados.

Os programas que usam UDP são responsáveis 
por oferecer a confiabilidade necessária ao 
transporte de dados. 

Os programas que usam TCP têm garantia de 
transporte confiável de dados dada pelo próprio 
protocolo.

UDP é rápido, necessita de baixa sobrecarga. TCP é mais lento, necessita de maior sobrecarga.
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“Ei, João... E nós podemos escolher se usamos o TCP ou o UDP?”

Não, caro leitor, a menos que sejamos os desenvolvedores (programadores) de algum aplicativo. 
Pois, como usuários, apenas utilizamos programas que já estão prontos, inclusive com suas 
definições precisas de qual será o protocolo de transporte que irão utilizar.

Portas

Quando estamos usando a Internet, seja navegando em uma página, mandando um e-mail ou 
batendo um papo (ou, quem sabe, tudo junto), o protocolo de transporte usado é, na grande 
maioria dos casos, o TCP. Mesmo que vários processos/programas usem o mesmo protocolo de 
transporte, como saber que um determinado pacote que chegou é destinado àquele ou a esse 
programa? Fácil: Através de um número de identificação chamado porta (port).

Cada serviço que usamos (e-mail, Web, bate papo, FTP etc.) usa, necessariamente, um 
protocolo de aplicação diferente (SMTP, HTTP, IRC, FTP etc.), que veremos a seguir. Cada um 
desses protocolos usa o protocolo TCP (ou UDP) para garantir o transporte das mensagens que 
enviam para outros computadores e, quando o fazem, informam ao TCP (ou ao UDP) o número 
da porta que vão usar para realizar a transferência.

Cada micro abre uma porta específica para uma comunicação específica. Aquela porta aberta 
servirá para que aquele computador identifique aquela comunicação enquanto ela estiver 
acontecendo.

“João, explica aí essa estória de ‘abrir uma porta’. Como é isso?”

Caro leitor, é a coisa mais simples do mundo. Uma porta é um número (um campo) no cabeçalho 
do segmento do protocolo de transporte. Uma porta é apenas um identificador. Quando um 
programa (aplicativo cliente, por exemplo) pede para estabelecer uma comunicação com um 
aplicativo servidor, ele o faz na forma de pacotes (como já vimos antes) e estes vão conter, além 
dos dados já vistos, como endereço IP de origem e destino, a porta através da qual se deseja 
fazer aquela transferência.

Um computador servidor pode abrir para si uma porta X (digamos 80), a fim de estabelecer um 
processo de comunicação com um computador cliente que abriu a porta Y (digamos 12.456) 
para a mesma comunicação (aliás, isso acontece o tempo todo).

A porta é como o nome da pessoa a quem uma carta se destina. Exemplo: ao escrever para 
Jorge, da família Santos, residente na Avenida dos Pinhais, 450, você está definindo não 
somente o endereço do destinatário (esse endereço é o mesmo para qualquer pessoa que 
more com Jorge), mas sim, especificando para quem lá dentro a carta vai. O carteiro só tem 
responsabilidade de entregar a carta na casa, depois disso, a família separa as cartas destinadas 
a cada um dos seus integrantes.

Se você entendeu, é assim: Av. dos Pinhais, 450 é o endereço do computador (como, por 
exemplo, 200.245.150.13), e Jorge Santos é o endereço da Porta para quem o pacote (carta) 
deve ser entregue. Essa porta está, necessariamente, associada a um determinado serviço 
usado na Internet.
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Existem, ao todo, 65.536 portas disponíveis, da porta 1 à porta 65.536. Mas as mais usadas vão 
somente da 1 até a 1.024 (algumas raras estão acima disso). 

“Meu Deus, João! Tenho de conhecer todas as 1.024 comuns?” 

Claro que não, caro leitor, basta umas 500 (brincadeira!). Vamos apresentar os números das 
principais portas à medida que apresentarmos os protocolos de aplicação.

Protocolos de Aplicação

São os protocolos descritos da última camada do modelo, que entram em contato com o usuário, 
permitindo que este possa se comunicar com os demais componentes do seu computador e 
enviar suas mensagens pela rede até outros computadores. Os protocolos dessa camada estão 
associados diretamente aos principais serviços usados pelo usuário na rede: e-mail, Web, bate-
papo etc. Os principais protocolos de aplicação são:

SMTP

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol – Protocolo de Transferência Simples de Correio) é o 
protocolo usado para o envio de mensagens de correio eletrônico (e-mail). Esse protocolo 
historicamente usa a porta 25 do protocolo TCP.

Atenção: Esse protocolo é usado no ato do envio do correio eletrônico. Não só no envio que 
acontece entre usuário remetente e servidor de correio, mas também entre servidor de envio e 
servidor de recebimento.

Atenção de novo: atualmente, a porta 25 está deixando de ser utilizada porque ela é considerada 
insegura e vulnerável a invasões e SPAMs (mensagens indesejadas). É comum os servidores 
trabalharem com as porta 587 ou 465 (envio seguro de e-mails).

POP

POP (Post Office Protocol – Protocolo de Agência de Correio) é usado para realizar o recebimento 
das mensagens de correio eletrônico. Com esse protocolo, as mensagens armazenadas na 
caixa postal do usuário são trazidas para o computador do usuário e retiradas do servidor (a 
rigor, visto que se pode selecionar que as mensagens fiquem em cópia no servidor de e-mails). 
Esse protocolo historicamente usa a porta 110 do protocolo TCP. Atualmente encontra-se em 
sua terceira versão, daí o nome POP3.

Antene-se: a porta 110 também é insegura (há muito tempo ela é usada para conexão de 
recebimento de e-mails). Hoje, recomenda-se fortemente o uso da porta 995.
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IMAP

IMAP (Internet Message Access Protocol – Protocolo de Acesso a Mensagens na Internet) é 
usado em opção ao POP porque facilita o acesso aos dados nas caixas postais sem a necessidade 
de “baixá-los” para o computador cliente. Através do IMAP, é possível realizar um acesso on-line 
aos dados na caixa postal localizada no servidor sem que isso signifique trazer as mensagens ao 
micro do usuário. 

É uma opção interessante para aqueles que pegam suas mensagens de e-mail de vários 
computadores diferentes. Todo acesso é feito através de aplicações que acessam a caixa 
postal, leem seu conteúdo e o mostram ao usuário. As caixas postais dos “webmails” (Gmail, 
Yahoo, Hotmail entre outros) usam o IMAP, pois os usuários têm acesso através de uma página 
Web, que mostra as mensagens e dá direitos de lê-las, apagá-las, respondê-las e tudo mais. O 
protocolo IMAP usa a porta 143.

Mais adiante, quando estudarmos Webmail, veremos detalhes de como o IMAP é usado nesse 
sistema.

HTTP

HTTP (Hyper Text Transfer Protocol – Protocolo de Transferência de Hiper Texto) é o protocolo 
usado para realizar a transferência das páginas Web para nossos computadores. O HTTP é 
usado para trazer o conteúdo das páginas (documentos feitos com a linguagem HTML) para 
nossos programas navegadores (Browsers). O protocolo HTTP utiliza a porta 80 do protocolo de 
transporte TCP.

Sim, é bom que se saiba que o HTTP não é seguro, portanto...

Há uma variação do HTTP, que se chama HTTPS (HTTP Seguro), e é usado para realizar o acesso 
a páginas com transferência criptografada de dados (através de um algoritmo de criptografia 
chamado SSL). Esse protocolo é comumente usado nos acessos aos sites de bancos e lojas 
virtuais onde se informam números de cartão de crédito, por exemplo.

O HTTPS é, na verdade, a junção do HTTP, usado para transferir páginas, com o SSL (Secure 
Socket Layer), ou com o TLS (versão que substituiu o SSL), um protocolo de segurança, criado 
para fornecer criptografia aos protocolos que naturalmente não fazem uso dela (falaremos 
sobre ele mais adiante).

O Protocolo HTTPS não é 100% seguro, ou seja, ele não evita completamente a ameaça de 
interceptação das mensagens entre usuário e site, mas oferece um nível de segurança que 
minimiza bastante esse risco. O protocolo HTTPS é usado sobre a porta 443.
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FTP

FTP (File Transfer Protocol – Protocolo de Transferência de Arquivos) é usado para realizar a 
transferência de arquivos entre dois computadores através da Internet. O protocolo FTP exige o 
estabelecimento de uma sessão (com o uso de login e senha).

O protocolo FTP utiliza duas portas no protocolo TCP: a porta 21 (da qual muitos se lembram) 
é usada para os comandos da conexão, como os que solicitam a listagem de diretórios, a cópia 
de arquivos e o apagamento deles etc. porém, a transferência dos dados propriamente ditos 
acontece pela porta TCP 20. Portanto, para a conclusão da transferência de um arquivo pelo 
FTP, são usadas duas conexões (sockets) diferentes.

Um parente próximo do protocolo FTP é o TFTP (FTP Trivial), que realiza a transferência de 
arquivos através do protocolo UDP e não do TCP, como seu irmão mais conhecido, o que 
permite uma transferência de arquivos com mais velocidade e sem uma série de recursos que o 
FTP oferece. O TFTP usa a porta 69.

Além de transferir arquivos, o protocolo FTP permite que o usuário realize uma gama enorme 
de operações com o micro a que se conectou. O FTP permite que pastas e arquivos sejam 
criados, excluídos, renomeados, movidos e copiados no servidor. Ou seja, basicamente tudo 
aquilo que se pode fazer no seu micro por meio do Explorador de Arquivos é possível fazer em 
um servidor remoto por meio de FTP.

Claro que vale lembrar que o micro a ser controlado deve ter um programa aplicativo servidor 
de FTP atuando e que o login e a senha do usuário deem a ele o direito de fazer tais operações.

Telnet

TELNET (Terminal Emulator – Emulador de Terminal) é um protocolo que realiza a conexão entre 
dois computadores para que um deles “finja” ser terminal do outro. Isso significa que qualquer 
comando executado no computador “terminal” será realizado, na verdade, no computador 
alvo: o servidor. 

Esse sistema era muito utilizado nos primórdios das redes de computadores, quando não se 
tinha dinheiro para fazer redes com computadores individuais interligados. A estrutura de 
“rede” normalmente consistia em um único computador central (o “console” ou “mainframe”), 
e os demais “computadores” eram apenas teclados e monitores ligados a esses (chamados 
terminais ou “terminais burros”). Todos os comandos executados nos terminais são realizados 
na CPU e na RAM do console.

Ou seja, um terminal não é um micro. Um terminal é apenas um “braço” de um computador. 
Não tem RAM, CPU, HD etc. Um terminal é apenas um teclado e um monitor.

Na verdade, os dois computadores envolvidos pela conexão do Telnet são microcomputadores, 
como os nossos, apenas um deles “finge” ser um terminal (o cliente), enquanto o outro “finge” 
ser um console central (o servidor). Todos os comandos digitados no teclado do “terminal” 
são realizados, na verdade, pela CPU e pela memória do computador central. O Telnet utiliza a 
porta 23 do protocolo TCP.
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DNS

DNS (Domain Name Service – Serviço de Nome de Domínio) é um serviço usado para realizar 
a tradução dos nomes de domínios (URLs) em endereços IP. Ou seja, quando digitamos, em 
nosso navegador, “www.joaoantonio.com.br”, esse endereço é enviado para um servidor que 
trabalha com o protocolo DNS, e que, por sua vez, devolve ao computador que requisitou o 
endereço IP associado ao domínio desejado. O serviço de DNS utiliza a porta 53 no protocolo 
UDP!

É o DNS que estabelece a estrutura hierárquica e organizada dos domínios como conhecemos 
atualmente na Internet (veremos mais adiante, no capítulo de Internet).

DHCP

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol – Protocolo de Configuração Dinâmica de Estação) 
é um protocolo que fornece as informações IP necessárias para as estações poderem se ligar na 
rede.

SNMP

SNMP (Simple Network Management Protocol – Protocolo de Gerenciamento Simples de Rede) 
é um protocolo que permite o gerenciamento da situação dos nós da rede. O SNMP não está 
preso ao conjunto TCP/IP, e pode ser usado para controlar qualquer tipo de equipamento de 
rede como roteadores, servidores, estações, pontos de acesso etc. desde que estes possuam 
suporte a esse protocolo.

Através do SNMP, podemos enviar comandos a vários tipos de equipamentos de redes para que 
eles se desliguem, ou reiniciem, ou realizem essa ou aquela tarefa. É um protocolo que permite 
o “controle remoto” de vários dispositivos da rede.

Considerações Finais

Bem, chegamos ao fim de mais um assunto em nosso livro. Espero que tenham gostado da 
parte de redes de computadores (embora eu saiba que é, em muitos casos, um assunto chato). 
O assunto que vocês acabaram de enfrentar é, na maior parte das vezes, exigido pela Esaf e 
pela FGV em nível bastante técnico. As demais elaboradoras de provas não “gostam” tanto de 
redes de computadores.
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INTERNET/INTRANET

O Que é a Internet?

“Essa eu sei, João! A Internet é a maior rede de computadores do mundo!”

Errado, caro leitor! Errado mesmo!!

A Internet é a maior ligação entre redes de computadores do mundo. A Internet não é uma 
rede só: são várias. As redes que formam a Internet são interligadas por meio de roteadores, os 
equipamentos que vimos anteriormente para essa finalidade (interligar redes).

Se você não acredita, pense bem: sendo usuário do provedor XYZ, você pode mandar um e-mail 
para um funcionário da empresa WKG? Claro que sim! E, isso significa que as duas empresas 
mencionadas têm uma rede só de computadores? Uma rede única? Claro que não! 

Logo, só existe uma explicação: a rede da empresa XYZ está interligada à rede da empresa WKG, 
assim como às demais empresas que, juntas, formam a Internet. Lembre-se de que Internet 
significa Inter-net (ou Inter-redes) – ou seja, ligação “entre redes”.

Como a Internet nasceu?

Esse é o tipo de informação de que você não vai precisar para fazer a prova, mas preferi mostrar 
para que você pudesse entender melhor a Internet.

Bem, na década de 1960 começaram os primeiros projetos no intuito de obter uma ligação 
entre computadores em longas distâncias. Essa ligação começou no MIT (Instituto de Tecnologia 
de Massachussets) e foi encomendada pela DARPA (Agência de Pesquisas e Projetos Avançados 
do Departamento de Defesa dos Estados Unidos).

Foram desenvolvidas, então, as principais características da ARPAnet, a rede que interligaria 
por alguns anos os principais computadores acadêmicos e militares dos Estados Unidos.

Durante a década de 1970, muitos padrões usados hoje foram desenvolvidos, como os 
protocolos do conjunto TCP/IP, o serviço de e-mail e o FTP, entre outros. Mas foi no início da 
década de 1980 que a rede ARPAnet se dividiu em algumas “sub-redes” e recebeu o nome 
“oficial” de Internet. Essa descentralização foi aumentada no decorrer dos anos seguintes, visto 
que a Internet se tornou o que é hoje: uma conexão mundial que conta com cerca de 4 bilhões 
de computadores conectados (quando falamos “computadores”, é claro que devemos analisar 
de forma bem genérica, pois celulares, tablets e muitas smarTVs são conectadas à Internet e, 
portanto, engrossam esse número).
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E a Internet aqui?

No Brasil, a Internet chegou com atraso: no final da década de 1980. O maior contribuinte para 
esse advento foi a RNP (Rede Nacional de Ensino e Pesquisa), criada pelo Ministério da Ciência 
e Tecnologia, que visava à interligação do ambiente acadêmico brasileiro em uma estrutura 
inter-redes. (Ou seja, essa rede serviria para ligar as universidades brasileiras tanto entre si, 
quanto com as inter-redes internacionais.)

Em 1995, a Internet se “abriu” comercialmente no Brasil, fazendo a RNP reestruturar seus 
modelos de serviço. A iniciativa privada, claro, deu sua contribuição para a solidificação das 
conexões da Internet no Brasil. Várias empresas montaram seus backbones no Brasil, que, hoje, 
é um dos países mais “conectados” do planeta.

Em tempo: Backbone significa “espinha dorsal”. É um termo usado para definir a estrutura 
principal de uma ligação inter-redes. Um backbone é constituído de todas as ligações (cabos, 
satélites) e equipamentos (roteadores, servidores, modems) que são encontrados no “meio” 
das redes. Se um backbone é a “espinha dorsal”, nós, os usuários, somos os “terminais”, os 
“dedos” da Internet. Veja, na figura a seguir, como está a RNP hoje (a figura mostra o backbone 
da RNP).

Backbone da RNP (do site www.rnp.br).
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Além do Backbone da RNP, claro, existem diversos backcones mantidos por diversas operadoras 
de telecomunicações, como as empresas de telefonia.

Conectando-se à Internet

Costumamos nos conectar à grande rede através de um intermediário (uma empresa que está 
no “meio do caminho”), conhecido como ISP (Provedor de Serviços de Internet) ou Provedor 
de Acesso ou simplesmente Provedor.

Um provedor é uma empresa que se mantém conectada à estrutura da Internet constantemente 
e “repassa” esse acesso aos usuários, quase como um “cambista” que compra vários ingressos 
e os revende. Nós, usuários domésticos de Internet, e as empresas de pequeno e médio porte 
nos conectamos à Internet por meio de um provedor.

Conexão com a Internet.

As grandes empresas (especialmente as de telecomunicações) eventualmente podem se 
conectar, também, por meio de provedores de acesso, mas normalmente se conectam 
diretamente ao backbone da rede, sendo, assim, suas próprias provedoras (as empresas de 
telecomunicações são parte do backbone).

Existem várias formas através das quais os usuários podem se conectar à Internet, que diferem 
entre si em velocidades, equipamentos e sistemas de comunicação utilizados. Aqui vão os 
métodos de conexão mais comuns com a Internet. (Na verdade, são sistemas de comunicação 
usados para diversos fins, mas hoje em dia, a Internet é esse fim.)

ADSL

O serviço de ADSL (Asymetric Subscriber Digital Line – Linha de Assinante Assimétrica Digital) 
é o nome técnico dado aos sistemas de acesso em banda larga (alta velocidade) oferecidos 
pelas empresas de telefonia fixa. O produto Velox, da Oi, o Speedy, da Telefônica, e a Internet 
da GVT são exemplos de ADSL.
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O ADSL consiste em um sistema de transferência de dados de computador (Internet) usando a 
estrutura física da linha telefônica (fios, cabos, armários, caixas de distribuição, centrais etc.), 
usando uma frequência diferente da frequência usada pela linha telefônica (circuito telefônico).

Ou seja, apesar de usar o mesmo fio (ou melhor, par de fios) que a linha telefônica, esse sistema 
não deixa o telefone ocupado e, por isso, não é tarifado segundo a linha telefônica (pulsos). 
Esse sistema é usado por várias horas por dia, e o assinante (usuário doméstico ou corporativo) 
paga apenas uma mensalidade fixa. 

O equipamento utilizado por esse sistema é o Modem ADSL, que é normalmente fornecido 
pelas próprias provedoras do serviço (empresas telefônicas) e é um periférico normalmente 
externo, como visto nas figuras a seguir:

Sistema ADSL de acesso à Internet.

Modem ADSL (Thomson®).

O modem ADSL pode ser ligado ao gabinete do computador por vários meios, incluindo um 
cabo USB (esse equipamento pode ser ligado a uma porta USB livre do seu gabinete), mas a 
forma mais usada e recomendada pelas empresas de telefonia é a conexão através de um cabo 
UTP com conectores RJ-45 ou a conexão Wi-Fi.
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Se você recorda, esse conector (RJ-45) será encaixado, no computador, na placa de rede do 
micro, razão por que tantas empresas de telefonia que oferecem o serviço de ADSL exigem uma 
placa de rede no micro onde o sistema será instalado. 

Hoje em dia, porém, é muito mais comum que o equipamento fornecido pela empresa de 
telefonia seja um híbrido que já traga Modem ADSL + Roteador + Ponto de acesso Wi-Fi + Switch 
Ethernet, conforme vemos na figura a seguir. De modo que é só conectar o equipamento na sua 
linha telefônica e ele já permite a conexão a vários computadores da sua casa, por fio ou por wi-fi.

Modem ADSL + Roteador + Switch + Ponto de Acesso.

A tecnologia ADSL permite velocidades de até 8 Mbps, em média. Na maioria dos estados do 
Brasil, são comercializadas as velocidades de 1Mbps a 8Mbps.

Um detalhe interessante é que o ADSL é assimétrico (daí seu nome). Isso significa que nessa 
tecnologia, a velocidade de download (recebendo dados, ou como chamamos: downstream) 
é diferente da velocidade (taxa de transferência) enviando dados (upload, ou upstream). A 
velocidade de download é sempre maior.

Para se ter uma ideia, quando se contrata o serviço de ADSL de 1Mbps, essa é a taxa de 
download, pois a taxa de upload é de cerca de 384 Kbps.

Aproveitando, lembre-se: qualquer transferência “da internet para o seu micro” (trazendo 
dados) é um download! Qualquer transferência “do seu micro para a internet”(ou seja, 
enviando dados) é um upload!

ADSL 2 / ADSL 2+

Esses são os nomes como são conhecidos os padrões ADSL mais recentemente aprovados pela 
ANATEL para uso no Brasil (Esses serviços já são fornecidos por quase todas as operadoras 
telefônicas do país).

Através do ADSL2, é possível atingir velocidades de 24 Mbps para download (downstream) e 
até 1Mbps para upload (upstream). Como é possível ver, o aumento da velocidade beneficiou o 
processo de download.
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Já é possível adquirir esse serviço na maioria das capitais do país, com velocidades de 10, 15 e 
até 20Mbps.

Algumas variações da tecnologia DSL evoluíram para oferecer mais velocidades em casa, como 
o VDSL, que oferece até 54Mbps de taxa de transferência.

Internet a cabo

É um sistema de comunicação fornecido por empresas de TV por assinatura (TV a cabo, mais 
precisamente, não as TVs via satélite). Nesse sistema, os dados de Internet são recebidos pelo 
mesmo cabo por onde trafegam os dados de TV (de forma similar ao ADSL). Ou seja, o ADSL 
está para a linha telefônica assim como a Internet a cabo está para as TVs a cabo.

As velocidades do sistema de Internet a cabo são semelhantes às do ADSL (já na nova versão, 
ADSL2+), incluindo a assimetria (termo que designa o fato de as velocidades de downstream 
e upstream serem diferentes). Nessa rede usamos um equipamento chamado Cable Modem 
(Modem a Cabo), que é similar ao Modem ADSL, mas só funciona nesse sistema.

No caso das conexões por Internet a cabo, o Cable Modem é conectado ao receptor de TV, que 
recebe o cabo coaxial que chega da rua (da empresa de TV). 

O serviço mais conhecido no país é o Virtua, fornecido pela empresa NET. A NET comercializa 
acessos residenciais de até 100 Mbps.

Internet através de uma rede local

É uma forma muito comum de conexão em muitas casas (já que é mais do que normal ter mais 
de um computador em casa hoje em dia), em empresas e condomínios. Consiste, simplesmente, 
em interligar os micros através de uma LAN Ethernet normal (com hubs ou switches, cabos 
UTP e placas de rede) ou de uma LAN Wi-Fi (com pontos de acesso, placas de rede Wi-Fi etc.), 
ligando-as a um roteador que será conectado à estrutura de Internet (que poderá ser qualquer 
uma das que vimos até agora, como ADSL ou CABO).

Os micros dos usuários precisarão, apenas, de uma placa de rede para se conectarem à LAN e, 
através dela, terão acesso à Internet por intermédio do roteador. Um roteador é, para que você 
se lembre, um dispositivo que interliga redes distintas. (Portanto, é ele que tem de ser usado 
para ligar a sua rede – na sua casa – à rede do seu provedor de acesso).

Em suma, se você tem mais de um micro para ser ligado simultaneamente a uma única conexão 
com a Internet, recomenda-se usar um roteador, já que “mais de um micro” já forma uma 
rede, não é mesmo? Além disso, quando se contrata um serviço de Internet de banda larga, 
normalmente se ganha do provedor apenas um único endereço IP, ou seja, o suficiente para 
apenas um único equipamento ser conectado. 

O roteador é esse equipamento. Através de um protocolo especial, chamado NAT, um roteador 
recebe o endereço IP externo, oriundo do provedor, e “esconde” os endereços IP internos da 
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rede (endereços que serão usados pelos micros daquela rede). Sendo assim, a Internet inteira 
vê, na sua casa, apenas um endereço IP (pertencente ao roteador) e não verá os demais 
endereços IP (dos micros internos).

Internet através da LAN – muito comum em casas, condomínios e empresas.

Para aumentar o desempenho geral da rede no tráfego de dados para a Internet, pode-se 
usar, além do roteador, um servidor Proxy (veremos depois). Nas conexões residenciais (em 
condomínios, por exemplo), faz-se uso, normalmente, apenas dos roteadores para ligarem 
a rede inteira ao modem ADSL (ou modem a Cabo, dependendo da tecnologia usada para a 
conexão).

Com certeza, um dos pontos negativos em relação a esse sistema de conexão é que, quanto 
mais usuários estiverem conectados à Internet simultaneamente na LAN, mais lenta será a 
comunicação sentida por cada usuário. (Afinal, o fluxo de dados será dividido entre os usuários, 
se estes estiverem conectados e transferindo dados simultaneamente).

E lembre-se, também: hoje em dia há equipamentos que mesclam as funções de vários outros. 
Por exemplo, há vários modems ADSL que também são roteadores e, além disso, são também 
pontos de acesso e switches. Portanto, os três equipamentos mostrados na figura anterior 
(hub, não citado, roteador e modem ADSL) poderiam, na verdade, ser apenas um, conforme 
visto na figura 9.5.

Internet via rede celular

Em um momento de convergência de tecnologias de telecomunicações, é comum encontrar 
vários usuários utilizando seus próprios telefones celulares como “clientes” de e-mail e de 
páginas, de modo que possam trocar mensagens de correio e acessar a Web sem precisar de 
computadores oficiais.

Mesmo com um computador convencional (como um notebook) e não um telefone celular, 
é possível ter acesso à rede de telefonia celular para a transmissão de dados de Internet por 
meio dessa tecnologia.
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As redes de telefonia celular evoluíram bastante no que concerne à transmissão de dados desde 
os primórdios desse serviço. Hoje, encontramos, basicamente, três tecnologias (ou “gerações 
de tecnologias”) para redes celulares:

 • EDGE (Enhanced Data GSM Environment – Ambiente Melhorado de Dados GSM): permite 
transmissão de dados a velocidades de 384 Kbps. (quando seu celular mostra uma pequena 
“letra E” lá na parte de cima, é porque ele está conectado nesta rede (lamento!).

 • HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access – Acesso de Alta Velocidade para Baixar 
Pacotes): é a terceira geração (3G) fornecido pelas operadoras de telefonia celular atuais 
no Brasil (a maioria delas). Essa tecnologia promete até 10 Mbps de taxa de transferência 
(7,2 Mbps efetivamente aqui no Brasil) – embora sejam vendidos planos de 1Mbps de 
velocidade normalmente. Quando aparece o “3G” no seu celular, é por esta tecnologia que 
ele está conversando com a Internet.

Já são muito comuns os “modems 3G” nas operadoras de telefonia GSM: esses dispositivos 
nem deveriam ser chamados de modem, porque, como vimos no capítulo de hardware, um 
modem é um equipamento que traduz sinais digitais em analógicos e vice-versa. Os “modems 
3G” usam uma rede totalmente digital; portanto, nenhum tipo de tradução é feito.

A tecnologia de 4G (a mais recente atualmente) mais usada no Brasil é a LTE (Long Term 
Evolution – algo como “Evolução de Longo Prazo”), que promete conexões com celulares e 
modems próprios a até 100Mbps (mas aqui são vendidos pacotes muito mais baixos!).

Como Funciona a Internet

Depois de nos conectarmos à Internet, tendo escolhido o provedor e o sistema que mais nos 
agrada, o que fazer? Para que a Internet serve realmente? Bom, em grande parte dos casos dos 
usuários domésticos, o acesso à Internet tem um motivo simples: obtenção de informações.

Quando nossos computadores estão on-line (conectados à Internet), podemos obter diversas 
informações, bem como fornecer outro tanto delas. É claro que, na quase totalidade dos casos, 
nossos micros estão conectados para receber informações e não fornecê-las.

Mas, se nossos micros querem receber informações, há quem tenha de fornecê-las, não é? 
É justamente para isso que servem os computadores intitulados servidores, como já foi visto 
anteriormente.

Modelo Cliente/Servidor

A “relação” que os computadores mantêm entre si na Internet segue um modelo bem definido, 
conhecido como modelo cliente/servidor. Nesse “paradigma”, os clientes são os nossos micros, 
que sempre estão “requisitando” algo e os servidores são os computadores na Internet com a 
responsabilidade de fornecer esse “algo”.
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Vê-se, portanto, que o modelo cliente/servidor é centralizado e é hierárquico. Pois todas as 
informações estão presentes no servidor que as fornece a quem pede, simplesmente. É como 
uma sala de aula: os clientes são os alunos, detentores do direito de requisitar informações ao 
indivíduo que as possui e tem a obrigação de fornecê-las (o professor – no caso, servidor).

A relação entre cliente e servidor é muito simples:

1. O Servidor está de prontidão, aguardando que algum cliente solicite algo.

2. O Cliente pede uma informação ao servidor apropriado (localiza-o pelo endereço).

3. O Servidor então, respondendo à requisição feita, fornece as informações pedidas ao 
cliente que as solicitou.

Na verdade, os termos “servidor” e “cliente” não definem máquinas no sentido real da palavra, 
ou seja: o termo servidor não é atribuído a um computador, mas a uma aplicação (programa, 
software) que tem a função de fornecer informações de diversos tipos. Da mesma forma, um 
cliente é um programa, não um micro, que foi criado para estabelecer uma conexão com um 
servidor e dele obter informações.

Como um exemplo: os programas que usamos na Internet são clientes. O Internet Explorer 
(mostrado na figura a seguir), que é o aplicativo usado para navegar nas páginas, é considerado 
um programa cliente web ou cliente WWW, pois se conecta aos servidores Web para obter 
páginas. O Outlook Express também é uma aplicação cliente, só que Cliente de Correio ou 
Cliente de E-mail, pois se conecta aos servidores de e-mail para enviar e receber mensagens de 
correio eletrônico.

Programa Navegador Google Chrome.

Há diversos servidores envolvidos com os diversos processos que a Internet oferece aos clientes 
(também há diversos clientes, um para cada tipo de servidor). Há servidores para enviar e-mail, 
outros para receber e-mails, há alguns servidores para fornecer arquivos e assim por diante. 
Basicamente para cada serviço oferecido na Internet, há um programa servidor apropriado (e, 
é claro, um programa cliente apropriado). Veja alguns:

 • Servidor de Páginas: servidor responsável por armazenar as páginas da WWW (páginas 
Web) que a empresa mantém em seu site para que os diversos navegadores da Internet 
consigam visualizar. Esse servidor é chamado, também, de servidor Web. Para usar os 
serviços de um servidor Web, é necessário possuir um programa cliente Web, também 
conhecido como browser (navegador), como o Internet Explorer (mostrado na Figura 9.7).
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 • Servidor de Entrada de E-mails: também conhecido como servidor de recebimento, ou 
servidor POP, é o servidor, em uma empresa, responsável por armazenar todas as mensagens 
de correio eletrônico que chegaram à empresa, destinadas aos diversos usuários do serviço 
(funcionários da empresa). No caso dos provedores de acesso, o servidor POP armazena as 
mensagens que os clientes do provedor (nós, usuários caseiros) receberam. 

 • Servidor de Saída de E-mails: também conhecido como servidor de envio ou servidor 
SMTP. Ele é responsável por enviar, para a Internet, todas as mensagens de e-mail oriundas 
dos usuários da empresa. Portanto, cada vez que você, internauta, envia um e-mail pelo 
seu provedor (Hotmail, Terra, UOL, IG, qualquer um desses), está usando os serviços do 
servidor de saída do seu provedor.

O programa que usa os serviços dos servidores de saída e entrada de e-mails é chamado cliente 
de correio eletrônico, ou cliente de e-mail. Um exemplo interessante é o programa Mozilla 
Thunderbird, que pode ser baixado gratuitamente da internet e que permite que o usuário se 
conecte a servidores de saída para enviar seus e-mails e também a servidores de entrada, de 
modo que o usuário possa receber seus e-mails em seu computador:

Programa cliente de correio Mozilla Thunderbird versão 17.

Outros servidores comuns:

 • Servidor FTP: responsável por fornecer uma pasta (diretório) para que os usuários possam 
acessar e armazenar seus arquivos ou arquivos disponibilizados por outrem. É muito 
comum a denominação Servidor de Arquivos para esse tipo de servidor. Para fazer uso do 
que esse servidor oferece, o usuário deve possuir um programa Cliente de FTP.

 • Servidor Proxy: é um servidor que realiza a função de “mediar” as comunicações da rede 
da empresa com a Internet. Quando um dos clientes da rede tenta acessar uma página na 
Internet, por exemplo, este acessa, na verdade, o servidor proxy que, por sua vez, acessa a 
Internet em vez do cliente em si.

Então, colocar um servidor Proxy na “porta” de uma rede pode fazer com que o fluxo de 
informações que entram na rede diminua. Isso porque quando um usuário A pedir uma página, 
não pedirá ao site diretamente, mas ao Proxy. O Proxy, por sua vez, vai à Internet e pede a 
página, trazendo-a para si (armazenando-a em seu disco), para depois entregá-la ao usuário A!
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Se, dentro de alguns instantes, um usuário B, em outro micro da rede, pedir aquela página 
novamente, ela será pedida ao Proxy, que já a possui, enviando-a diretamente ao usuário B sem 
precisar trazer o grosso do conteúdo da Internet.

Mas um Proxy também é usado para auditoria! Sim! Tudo o que passa para a Internet passa 
pelo Proxy. É fácil, portanto, ter acesso ao que os usuários andam acessando simplesmente 
analisando o histórico (log) do Proxy.

Existem vários outros serviços na Internet que são oferecidos, claro, por servidores. Mas esses 
são os mais importantes. Lembre-se de que para cada serviço oferecido, há um servidor em 
funcionamento e, também, um programa cliente que possa conversar com ele.

Note também: a nomenclatura de alguns servidores pode ser dada de acordo com o protocolo 
de aplicação usado para acessar aquele servidor (como em servidor POP, SMTP e FTP). Isso se 
dá, pelo fato de que cada serviço (tarefa) é acessado por meio de um protocolo específico.

Uma última nota: Como cada servidor (aplicação) tem de ser instalado em um computador que, 
doravante, se chamará servidor, então essa aplicação estará associada a um endereço IP (no 
caso, o endereço IP do computador). Portanto, lembre-se: um servidor está, necessariamente, 
associado a um endereço IP e para se ter acesso aos serviços que este oferece, deve-se conhecer 
seu endereço IP!

Domínios – Nomes Amigáveis

Já imaginou ter de decorar os endereços IP de todos os servidores que detêm páginas que 
você deseja acessar? Por exemplo: 200.211.34.241 para buscar aquelas resoluções de questões 
de diversas provas da FCC para a área de TRibunais. Ou ainda 200.15.16.132 para enviar 
cartões virtuais de natal e aniversário aos amigos internautas. E tem mais uma! Que tal acessar 
155.254.233.8 para fazer um DOC do seu banco para a conta do seu irmão?

Horrível! Seria realmente complicado ter de acessar os principais serviços da Internet pelos 
endereços IP dos servidores. Mas todos nós fazemos isso (só que não sabemos). Para facilitar 
a localização de informações na Internet, foram criados endereços que funcionam como 
“máscaras” ou “maquiagens” para os endereços IP. Esses endereços são conhecidos como 
domínios. Um exemplo de domínio é joaoantonio.com.br. 

Ou seja, os domínios, quaisquer que sejam, são, na verdade, endereços associados aos 
endereços IP dos servidores da Internet. Isso significa que www.joaoantonio.com.br, na 
verdade, é um “nome bonito” para 198.7.60.161, assim como www.libreo.com.br é um nome 
agradável que está associado ao IP 198.7.60.171.

“E o responsável por isso é o DNS (visto no capítulo de Redes), não é João?”

Perfeito, leitor! Isso mesmo! O DNS (Domain Name Service) presente na pilha TCP/IP, que, 
para alguns, é um protocolo, para outros é um serviço (a maioria aceita que são os dois), é 
o componente responsável por estabelecer e manter uma estrutura de nomes amigáveis 
associados aos endereços IP dos diversos servidores da Internet.

Em toda empresa há um Servidor DNS, que contém um registro completo dos endereços IP dos 
servidores e dos nomes de domínios associados a eles. Um servidor DNS é, em poucas palavras, 
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como aquelas centrais de informações nos Shopping Centers... “Ei, onde fica a loja tal?” “É só 
descer a próxima escada e dobrar à direita, senhora.”

Em outras palavras: quando solicitamos www.qualquercoisa.com.br, é o servidor DNS que 
traduzirá isso para 200.231.45.109 para que o nosso micro (cliente) consiga localizar o alvo 
(servidor). O servidor DNS também é chamado Servidor de Nomes.

URL – endereço único dos recursos na Internet

Todos os recursos presentes na Internet (mais precisamente nos servidores) são localizados 
por meio de um endereço único conhecido como URL (Uniform Resource Locator – Localizador 
Uniforme de Recursos). O URL tem um formato bastante fácil de entender, cuja sintaxe padrão é:

Protocolo://servidor/caminho/alvo

Esse exemplo não explica muita coisa, mas este aqui sim:

http://www.cespe.unb.br/concursos/nacionais/pf2012/edital.pdf

Onde:

http é o protocolo usado para realizar a transferência do arquivo que está sendo pedido.

www.cespe.unb.br é o nome do servidor onde o arquivo desejado está localizado. A 
nomenclatura host ou site também pode ser usada aqui.

concursos/nacionais/pf2012 é o caminho dentro do servidor. Em outras palavras, são as 
pastas (diretórios) dentro do servidor que abrigam o arquivo a ser trazido. Nesse caso, a pasta 
concursos contém a pasta nacionais que, por sua vez, contém a pasta pf2012.

edital.pdf é o arquivo (recurso) que se deseja buscar da Internet (é o alvo do endereço). No 
nosso endereço, esse arquivo está localizado dentro da pasta pf2012.

Se o usuário que deseja o arquivo conhece o endereço IP do servidor em vez do seu nome, 
pode usá-lo perfeitamente nesse caso, deixando o URL da seguinte maneira:

http://200.249.117.89/concursos/nacionais/pf2012/edital.pdf

Levando em consideração, é claro, que o servidor www.cespe.unb.br está localizado no 
computador de endereço IP 200.249.117.89.

Bem, com isso espero que você tenha entendido um pouco de como se processa o cadastro e o 
registro de domínios e para que eles servem. O nosso próximo assunto trará mais uma luz aos 
serviços que a Internet oferece aos usuários.

Serviços da Internet

De que adianta gastar dinheiro mensalmente para ter acesso à Internet? O que ela nos oferece 
de interessante? Eis algumas das respostas: os serviços de que podemos fazer uso quando 
estamos conectados à “Grande Rede”:
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Correio eletrônico (e-mail)

O Correio Eletrônico é um sistema computacional de troca de mensagens, não em tempo real, 
entre usuários. Através desse sistema, os usuários conseguem trocar mensagens entre si. Essas 
mensagens podem ser compostas apenas de texto ou ter figuras, sons, arquivos anexos, entre 
outros componentes.

Cada usuário cadastrado no sistema possui um local (um diretório em algum computador 
servidor) onde poderá receber e deixar armazenadas as mensagens vindas de outros usuários. 
Esse local é conhecido como caixa postal.

Cada caixa postal é identificada por um endereço único, conhecido como endereço da caixa 
postal ou endereço de e-mail.

O endereço de e-mail apresenta um formato simples de entender: usuario@dominio, sendo 
que dominio é o nome da empresa (mais precisamente o nome do domínio da empresa) onde 
a caixa postal está armazenada e usuario é a identificação da caixa postal em si (ou, se preferir, 
da pessoa dona da caixa).

Então, no endereço joao@libreo.com.br, temos que libreo.com.br é o nome do domínio (ou 
“território”) da empresa Libreo. Essa parte do endereço permite que se localize o computador 
servidor onde está a caixa postal joao. 

Portanto, joao é o nome da minha caixa postal (meu “pedaço de terra”) dentro do domínio 
(“território”) libreo.com.br.

Sempre que você quiser mandar uma mensagem de correio eletrônico para mim, use esse 
endereço e a sua mensagem será entregue na caixa postal joao, presente no servidor de 
recebimento de e-mails de Libreo.

Funcionamento do correio eletrônico

Como o e-mail é um serviço cliente/servidor, então podemos destacar dois componentes 
principais nesse sistema:

Servidor de E-mail (também conhecido como Servidor de Correio Eletrônico) é um programa 
que tem como principal responsabilidade enviar e/ou receber as mensagens de correio 
eletrônico pela estrutura da Internet. Lembre-se de que são os servidores que fazem o “trabalho 
sujo”. O envio de mensagens de correio depende, e muito, dos servidores de correio.

É comum, em algumas bibliografias, usar o termo MTA (Mail Transfer Agent – Agente de 
Transferência de Correio) para designar os servidores de correio eletrônico.

Os servidores de correio são programas instalados em computadores normalmente localizados 
nos provedores de serviços. 

Cliente de E-mail (Cliente de Correio Eletrônico) são os programas que usamos em nossos 
computadores e que nos dão acesso aos servidores de e-mail. Através dos clientes, podemos 
solicitar o envio e o recebimento das nossas mensagens de correio eletrônico. Um cliente não 
faz nada, absolutamente nada, sem um servidor (afinal, é essa a grande verdade do paradigma 
Cliente/Servidor).
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O termo MUA (Mail User Agent – Agente Usuário de Correio) também pode ser usado para 
designar os programas clientes de e-mail.

O Mozilla Thunderbird, o Windows Live Mail e os programas de email dos celulares Apple e 
Android são exemplos de programas cliente de e-mail.

Uma típica comunicação através do correio eletrônico envolve, normalmente, quatro 
componentes: um cliente para solicitar o envio de uma mensagem (ou seja, o remetente); um 
servidor para realizar o envio; um servidor para receber a mensagem e mantê-la armazenada; e, 
por fim, um cliente para solicitar as mensagens recebidas (ou seja, o destinatário). Um resumo 
desses personagens pode ser visto a seguir:

 

Componentes do serviço de correio.

O envio de uma mensagem de e-mail segue algumas etapas simples:

1. O usuário remetente, utilizando seu programa cliente, redige a mensagem e clica no botão 
enviar desse aplicativo. A seguir, um exemplo da janela de edição do Apple Mail sendo 
usado para essa finalidade.

Redigindo a mensagem de email.
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2. Quando o usuário solicita o envio da mensagem, seu programa cliente entra em contado 
com o programa servidor localizado no computador de seu provedor. Esse programa 
é conhecido como Servidor de Saída ou Servidor de Envio, e tem a responsabilidade de 
enviar as mensagens solicitadas por seus usuários. O protocolo (regra de comunicação) 
que é usado para esse procedimento é o SMTP (Simple Mail Transfer Protocol – Protocolo 
de Transferência Simples de Correio), daí o fato de esse servidor ser também chamado de 
Servidor SMTP.

Solicitação do Envio – sendo feita ao servidor de saída.

3. Quando a mensagem de e-mail chega ao servidor de saída, este, por sua vez, analisa-a, 
buscando descobrir para onde ela deve ir. O interessante é que o servidor de saída não se 
importa com o nome da caixa postal de destino, o servidor apenas analisa o domínio de 
destino, ou seja, a parte do endereço que está depois do símbolo de @ (arroba).

Portanto, no exemplo anterior, o servidor de saída analisa o endereço que consta como 
endereço de destino, que, no caso, é fulano@provedor.com.br; procura “provedor.com.
br” em um DNS, para achar o endereço IP associado àquele domínio e, ao encontrá-lo, 
procede com o envio da mensagem para o domínio provedor.com.br. Essa comunicação 
entre os servidores também se dá por meio do protocolo SMTP.

“Ô João, por que o servidor de saída não mandou diretamente para a caixa postal de 
fulano?”

Simples, caro leitor: quando a mensagem chegar lá, no domínio da empresa destinatária, 
o servidor de lá terá condições de entregar a mensagem a fulano. Acompanhe o restante e 
veja isso. A seguir, a figura que descreve essa terceira etapa.

Mensagem enviada entre os servidores.
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4. Quando a mensagem chega ao servidor de destino, conhecido como Servidor de Entrada 
ou Servidor de Recebimento, este se encarrega de analisá-la e, lendo o nome que existe 
antes do @, que é o nome da caixa postal, armazená-la no local apropriado (o diretório, ou 
pasta, onde as mensagens daquele usuário devem ser guardadas).

Sim, o servidor de entrada deixa as mensagens armazenadas dentro de si mesmo. As 
nossas caixas postais não estão em nossos micros clientes, as nossas caixas postais, como 
foi visto anteriormente, estão localizadas nos servidores de entrada das nossas empresas 
provedoras.

Um servidor de entrada possui inúmeras caixas postais (pastas) dentro de si. Cada caixa é 
identificada por um nome único e é por isso que o servidor de entrada consegue determinar 
para quem a mensagem é enviada. Imagine um servidor de entrada como aqueles armários, 
em alguns condomínios, que possuem as caixas de correio dos diversos apartamentos.

 

Mensagem armazenada em um servidor de entrada.

5.  Depois disso, o usuário destinatário, usando seu programa cliente de e-mail, faz a solicitação 
ao seu servidor de entrada para que este (o servidor) lhe entregue as mensagens que foram 
recebidas por ele. 

Lembre-se: a solicitação sempre parte do cliente (seja para o envio da mensagem, seja 
para seu recebimento). Na verdade, o próprio modelo de funcionamento Cliente/Servidor 
estipula que a solicitação sempre partirá do cliente.

Ao utilizar um programa cliente de correio, como o Mozilla Thunderbird ou o Microsoft 
Outlook, as mensagens serão trazidas do servidor de entrada para o micro do destinatário, 
tirando-as da caixa postal, esvaziando-a (embora se possa configurar o cliente de e-mail 
para deixar cópias das mensagens na caixa postal no servidor). Essa transferência de 
mensagens entre o servidor de entrada e o cliente destinatário é realizada pelo protocolo 
POP (Post Office Protocol – Protocolo de Agência de Correio), daí o fato de o servidor de 
entrada ser conhecido, também, como Servidor POP.

 

Usuário destinatário recebendo mensagens por POP.
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6. Depois de recebidas no computador cliente destinatário, o programa de correio as 
armazena no disco daquele micro e as mensagens poderão ser lidas, apagadas, respondidas 
ou encaminhadas a qualquer momento pelo usuário.

Lembre-se que, por padrão, ao usar POP3 para receber as mensagens, elas são apagadas 
do servidor de recebimento!

É assim o trajeto de uma mensagem de correio eletrônico. E muita gente pensa que é 
simplesmente do “Remetente para o Destinatário”.

Há, porém, uma opção em relação ao recebimento de correio eletrônico por meio do POP: 
é o uso do protocolo IMAP (Internet Mail Access Protocol – Protocolo de Acesso ao Correio 
da Internet). Esse protocolo é usado pelas pessoas que “pegam” e-mails através das páginas 
Web de seus provedores (método conhecido como Webmail). 

Pois é, quem costuma ter acesso a seus e-mails recebidos por meio das páginas de seus 
provedores não utiliza POP e, com isso, não recebe as mensagens em seu computador (ou 
seja, não as traz para seu micro). O IMAP permite que o usuário acesse sua caixa postal 
diretamente e leia suas mensagens ainda no servidor de entrada. Qualquer operação, 
como o apagamento de mensagens, resultará na manipulação de tais recursos diretamente 
no servidor (ou seja, ao apagar uma mensagem através do webmail, ela será apagada 
diretamente do servidor, porque, na verdade, ainda estava lá). A figura a seguir mostra o 
funcionamento do IMAP.

 

Usuário destinatário usando IMAP para acessar mensagens

Observe apenas uma coisa, caro leitor: através do IMAP, é possível realizar compartilhamento 
da caixa postal (tecnicamente, também no POP). Ou seja, um usuário cria uma caixa postal 
qualquer, como “auditores2013@gmail.com” e entrega a senha a alguns colegas de 
estudo, de modo que todos tenham acesso ao conteúdo dessa caixa postal. 

Sendo assim, ficam constantemente mandando e-mails para essa “caixa postal geral” de 
modo que na hora que forem estudar, todos vão pesquisar ali os arquivos que eles vêm 
guardando há tempos. Essa caixa está funcionando como um “disco virtual”, ou seja, um 
local onde eles vão armazenar seus dados para compartilhar entre eles.

Outra coisa que é bom entender: por meio do Webmail (que significa, em poucas palavras, 
“pegar e-mails através de uma página da Web), os usuários fazem uso, diretamente, do 
protocolo HTTP, pois têm que acessar uma página (da www) para pegar seus e-mails.

E, como todos já sabemos, acessar páginas da www é coisa para o protocolo HTTP! Mas, 
vamos à Web, antes de mergulhar mais a fundo nos Webmail!
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WWW – World Wide Web

A WWW é o serviço mais famoso da Internet que permite que os usuários visualizem documentos 
diversos na forma de páginas hipermídia. As páginas são arquivos escritos na linguagem HTML, 
armazenados em diversos servidores espalhados pelo mundo. Esses servidores são chamados 
Servidores Web ou Servidores de Páginas.

Uma página Web

As páginas são, como já foi visto, armazenadas em servidores, mas a reunião de diversas páginas 
a respeito de um único assunto ou instituição é chamada Website (ou simplesmente site). A 
expressão sítio da Web pode ser encontrada também para definir um conjunto de páginas. 
Pode haver mais de um site no mesmo servidor Web.

A Figura 9.17, por exemplo, está mostrando uma das páginas do site João Antonio (www.
joaoantonio.com.br). Portanto, para dirimir quaisquer dúvidas a respeito dos dois conceitos 
(que, por sinal, muitos confundem), segue um resumo:

 • Página Web: um documento legível (como uma página de uma revista mesmo). A definição 
completa é “documento hipermídia escrito na linguagem HTML”. Na verdade, uma página 
é apenas um arquivo (sim, um arquivo) que pode ser armazenado em pastas e pode ser 
copiado de computador para computador.

 • Site da Web: um local onde são colocadas várias páginas (como se fosse a própria revista). 
Cada site está associado a um servidor, normalmente. Há, claro, servidores Web com mais 
de um site sendo fornecidos. 

Em poucas palavras, um site pode ser simplesmente uma “pasta” em um computador servidor. 
Nessa pasta há vários arquivos (as páginas daquele site).

Claro que os sites mais “volumosos”, como Wikipedia, Google, Gmail, Facebook e outros são 
formados por muito mais que apenas uma pasta: são milhares de computadores reunidos e 
espalhados pelo globo!
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Portanto, um “site” é uma coisa lógica, que, para existir, pode precisar de muita coisa “física”!

 • A Web (WWW): é o repositório mundial desses documentos (páginas). Em outras palavras, 
a Web é o conjunto de todos os sites do mundo (ou seja, a biblioteca).

Lembre-se: páginas são documentos hipermídia. Mas, o que é hipermídia? É um termo que 
junta dois outros conceitos: hipertexto e multimídia, que serão definidos agora:

1. Hipertexto: são textos que apresentam comportamento “ativo”. Ou seja, são textos que 
não são somente “legíveis” como os textos que encontramos em livros e revistas de papel. 
Um hipertexto é um texto que permite a existência de hyperlinks (links), aquelas áreas 
especiais que ficam vinculadas a outras páginas (veremos depois).

2. Multimídia: Muitos meios. É um conceito que indica a presença de várias formas de 
informação (texto, imagem, som, vídeo etc.). Tudo o que for classificado como multimídia 
está associado à presença de som, vídeo e afins. Como esses tipos de dados podem 
aparecer em uma página Web, então ela é classificada como multimídia.

1 + 2.  Hipermídia: é uma definição sobre as páginas Web, visto que elas podem conter vídeo, 
imagem, som, texto e hyperlinks.

As páginas Web são escritas em uma linguagem conhecida como HTML (Hyper Text Markup 
Language – Linguagem de Marcação de Hipertexto). Essa linguagem é “universal” para a Web. 
Veja a seguir um exemplo do código HTML que representa a página mostrada na figura anterior:

Parte do código da página mostrada na figura anterior (essa linguagem é HTML).

Para ler as páginas em HTML e transformá-las naquela beleza que conseguimos ver e ler tão 
organizadamente (Figura 9.17), é necessário possuir um programa capaz de interpretar o 
que o HTML significa e, em seu lugar, posicionar figuras, letras, efeitos como negrito, itálico, 
sublinhado etc. Esse programa é conhecido como Browser (ou navegador) e é o nosso cliente 
Web, pois é o responsável por solicitar os dados das páginas a partir do servidor Web.

Os programas clientes para a Web têm apenas a responsabilidade de requisitar as páginas (que 
serão fornecidas pelo servidor web) e interpretar o HTML, apresentando o conteúdo da página 
de forma agradável (como foi desenvolvida pelo programador da página). O navegador mais 
cobrado hoje em dia ainda é o Internet Explorer, da Microsoft, que vem junto com o Sistema 
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Operacional Windows. Algumas poucas provas podem vir a cobrar o seu sucessor, o Microsoft 
Edge.

O Google Chrome e o Mozilla Firefox também são exemplos de navegadores atuais que podem 
ser cobrados em prova!

Para visitar um sítio da Web, normalmente digitamos o endereço dele (URL) no campo de 
endereço, localizado na parte superior da janela do navegador. Depois de acionarmos a tecla 
ENTER (para estabelecer a conexão com o servidor), nossa requisição é enviada e o servidor 
nos enviará uma página inicial, que é chamada de Home Page daquele site. Uma Home Page 
é, portanto, a primeira página de um site. É aquela página que aparece imediatamente quando 
acessamos o URL do site em questão.

Em qualquer página Web, podem aparecer textos, fotos, vídeos e hyperlinks. Dando uma 
atenção especial a esse último item, um hyperlink (ou simplesmente link) é uma área da página 
(que pode se apresentar como um fragmento de texto ou uma imagem) que está vinculada a 
outro documento qualquer. Um hyperlink é, em outras palavras, um “atalho” para outra página, 
um arquivo, um e-mail ou qualquer outro recurso da Internet.

Reconhece-se rapidamente um hyperlink pela alteração no formato do ponteiro do mouse 
quando ele está sobre Hyperlink (ele vira uma mãozinha apontando para o link).

O protocolo usado na Web para a transferência das páginas é o HTTP (Hypertext Transfer 
Protocol – Protocolo de Transferência de Hipertexto), que é um protocolo de aplicação da pilha 
TCP/IP, como já foi visto, e que utiliza a porta 80 sobre o TCP.

“Ei, João, explica de forma fácil: qual a diferença entre HTTP e HTML?”

Simples, leitor: HTML é a linguagem que é usada para fazer páginas. HTTP é a linguagem 
(protocolo) usada para trazer páginas. Todas as páginas Web são trazidas aos nossos micros por 
meio de HTTP.

“E todas elas são feitas em HTML, não é?”

Bom... Aí... Nem tanto...

Páginas estáticas versus páginas dinâmicas

Todas as páginas Web são “iguais”? A resposta é, em vários pontos, NÃO! Uma das principais 
diferenças entre as páginas Web é a forma como elas são interpretadas e apresentadas ao 
cliente, e as provas da Esaf citam muito e exigem o conhecimento no que classificam como 
páginas estáticas e dinâmicas. Mas o que essas classificações querem dizer?

Uma página estática é criada em HTML, por alguém de carne e osso (web designer) e é 
colocada no servidor para ser “mostrada” ao cliente quando este a requisitar. O processo de 
funcionamento de uma página estática é o seguinte:

1. O Web designer cria a página estática em HTML e a coloca disponível no servidor para os 
clientes poderem requisitá-la.

2. O cliente solicita a referida página.
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3. O servidor recebe a solicitação e fornece a página HTML para o cliente (ou seja, envia uma 
cópia da página para o computador cliente).

4. O cliente (browser) recebe a cópia da página em HTML e a interpreta, decodificando cada 
linha do HTML para apresentar a página daquele jeito bonito e agradável com o qual 
estamos acostumados (textos coloridos, imagens, links etc.).

Viu como é fácil? Em resumo: uma página estática já está presente no servidor quando a 
solicitação é feita, porque ela foi criada por alguém que a colocou lá. Se uma página estática for 
alterada, pode ter certeza de que essa alteração aconteceu porque alguém (o Web designer) a 
realizou.

Uma página dinâmica é um pouco diferente. As páginas dinâmicas não estão no servidor 
exatamente como são vistas pelo cliente, quer dizer, o que o cliente vê (código HTML) foi 
construído no momento em que a requisição foi feita.

Deixe-me explicar melhor: uma página dinâmica é criada com a ajuda de linguagens de 
programação especiais (chamadas linguagens de servidor, ou linguagens server-sided). Entre 
as linguagens usadas para esse fim, podemos citar ASP (Active Server Pages, da Microsoft), PHP 
(gratuita), JSP (Java Server Pages, da Sun Microsystems) e outras mais.

O desenvolvedor da página (Web designer ou Web developer – ih, só nomes para complicar 
– mas não se preocupe com eles) cria a página na linguagem que achar mais conveniente e 
a coloca no servidor Web. Quando houver uma requisição daquela página, o servidor irá 
interpretar o código escrito na linguagem em questão e traduzi-lo para HTML, enviando o 
resultado para o browser. Fica mais ou menos assim:

1. O desenvolvedor cria a página usando a linguagem ASP, por exemplo, e a coloca no servidor 
para ficar disponível para os clientes.

2. O cliente, quando quiser, solicita a página em questão.

3. O servidor identifica a solicitação e lê a página. Como ela contém código ASP (linguagem 
de servidor), a página é interpretada pelo servidor, que transformará todas as instruções 
escritas em ASP em código HTML (que poderá ser visto pelo navegador).

4. O servidor envia uma cópia da página (devidamente traduzida para HTML) para o cliente.

5. O cliente recebe o código HTML recém-criado e o interpreta, transformando aquele 
amontoado de instruções na página agradável e intuitiva que vemos o tempo todo.

Portanto, no caso das páginas dinâmicas, o arquivo da página não estava previamente no 
servidor, mas foi construído no momento da requisição. O que existia anteriormente no servidor 
era uma espécie de “modelo” da página, escrito em uma linguagem que nosso browser não 
saberia ler, mas o servidor sabe.

Se não entendeu, pense comigo: como você acha que o seu extrato bancário é apresentado em 
uma página da Internet? Você acha que um “estagiário” do banco foi contratado para adicionar 
cada movimentação financeira naquele histórico e colocar as páginas no servidor? Se você acha 
que sim, como ele faria para fazer isso para todos os clientes do banco? 

O que acontece quando você entra no site do seu banco e pede um extrato é o seguinte:
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1. O site do banco já contém um “modelo” da página que apresentará o extrato a todos os 
clientes (sim, você não é exclusivo nesse caso).

2. Quando você entra no site e coloca agência, conta e senha, depois solicita ver o extrato 
de sua conta, o seu browser (programa cliente) envia a solicitação para que a página do 
extrato seja mostrada.

3. O servidor entende sua solicitação (e localiza o “modelo” da página solicitada), bem como 
identifica você como o cliente tal, da conta tal, da agência tal. O “modelo” da página está 
programado (em ASP, PHP, JSP, ou qualquer outra linguagem de servidor) para acessar o 
banco de dados da instituição a fim de acessar o histórico de sua conta.

3. Depois de obter o acesso ao seu extrato, o servidor começa a construir o código HTML que 
apresentará o extrato na sua tela, com as cores predefinidas (créditos em preto e débitos 
em vermelho, por exemplo). Depois de concluída a construção do código HTML, ele é 
enviado ao cliente.

4. Seu programa cliente recebe a página recém-construída e a interpreta (claro, é HTML e 
precisa ser mostrado de forma decente!), mostrando o seu extrato para você e gerando 
aquele famoso desespero de fim de mês. (Não é um privilégio seu, meu amigo!)

Em suma, páginas estáticas são interpretadas pelo browser (cliente), pois já são escritas em 
HTML puro, diretamente. Páginas dinâmicas são escritas em linguagens de servidor, por isso 
são interpretadas pelo servidor e enviadas, já traduzidas para HTML, para o cliente.

Cookies

Já entrou em alguma página Web e foi recebido por ela com “Oi João!”? (Na verdade, a menos 
que você também se chame João, tenho certeza de que a resposta é não!). Mas a questão é: 
como a página Web que estou visitando sabe quem sou eu? Simples: ela “leu” meu crachá!

Quando você acessa uma página qualquer (normalmente de uma loja virtual), deve realizar um 
processo de cadastro. Esse cadastro consiste em informar ao site alguns dados a seu respeito. 
Esses dados serão armazenados no servidor daquele site e serão posteriormente consultados 
quando você acessar novamente.

Mas, para que a página saiba que é você no momento em que o próximo acesso for realizado, 
ela teve de colocar, no seu computador, um pequeno arquivo de texto com algumas informações 
básicas a seu respeito (pelo menos o seu número de identificação perante o site). Esse arquivo 
é chamado cookie.

Um cookie é tecnicamente inofensivo, pois armazena apenas dados relevantes para o site 
(muita gente pensa que o cookie armazena números de cartão de crédito, conta corrente 
etc.), e, se seu computador for invadido e os cookies forem copiados pelo invasor, ele não terá 
nenhuma informação potencialmente sigilosa sobre você.

Lembre-se: Um cookie não é um vírus! Nem sequer pode trazer vírus para o seu computador! 
Um cookie é meramente um arquivo de texto, colocado no computador do usuário, para 
identificar aquele usuário em um próximo acesso àquela página.
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Nem toda página coloca cookies no cliente, mas, em compensação, há algumas que nem 
sequer abrem quando não conseguem colocar um cookie corretamente. Sim, é possível um 
cookie ser rejeitado! No programa navegador, há como configurar o programa para não aceitar 
nenhum tipo de cookie. Isso é uma ação “paranóica” daqueles viciados em segurança, mas que 
pode prejudicar a navegação porque certas páginas não aceitam ser vistas em um browser que 
rejeita os cookies que ela tenta colocar.

Webmail

Apesar de já ter falado rapidamente sobre isso no tópico sobre e-mail, há algumas páginas lá 
atrás, resolvi retomar a explicação sobre Webmail para deixar você sem dúvidas ou qualquer 
tipo de má interpretação, caro leitor!

Webmail é o nome que nós damos à forma de ter acesso aos e-mails que necessita de uma 
página da Web.

Ou seja, se para pegar seus e-mails, você precisa entrar numa página da Web, como do Hotmail, 
Gmail, Yahoo, entre outros, você está usando Webmail.

Claro que você vai precisar de um Browser para isso (um navegador para acessar a página do 
seu provedor, que dará acesso ao seu e-mail). Não é mesmo? Segue um exemplo:

 

Acessando minha conta no Gmail (usando um browser, claro!)

Pense comigo um pouco, caro leitor: você precisa usar um navegador para acessar uma página 
da Web para ter acesso ao seu e-mail! Logo, o protocolo que você usa, diretamente, é o HTTP! 

Sim! HTTP! Porque a página que você no seu sistema de webmail é tão página da web quanto 
qualquer outra página que você acesse! Portanto, se algum elaborador lhe perguntar qual o 
protocolo usado pelos usuários de Webmail, você já sabe: HTTP!
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“Ei João, e o IMAP, que você mencionou lá atrás?”

O IMAP é usado entre os servidores! Ou seja, entre o servidor de páginas (que lhe atende) e 
o servidor de e-mails (que efetivamente guarda suas mensagens). Então, você não tem acesso 
direto ao uso do IMAP, ele é “indiretamente” usado!

Redes Sociais

Muito se fala ultimamente em Redes Sociais, especialmente em concursos. Acho, de todo 
coração, que é só para assustar os concurseiros, porque o assunto, em si, é muito simples de 
entender.

Redes sociais são “ligações” entre pessoas e instituições que se relacionam por compartilharem 
os mesmos interesses ou objetivos. Redes sociais são, em suma, “clubes” que conectam pessoas 
ou empresas.

A forma mais fácil de ter acesso a redes sociais, hoje, é claro, é por meio da Web. As mais 
famosas redes sociais do planeta nasceram na Web, por meio da Web (claro que, hoje, há 
diversos outros meios de acessar tais redes, como aplicativos de celular, videogames e até TVs 
com acesso à Internet).

As principais redes sociais são, portanto, sites. Vamos a elas:

Facebook

Quem não conhece o Facebook (www.facebook.com)? Rede social criada por Mark Zuckerberg 
em meados de 2002 e que hoje praticamente “domina” a Internet.

No Facebook, é possível criar grupos de diversos assuntos, estabelecer amizade com várias 
pessoas (até 5000 amigos, no máximo, em um perfil), compartilhar fotos, escrever o que 
quiser, curtir, comentar e compartilhar aquilo que seus amigos postam, etc.

Minha Fanpage (Página) no Facebook (www.facebook.com/joaoantonioinformatica)
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Vamos a alguns termos a respeito do Facebook (sei lá, pode ser que caiam em prova):

 • Perfil: é o cadastro pessoal que você faz no Facebook. Ou seja, para entrar no Facebook, 
você precisará fazer um perfil (cadastrar-se no site). Cada perfil permite “apenas” 5000 (5 
mil) amigos.

 • Linha do Tempo (Timeline): é o nome dado à página inicial de cada perfil, que mostra aquilo 
que você publicou e aquilo que os seus amigos publicaram desde que tenham te marcado 
(mencionado seu nome);

 • Fanpage: Página especial, usada por pessoas públicas e entidades (empresas). Não é um 
perfil, é uma página – é uma publicação. Não pode ter amigos, mas pode ter pessoas que 
“curtam” a página (“seguidores”). A figura acima mostra a minha fanpage!

Todas as publicações feitas na página são avisadas nos feeds das pessoas que curtiram 
aquela página. Normalmente, pessoas que chegaram ao limite de seus perfis (5000 amigos) 
preferem transformá-los em fanpages. 

 • Feed de Notícias: é a área que nos é apresentada quando entramos no facebook (quando 
acessamos o site). Ela contém as mais recentes “atualizações” do que nossos amigos 
fizeram e do que foi publicado nas páginas que nós curtimos.

Ou seja, não é necessário ficar “garimpando” nas páginas e linhas do tempo dos nossos 
amigos para ver o que eles fizeram: isso é automaticamente colocado em nosso Feed de 
Notícias (alimentador de notícias). Ou seja, é “fofoca” novinha que é entregue em domicílio!

Feed de Notícias apresentando publicações recentes de amigos

Twitter – Para os mais Estressados!

Twitter (www.twitter.com) é um microblog. Um site onde é possível fazer um cadastro, seguir 
os cadastros de outras pessoas, e ser seguido por outros usuários.

No Twitter, os usuário escrevem “tweets”, que são pequenas mensagens de texto com até 140 
caracteres. Os “seguidores” dos usuários recebem os tweets daqueles que eles seguem em 
seus feeds.
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Ou seja, tudo o que você escreve é lido por quem o segue!

Como usa em sua maioria texto (apesar de permitir, hoje, fotos e vídeos), o Twitter se espalhou 
rapidamente. As pessoas passaram a tweetar (ou “tuitar”) em qualquer canto (de celulares, 
tablets, computadores e TVs).

Linkedin – É coisa séria.

Eu, particularmente, sempre achei as redes sociais uma perda de tempo. Nesses sites, a gente 
escreve o que quer, coloca fotos, compartilha nossa vida com quem a gente não conhece 
pessoalmente, muitas vezes! Mas há redes sociais para quem é “viciado em trabalho”...

O Linkedin (www.linkedin.com) não é uma rede social “com vida social”. É uma rede social 
profissional, que permite ligar as pessoas por meio de relações profissionais, não pessoais! É 
quase como um grande banco de currículos de pessoas (empregadas ou não), que se relacionam 
por alguma ligação de trabalho.

No Linkedin, só para lembrar, você não tem amigos, você tem conexões. É possível recomendar 
suas conexões a outros, é possível escrever resenhas e recomendações profissionais nos perfis 
das pessoas conectadas a você.

Instagram

Instagram é um aplicativo e também uma “rede social” que permite o compartilhamento de 
fotos e vídeos curtos (até um minuto de duração). O Instagram pode ser acessado por meio da 
web (www.instagram.com) ou por meio do próprio aplicativo para celulares e tablets.

Snapchat

Aplicativo para celulares e Tablets que funciona como rede social onde amigos trocam entre si 
fotos e pequenos vídeos que ficarão disponíveis nos servidores por tempo determinado pelo 
remetente. É possível colocar texto nas fotos e vídeos, como legendas, além de efeitos muito 
especiais, como luzes, brilhos, ícones e aureolas de anjos, entre outros menos agradáveis (o do 
zumbi é horrível!).

Transferência de arquivos – FTP

Um serviço pouco usado pela maioria dos internautas, a transferência de arquivos através de 
FTP exige a utilização de um programa cliente FTP e o acesso autorizado a um servidor FTP 
(Servidor de Arquivos).

Normalmente, quem utiliza esse serviço são os Web designers para colocar no servidor as 
páginas que eles alteram constantemente nos sites. Para poder transferir essas páginas, é 
necessário que eles tenham um login (nome de identificação) e uma senha no servidor.



MTE - Auditor Fiscal do Trabalho – Informática – Prof. João Antonio

www.acasadoconcurseiro.com.br 1797

A transferência de arquivos pela Internet utiliza o protocolo FTP, que faz uso da porta 21 para 
os comandos (para cópia, exclusão, renomeação, movimentação etc.) e da porta 20 para a 
efetiva transferência dos dados. Portanto, duas conexões diferentes são utilizadas para concluir a 
transferência de um arquivo pelo protocolo FTP. (Sei que repeti isso, mas é só para fixar melhor!)

VPN – Rede Privada Virtual

Este recurso é muito usado em empresas para interligar suas filiais através da estrutura da 
Internet. Uma VPN (Virtual Private Network – Rede Privada Virtual) é um sistema usado para criar 
uma rede corporativa (ou seja, pertencente a uma empresa) cujos dados serão transmitidos de 
forma privada através de uma estrutura de rede pública (adivinha quem? A Internet!).

Mas como é possível transmitir sinais privados através da estrutura física de uma rede pública? 
Simples: Fale em outra língua! É como o exemplo que sempre mostro nas aulas: imagine-se em 
uma sala de cinema cheia encontrando, no outro extremo da sala, alguém que não vê há anos! 
Você então resolve contar-lhe um segredo em voz alta (contraditório, não?).

Aí é que está! Como transmitir o segredo no meio da sala de cinema lotada? Grite em outra 
língua que só você e seu amigo conheçam! A estrutura física que levou os dados (a sala) é 
pública, mas os dados eram privados e continuarão sendo graças à iniciativa de falar em outro 
idioma!

Na VPN, os dados que trafegam entre as filias são completamente “estranhos” para o restante 
da Internet, porque, nesse sistema, se utiliza criptografia (escrita embaralhada dos dados) para 
garantir seu sigilo. É mais ou menos assim, uma filial envia o dado:

“Conta Corrente: 110.098-8 – Saldo: 12.098,70 – Bloqueado: 23.456,00”

Já imaginou isso trafegando pela Internet assim, desse jeito? Esses dados são muito importantes 
para caírem em mãos erradas (a Internet está cheia delas!), portanto, são transferidos assim: 

II*&ASK&&&777234fj7712QQÇÇ343mmsjuieoosk*9kksikwyy

eujenbaoiJJJJOPWUIENRKK34662783JSKNEJROSKEM22939393JJEKSNhs

jheJSKjJkJKkKWwWuieoksn!!!!32782jhajh$$$#$jjsksj

E será traduzido e relido, no destino, assim:

“Conta Corrente: 110.098-8 – Saldo: 12.098,70 – Bloqueado: 23.456,00”

Somente os integrantes da VPN são capazes de entender os pacotes de maneira correta. O 
restante da Internet é apenas considerado “fora do território” da VPN.

Lembre-se da definição: Uma VPN é uma rede privada que usa a estrutura física de uma rede 
pública como a Internet. O funcionamento de uma VPN se baseia em criptografia.

Outra coisa: é comum usarem o termo tunelamento (vem de “túnel”) quando querem se referir 
à VPN, isso porque os protocolos de uma VPN fornecem o serviço de tunelamento, que, no 
conceito mais simples, é apenas a criação de um “túnel” virtual, permitindo que as mensagens 
trafegadas por esse sistema não sejam vistas fora desse túnel.
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Intranet

Algumas empresas (de grande porte) normalmente criam um ambiente virtual semelhante à 
Internet: com servidores de páginas para manterem sites, servidores de e-mail para permitir 
a comunicação via correio eletrônico e até mesmo servidores de arquivos, para FTP. Essa 
estrutura visa à obtenção de uma comunicação mais rápida e centralizada entre os funcionários 
da empresa. Essa estrutura é conhecida como Intranet.

Uma intranet é, no mais simples conceito, um site interno a uma corporação. Esse conjunto 
de páginas é acessível somente pelos funcionários da empresa (restrito) e pode ou não ser 
acessado de fora da estrutura física da rede da empresa.

Usando uma intranet, os funcionários da empresa podem ter acesso a esse site para encontrar 
informações pertinentes a eles, podem passar e-mails entre eles e transferir arquivos do 
interesse da empresa entre seus computadores. Em algumas empresas, a simples existência 
de um servidor de páginas para manter um site simples (como um “quadro de avisos”) para os 
funcionários já é tida como uma Intranet.

Em suma, algo imprescindível para a concretização de uma Intranet é a existência de um 
servidor de páginas (servidor Web), porque já é tida como uma Intranet uma estrutura que 
fornece apenas um site interno aos funcionários.

A intranet utiliza os mesmos protocolos, serviços, portas e aplicativos servidores e clientes que 
a Internet utiliza. A principal diferença entre as duas é que a intranet é restrita e, para se ter 
acesso a ela, é necessária uma autenticação do usuário (login e senha, provando que o usuário 
é funcionário da empresa).

Extranet

Algumas empresas liberam acesso de parte de sua rede de comunicação interna para pessoas 
previamente determinadas (funcionários de empresas parceiras, como fornecedores, 
distribuidores, franquias e até mesmo para clientes finais). 

Quando se tem uma parte do sistema de informação da empresa liberado através da Internet 
para apenas alguns usuários restritamente, tem-se uma extranet. Uma extranet é, em suma, 
uma parte da rede de uma instituição que pode ter acesso liberado a usuários externos 
específicos, mediante autenticação por meio de login e senha.

Normalmente utiliza-se esse recurso para permitir o acesso a fornecedores e outros 
componentes parceiros daquela empresa na cadeia de negócios.

Uma definição muito comum é uma extranet é a interligação entre duas ou mais intranets 
(normalmente, claro, de empresas parceiras).
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VoIP – voz sobre IP

VoIP é o nome que se dá ao sistema que utiliza a Internet, que é uma rede IP (ou seja uma rede 
baseada em comutação de pacotes por meio de IP), para tráfego de sinais que se assemelham à 
telefonia convencional (voz em tempo real).

Através do VoIP, dois (ou mais) usuários podem trocar informações em áudio (voz) em tempo 
real (ou seja, como um bate papo telefônico normal). Esse termo (VoIP) descreve uma série 
de tecnologias que permitem que todo o sistema telefônico atual seja um dia transposto para 
a estrutura da Internet, trafegando por meio de pacotes IP idênticos aos que se utilizam em 
e-mails e páginas Web.

Principais Aplicativos para Internet

Navegadores (Browsers)

São navegadores (ou browsers) os programas que permitem o acesso e a visualização de 
páginas da Web (www). Esses são, claro, os programas com que mais convivemos no nosso dia 
a dia:

Internet Explorer

Simplesmente o mais conhecido browser do mundo concurseiro! Pelo fato de acompanhar o 
Windows, qualquer questão sobre navegadores será, provavelmente, sobre ele!

O IE, como é mais conhecido, está na versão 10 atualmente (acompanha o Windows 8, e para os 
que usam Windows 7, pode ser atualizado). Porém, a versão mais provável, ainda, em provas, 
é o Internet Explorer 9, que originalmente acompanha o Windows 7, ou o Internet Explorer 11, 
presente no Windows 8 e 10. 

Este navegador já foi substituído pelo Microsoft Edge, novo navegador do Windows 10! 
Entretanto, o Internet Explorer 11 continua presente no sistema, só não é mais o “principal”.

Microsoft Edge do Windows 10
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Mozilla Firefox

O Firefox é um navegador criado pela empresa Mozilla. É um software livre e pode ser baixado 
em www.mozilla.org. É um navegador muito rápido e bastante fácil de utilizar. Em Agosto de 
2016, quando este livro está sendo editado, a versão do Firefox mais recente é a versão 47 (olha 
que eles “correm” com essas versões, viu?).

Mozilla Firefox versão 47

Google Chrome

Browser criado pelo Google, o Chrome é o mais novo dos três principais navegadores do 
mercado. É muito rápido e bastante leve! É o browser que eu mais utilizo!

 

Google Chrome 53 (versão de agosto de 2016)

Na verdade, quanto ao Firefox e ao Chrome, não há tanta preocupação com versões, porque 
todo mês, praticamente, se lança uma nova!!! (o Chrome está na versão 53!), por isso, em 
provas, provavelmente você os verá serem mencionados, mas sem alusão à versão! 

O Internet Explorer não é assim! Como de uma versão para outra leva muito tempo (2 anos da 
versão 10 para a 11, por exemplo), é comum que se façam exigências de versão!
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Mas o mais comum são as perguntas sobre recursos gerais sobre os navegadores. Na verdade, 
não há nem um mínimo motivo de preocupação sobre navegadores, porque você que os utiliza 
cotidianamente só precisa ter mais um pouco de atenção a eles... só isso (quando for usá-los, 
preste atenção aos botões, aos principais botões, pelo menos)... Não utilize o navegador de 
forma “automática”, seja um pouco mais “clínico” na hora de usar o programa!

Outros Navegadores – a Galera da “geral”

Ainda podemos citar outros navegadores menos importantes para provas de concursos, mas 
que podem, eventualmente, ser mencionados:

 • Opera: navegador gratuito que, apesar de ter uma versão para computadores pessoais, se 
especializou na versão mobile (para smartphones).

 • Apple Safari: navegador da empresa Apple, muito comum nos computadores Mac, desta 
empresa.

 • Konqueror: navegador para Linux que acompanha a plataforma KDE.

Programas de Correio Eletrônico

Hoje em dia, a grande maioria dos usuários de Internet não faz uso de programas de correio 
eletrônico. Eles simplesmente usam Webmail.

Ou seja, até para receber e enviar e-mails, a maioria dos usuários simplesmente utiliza seu 
navegador para acessar o endereço (URL) do seu provedor de e-mails.

Mas ainda há muito charme e utilidade em se ter um programa de correio eletrônico (um 
cliente de e-mail) instalado e configurado em seu computador! E essa vantagem se torna muito 
aparente, especialmente, se você tem um computador que utiliza sempre, e pessoalmente, em 
sua casa ou trabalho, por exemplo!

Não é muito comum ver perguntas de provas sobre estes programas, afinal, sabe-se que eles 
não são mais tão utilizados, mas, se vierem, serão provavelmente sobre os aplicativos listados 
abaixo:

Mozilla Thunderbird

Programa livre, da empresa Mozilla. Pode ser baixado do endereço https://www.mozilla.org/
pt-BR/thunderbird/. Este é um excelente programa de correio eletrônico, pois oferece uma 
série de recursos que vão além do simples “enviar/receber”.

Acredito que é muito provável que este seja o programa de correio eletrônico mais cobrado em 
provas. Por isso, se for instalar um deles, que seja este!
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Mozilla Thunderbird 45

Windows Live Mail

Antigamente, lá pelos idos do Windows XP, o próprio sistema operacional Windows trazia seu 
programa de correio eletrônico (na época, o Outlook Express). Hoje em dia, nem isso!

O programa de correio da Microsoft é baixado da Internet, gratuitamente, num pacote de 
programas próprio, depois que se instala o Windows – esse pacote é chamado Microsoft 
Essentials. E só baixa se você quiser, caro leitor!

O programa de correio que hoje temos à nossa disposição é o Windows Live Mail (é versão 
“mais bonita e melhorada” do Outlook Express).

 

Microsoft Windows Live Mail do Windows 10
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Microsoft Outlook

Este programa acompanha o conjunto Microsoft Office em algumas versões. É muito mais 
completo que o Windows Live Mail, por permitir gerenciamento de agenda de compromissos e 
reuniões, entre outras coisas.

Microsoft Outlook 2016

Outros Programas de Correio

Há outros programas clientes de correio eletrônico possíveis de serem baixados ou comprados. 
Aqui vão eles:

 • Apple Mail: programa cliente de correio dos computadores Mac, da Apple (é esse que eu 
uso, porque meu micro é um Mac);

 • Pegasus Mail: programa simples e funcional.

 • Evolution: acompanha o ambiente gráfico Gnome, no Linux.

Também podemos citar que há vários outros programas de correio eletrônico que vêm nos 
sistemas operacionais dos celulares e tablets, como os que acompanham Android, iOs e 
Windows Mobile.

Computação em Nuvem

Conceito que diz respeito ao fornecimento de recursos (que normalmente eram restritos ao 
computador do usuário) por servidores da Internet. Um caso muito comum é o armazenamento 
de informações.
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Ora, sempre se soube que as informações de um computador são armazenadas em seu próprio 
disco rígido (ou, no máximo, em discos removíveis conectados ao computador em questão)... 
hoje em dia, é comum usar serviços de armazenamento em nuvem, em que os arquivos podem 
ser guardados “na nuvem” (em algum servidor da Internet) e não em nossos computadores.

Exemplos de serviços de armazenamento em nuvem são: o Dropbox, o Microsoft OneDrive e o 
Apple iCloud.

A “nuvem”, portanto, é a “internet”, ou seja, algum lugar na Internet que nós não sabemos 
exatamente onde fica, mas que nos permite conexão por meio de login e senha apropriados. 
E a principal facilidade da “nuvem” é que nem “percebemos” que os arquivos estão em outro 
lugar... tudo fica muito “transparente” (invisível) para a gente.

A nuvem não é usada apenas para armazenamento. Ela pode ser usada para processamento. 
Sim! Podemos fazer com que computadores “na nuvem” possam processar (calcular com suas 
CPUs) nossos problemas matemáticos. 

Também é possível fazer a “nuvem” rodar programas por nós, usando sua memória e sua CPU 
para isso (o Google Docs é um exemplo – os softwares que usamos para texto e planilha não 
estão instalados em nossos computadores, mas estão dispostos em algum servidor da Internet 
pertencente ao Google).

Quando algum serviço da Internet permite o armazenamento ou o processamento na “nuvem”, 
entendemos que ele está nos ofertando uma “infraestrutura”, como se estivesse “alugando” 
parte de um computador para nós. Esse modelo de negócios é chamado de IaaS (Infraestrutura 
as a Service – Infraestrutura como um Serviço) – a infraestrutura (memória, CPU, Disco) sendo 
“vendida” como um serviço, de acordo com o que nós precisamos.

No caso do Google Docs, ou do Microsoft Office Online, estamos diante de um caso de SaaS 
(Software as a Service – Software como um Serviço). Estamos “alugando” o direito de usar um 
programa de computador.

Este assunto tem sido sempre mencionado em vários editais de prova, mas raramente tem sido 
cobrado (uma vez ou outra, apenas). 

Nem é preciso lembrar que para ter acesso aos serviços dos sistemas em nuvem, é necessário 
ter conexão com a Internet. O servidor em si pode estar “em qualquer lugar” e você poderá 
acessar seus serviços “de qualquer lugar” desde que esteja conectado à Internet.

Considerações Finais

Bem, acho que chegamos ao fim de mais uma etapa. (Por sinal, bastante grande!) Espero que 
o seu interesse no assunto não fique restrito a esse material (se bem que ele está bastante 
completo). Existem muitos sites na Internet em que se podem buscar mais informações acerca 
dos temas.

Qualquer dúvida acerca dos assuntos vistos neste capítulo, não tenha pudor em mandar uma 
mensagem para o fórum de dúvidas da Casa do Concurseiro.
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SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Comentários Iniciais

Bem, pessoal, começamos aqui mais um passo no aprendizado da informática para concursos: 
a segurança da informação. 

Antes relegada aos concursos onde informática era “mais pesada”, um “bicho de sete cabeças”, 
como as provas para as áreas fiscal e policial, especialmente aquelas elaboradas pela ESAF, 
pelo Cespe e pela FGV, hoje é muito comum encontrar esse assunto nas mais diversas provas e 
bancas possíveis, como bancos, tribunais e agências reguladoras.

Princípios da Segurança da Informação

Por que segurança? Por que estar preocupado com o meu sistema de computação? Quais 
os quesitos para classificar meu sistema como sendo seguro? E mais... O que a segurança da 
informação pode fazer por mim?

Segurança da Informação é um termo que descreve técnicas, recursos, componentes e hábitos 
(sim, hábitos) que permitam que usuários considerem um sistema de informações (um site, um 
programa de controle de funcionários, um e-mail) confiável.

“Confiável, João? Só Isso?”

Você quer mais, caro leitor? Só utilizamos um sistema de informações se realmente entendermos 
que sua utilização não nos causará problemas, ou seja, se confiarmos naquele sistema. A alma 
do negócio é a confiança! Nem sequer assinamos um contrato sem ter confiança na outra parte.

“Mas sempre peço reconhecimento de firma no cartório quando assino um contrato João!”

Porque você confia no cartório, caro leitor (e eu não quero, aqui, questionar essa sua escolha)! 
Confia que aquele adesivo e aquele carimbo (e a assinatura do tabelião que você nunca viu) são 
mais confiáveis que a própria assinatura da pessoa com quem você está fechando o negócio, 
não é mesmo?

Tudo se baseia na confiança! O objetivo principal da Segurança da Informação é a confiança 
que o sistema vai inspirar nos seus usuários! Por isso, aqui vai um termo para você memorizar...

 • Confiabilidade: descreve a condição em que um sistema de informações presta seus serviços 
com níveis de eficiência e eficácia aceitávancias. Ou seja, um sistema de informações (um 
site, por exemplo) irá “desempenhar o papel que foi proposto para si”.

A confiabilidade é, sem sombra de dúvidas, o objetivo principal para a existência de recursos e 
técnicas que visam à segurança das informações.
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“Mas como conseguir a confiabilidade, João? Como oferecer aos usuários a certeza de que se 
pode confiar naquele sistema?”

É fácil (pelo menos teoricamente): basta que o sistema respeite os princípios da segurança da 
Informação. Há quatro princípios básicos, que formam a sigla DICA (ou CIDA, se preferir).

 • Disponibilidade: é a garantia de que um sistema estará sempre disponível quando 
necessário (por exemplo, ao acessar um site e ele aparecer, ele está disponível – se ele não 
aparecer ou não for possível acessá-lo, o princípio da disponibilidade foi maculado). 

Outro exemplo simples da falta de disponibilidade de um sistema acontece sempre no último 
dia de declarações do imposto de renda na Internet, junto ao site da Receita Federal. Tenta 
deixar para o último dia, para você ver! Acessar o sistema da Receita, só no dia seguinte (com 
multa, diga-se de passagem).

Ou seja, disponibilidade é a garantia de acesso ao sistema.

 • Integridade: é a garantia de que uma informação não foi alterada durante seu trajeto do 
emissor para o receptor ou durante o seu armazenamento. Tendo a garantia de dados 
íntegros, o receptor pode se assegurar de que a mensagem que ele recebeu tem realmente 
aquele conteúdo. 

Por exemplo, se um e-mail foi alterado antes de chegar ao destino, a integridade foi maculada, 
mas o receptor não saberia disso até que tomasse a decisão errada influenciada pelo conteúdo 
fajuto do e-mail.

Ou seja, integridade é a garantia sobre o conteúdo da informação.

 • Confidencialidade (Sigilo): é a garantia de que os dados só serão acessados por pessoas 
autorizadas, normalmente detentoras de login e senha que lhes concedem esses direitos 
de acesso.

Também se refere à garantia de que um e-mail, por exemplo, não será lido por outrem a não 
ser o destinatário devido. (Por exemplo, uma interceptação de um e-mail e a leitura deste por 
parte de alguém estranho à transação é um atentado à confidencialidade.)

 • Autenticidade: é a garantia da identidade de uma pessoa (física ou jurídica) ou de um 
servidor (computador) com quem se estabelece uma transação (de comunicação, como 
um e-mail, ou comercial, como uma venda on-line).

Por exemplo, quando você se comunica, pela Internet, com o site do seu banco, você 
tem completa certeza de que é com o seu banco que você está travando aquela troca de 
informações?

Quando se puder associar, de forma única e certeira, um ato ou documento digital a uma pessoa 
física (cidadão) ou jurídica, será possível estabelecer regras jurídicas para as transações digitais.

Ainda há dois objetivos secundários, oriundos dos princípios básicos da Segurança da 
Informação, são eles:

 • Não-Repúdio (Irretratabilidade ou irrefutabilidade): é a garantia de que um agente não 
consiga negar (falsamente) um ato ou documento de sua autoria. Essa garantia é condição 
necessária para a validade jurídica de documentos e transações digitais.
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Só se pode garantir o não-repúdio quando houver Autenticidade e Integridade (ou seja, 
quando for possível determinar quem mandou a mensagem e quando for possível garantir que 
a mensagem não foi alterada).

 • Privacidade: é a condição em que um componente do sistema (usuário) tenha de controlar 
quem vê as informações sobre si e sob quais circunstâncias. 

Deixa-me ser mais claro: ter meu nome e telefone estampados em um outdoor fere a minha 
privacidade? O que você acha, caro leitor?

“Claro que sim, João! É óbvio!”

E se eu disser que não, leitor? Se fui eu quem determinou que o meu nome e telefone estariam 
lá, isso não fere minha privacidade. Ou seja, privacidade é a minha capacidade de escolha 
(capacidade de controle) sobre as informações.

Se alguém, sem minha autorização, colocou meu nome e telefone no outdoor, aí sim! Isso é 
falta de privacidade! Porque eu não tive controle sobre o fato de meus dados estarem lá.

Só se consegue efetiva privacidade, se o sistema promove a confidencialidade e autenticidade, 
ou seja, se há mecanismos para saber quem é quem (autenticidade) e mecanismos para proibir 
que alguns “quem” tenham acesso às informações de outros “quem” (confidencialidade).

Ameaças aos Sistemas de Informação

São condições, agentes ou acontecimentos que podem prejudicar, de forma temporária 
ou permanente, o funcionamento de um sistema de informação. As políticas e agentes de 
segurança têm como principal objetivo evitar que tais componentes tenham sucesso.

 • Defeitos de Hardware: infelizmente, não há como prever tais falhas. O que se pode fazer 
para evitar que tais problemas sejam muito prejudiciais aos dados do sistema é a realização 
periódica de cópias de segurança (backups).

Note bem: backups não evitam as falhas! Backups apenas garantem que poderemos recuperar 
os dados em caso de algum sinistro com nossas máquinas.

 • Hackers: usuários experientes (conhecedores a fundo) em sistemas de informática. Os 
indivíduos denominados hackers não são necessariamente ameaças, pois existem os 
“hackers do bem”.

Apenas são conhecidos pelos seus conhecimentos avançados em informática e, especialmente, 
redes de comunicação. Alguns poucos indivíduos dessa categoria são capazes de peripécias 
antológicas, como a invasão de sistemas de segurança da NASA e do Pentágono; portanto, 
teoricamente, nada os pararia, mas a maioria dos que se intitulam hackers não consegue 
ultrapassar um firewall bem configurado e um sistema atualizado. 

 • Crackers: usuários experientes que quebram sistemas de segurança (como acesso) ou 
quebram sistemas de proteção a softwares (senhas e números de série dos programas).

Também não vou aqui exprimir qualquer juízo de valor com relação aos crackers. Eles 
normalmente estão, sim, “do outro lado da lei”, pois quebram sistemas de proteção de 
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propriedade intelectual (licenças de softwares). Mas o que se pode dizer deles é que conhecem, 
em profundidade, programação!

 • Programas desatualizados: os sistemas operacionais e aplicativos apresentam falhas 
diversas que, com o tempo, “caem na boca do povo”. Quando uma falha é descoberta, os 
hackers (e os quase-hackers) de plantão saem à procura de sistemas que ainda não foram 
atualizados e que, por isso, ainda possuem tais falhas.

Manter o Windows atualizado, bem como qualquer outro programa de comunicação com a 
Internet, é exigência para se ter um sistema menos suscetível a essas falhas.

 • Spam: envio de mensagens de e-mail em grande número (sem autorização dos 
destinatários). O Spam não é uma ameaça à segurança em si, mas que é chato, é!

Alguns programas, ditos AntiSpam, tentam diminuir os efeitos dessa prática abusiva, mas 
muitas vezes sem sucesso. (Os programas filtram quais mensagens devem ser consideradas 
spam e quais devem ser consideradas mensagens válidas, mas, muitas vezes, não as classificam 
direito!)

 • Usuários descontentes/leigos: podem causar problemas com/sem intenção (respectiva-
mente). Quando um usuário não sabe o que está fazendo ou não consegue mensurar a im-
portância de sua senha estar bem guardada, muitos problemas podem acontecer por meio 
de ataques ao sistema da empresa propiciados pela, digamos, “ingenuidade” do usuário.

A intenção de causar problemas ou de abrir portas para invasores pode ser também fator 
marcante dentre os problemas que um sistema de informação pode enfrentar.

 • Fraudes/Golpes (Scam): técnicas que se utilizam da ingenuidade ou do emocional dos 
usuários para permitir a obtenção de dados privados de suas vítimas ou para convencê-los 
a realizarem operações que colocarão em risco a segurança do seu sistema (como baixar 
arquivos perigosos). Veremos alguns dos tipos de fraudes e golpes mais comuns em um 
tópico a seguir.

 • Malware: são programas criados com o intuito de prejudicar usuários e sistemas de 
informação. Existem vários tipos de malware, e os mais importantes são discutidos no 
próximo tópico.

 • Ataques: são atos deliberados de usuários a fim de invadir, destruir ou simplesmente 
espionar sistemas de informação. Lembre-se de que ataque é um ato deliberado e 
intencional (doloso). Vamos conhecer alguns dos principais tipos de ataques a sistemas de 
informação em um tópico seguinte.

Malware – programas maliciosos

Vírus de computador

Um vírus de computador é um programa (ou parte de um programa) de computador, 
normalmente com intenções prejudiciais, que insere cópias de si mesmo em outros programas 
e/ou arquivos de um computador, se tornando parte destes. 
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Um vírus não consegue, em outras palavras, “existir” sozinho! Vírus de computador, assim 
como os vírus biológicos, precisam de um hospedeiro (que, no caso do computador, é um 
arquivo qualquer).

Enquanto um vírus se encontra dentro de um arquivo, ele está em estado de “latência”, 
simplesmente dormindo. Para que o vírus comece a atuar no computador da vítima, é 
necessário que o arquivo que o hospeda seja executado (aberto na memória principal daquele 
computador).

“Quer dizer que se eu simplesmente copiar um arquivo que está infectado com vírus de um 
pendrive para o meu disco rígido, meu micro não foi infectado?”

Precisamente, leitor! O arquivo que contém o vírus (vamos chamá-lo de “portador do vírus”) 
pode ser copiado diversas vezes entre vários computadores e nada vai acontecer! Você poderá 
copiar o arquivo portador do vírus de micros quaisquer para o seu micro. O que não seria muito 
“legal” para você seria a abertura desse arquivo!

Lembre-se: um vírus é um programa (ou parte de um). Ele é formado por instruções, como 
todo programa. E, também como todo programa, essas instruções só são executadas (postas 
em prática) se o vírus for levado à memória principal (RAM). Então, para que o vírus continue 
seu processo de “replicação e destruição”, ele deverá ser executado no micro.

Depois de executado no seu micro, o vírus, teoricamente, pode fazer qualquer coisa. Qualquer 
coisa a que foi programado:

Normalmente, a primeira coisa que um vírus faz é se replicar. Ele simplesmente procura outros 
arquivos nos quais poderá incluir uma cópia sua – é o “instinto de sobrevivência”. 

“Mas João, quando eu desligar o micro o vírus vai parar de ser executado. E quando eu ligar 
novamente o micro, basta que eu não abra nenhum daqueles arquivos infectados para o vírus 
não voltar a atuar, não é mesmo?”

Sim, leitor! Mas, como você sabe quais seriam os arquivos infectados para não abri-los? E 
mais. Os vírus são programados para se copiar, especialmente, para arquivos específicos do 
sistema operacional que sempre são abertos quando o micro é ligado. Isso garante que quando 
o computador for novamente iniciado, o vírus garanta “seu lugar ao sol” na RAM daquele micro 
mais uma vez.

Só para você se lembrar: 

1. Vírus são programas que se copiam sozinhos para anexando-se a outros arquivos (os 
hospedeiros).

2. Vírus são programas que precisam de hospedeiros (não conseguem “existir” sozinhos).

3. Para que o vírus comece a trabalhar (infectar outros arquivos e prejudicar o micro), é 
necessário que se execute (se abra) o arquivo hospedeiro.
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Worms

Worm (um verme) é um programa capaz de se propagar automaticamente através de várias 
estruturas de redes (como e-mail, web, bate-papo, compartilhamento de arquivos em redes 
locais etc.), enviando cópias de si mesmo de computador para computador.

“Então, Worms são vírus que se propagam pelas redes?”

Não, leitor. Worms, definitivamente, não são vírus! Os vírus conseguem inserir cópias de si 
mesmos em arquivos, como vimos, tornando-se parte deles. Diferentemente dos vírus, os 
worms não inserem cópias de si mesmos em outros programas ou arquivos! Os worms são seus 
próprios arquivos, ou seja, não precisam de hospedeiros porque possuem corpo próprio.

O objetivo principal dos worms não é prejudicar ou danificar computadores e/ou arquivos em 
um sistema, mas, simplesmente, propagar-se. Ou seja, os worms são criados para “passear” 
pelas redes.

“E isso é prejudicial em algum ponto? Quero dizer... Deixa o cara passear em paz!”

Sim, leitor, é prejudicial, em primeiro lugar, porque gera uma sobrecarga excessiva no tráfego 
da rede, tornando-a mais lenta. Afinal, copiar-se indiscriminadamente pelas redes de micro em 
micro vai gerar um tráfego excessivamente grande.

Em segundo lugar, por sua incrível “desenvoltura” em trafegar pelas redes, os worms podem 
ser os vetores perfeitos de vírus e outras ameaças (ou seja, podemos “incluir vírus” em um 
worm para que este “carregue” aqueles nas costas em suas viagens).

“Ah! Ok! Mais alguma diferença entre eles?”

Sim! Um worm não necessita ser explicitamente executado pelo usuário alvo para se propagar. 
Ele só é executado uma vez (lá no computador que originou a viagem) e ele continuará sozinho, 
porque sua propagação se dá através da exploração de vulnerabilidades existentes nas redes 
ou falhas na configuração de softwares instalados nos computadores dessas redes. 

Cavalos de Tróia (Trojan Horses)

Cavalos de Tróia são programas, normalmente recebidos de forma aparentemente inofensiva, 
como por exemplo, uma foto, um jogo, um cartão de aniversário virtual etc., que além de 
executar funções de fachada para as quais foi aparentemente projetado, também executa 
outras operações sem o conhecimento do usuário.

“Quer dizer que ser Cavalo de Tróia é ser dissimulado?”

Sim, leitor! Bela definição! A história de Homero conta que uma estátua na forma de cavalo de 
madeira foi dada aos Troianos pelos gregos, como sinal da paz entre eles. Só que esse “presente 
de grego” demonstrava a dissimulação dos gregos. Foi um tremendo vacilo!

“Lobo em pele de cordeiro”: essa é a definição de um Trojan!

Um cavalo de Tróia normalmente se apresenta na forma de um único arquivo que precisa ser 
executado pelo usuário para que este sofra as consequências desse ato impensado. Ou seja, 
o Trojan só realizará suas ações (as inofensivas de fachada e as sacanas escondidas) se for 
executado no micro do usuário vítima.
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Depois de executado no computador alvo, o Trojan poderá realizar uma série de ações 
maliciosas se estiver programado para isso: ele poderá instalar outros programas maliciosos 
(como vírus, keyloggers e screenloggers); roubar senhas e informações dos usuários, como 
cookies; modificar ou apagar de arquivos variados; instalar de backdoors para que o micro fique 
sempre vulnerável – com uma porta aberta – para futuras invasões etc.

“Dá até medo perguntar: Cavalos de Tróia não são vírus, são?”

Não leitor! Cavalos de Tróia não são vírus nem worms! Os Trojans não infectam outros arquivos. 
Um Trojan é normalmente um arquivo executável. Esse arquivo tem de ser executado, e ele 
foi construído daquele jeito – com aquela atuação dissimulada, como você mesmo descreveu. 
Além disso, os Trojans, por definição, não criam cópias de si mesmos autonomamente.

Keyloggers e Screenloggers

Um Keylogger (algo como “registrador de teclas”) é um programa que armazena todas as 
informações que um usuário digitou em um micro infectado por esse tipo de programa. Um 
keylogger é um “presente” muito comum em spywares.

Os teclados virtuais dos sites dos bancos (em que se insere a senha através de cliques do 
mouse, em vez de teclado) são artifícios criados para evitar a captura de informações por meio 
de keyloggers, e são bem eficientes contra eles, já que os keyloggers se limitam a capturar os 
dados inseridos via teclado (ou seja, capturam apenas o que se digita).

Porém, a “galera do mal” também evoluiu! Os “descendentes” dos keyloggers são os 
screenloggers, ou “registradores de tela”, que armazenam dados quando o usuário clica com o 
mouse.

Um screenlogger pode armazenar a posição (x,y) do ponteiro do mouse no momento dos 
cliques. Isso faria o espião, ao entrar no mesmo site em que o usuário estava, deduzir onde 
os cliques foram dados em cada momento, permitindo que ele faça uma “reconstituição” do 
trajeto do mouse em cada clique a fim de repetir a sequência de cliques dados no teclado 
virtual e, com isso, imitar a senha do usuário de quem os cliques foram capturados.

Um screenlogger mais elaborado pode, inclusive, capturar a área (uma pequena imagem da 
área ao redor do botão) onde o clique foi dado, capturando, assim, em formato de imagem, 
o próprio local do clique (o botão). Com isso, realmente, lá se vai a segurança dos teclados 
virtuais, não é mesmo?

“Não João! Existem sites de banco em que o teclado virtual é aleatório e quando a gente 
clica nele, todos os caracteres viram * (asteriscos). Um screenlogger, pelo que você explicou, 
capturaria apenas asteriscos, não é mesmo?”

Sim, leitor! É mesmo! Muito bem! Os loggers evoluem, mas os teclados virtuais têm de evoluir 
também. O teclado que você descreveu é perfeito para evitar os screenloggers.

Claro que nunca é demais evoluir os sistemas dos teclados virtuais dos bancos, né? Há casos 
em que o usuário clica num botão que poderá significar vários caracteres, só o verdadeiro dono 
da conta corrente saberá em quais botões clicar!
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Spyware e Adware

Um Spyware é um termo que descreve uma grande gama de programas que monitoram os 
hábitos de acesso e navegação dos usuários. Um Spyware não é necessariamente um programa 
implantado “ilegalmente”.

Algumas empresas usam spywares nos micros dos seus funcionários (isso deve estar previsto, 
óbvio, nos termos assinados pelos dois no momento do contrato) para saber exatamente o que 
os funcionários andam fazendo nos micros da empresa.

Normalmente, quando instalado de forma ilegítima, um spyware está associado a uma série 
de ações que podem ser realizadas em um micro sem a autorização do usuário, como: o 
monitoramento e armazenamento dos URLs (endereços digitados nos navegadores) acessados 
por aquele usuário; a instalação de keyloggers e screenloggers naquela máquina para a captura 
de tudo que o usuário digita ou clica; monitoramento e captura de informações inseridas em 
outros programas (não só no navegador), como programas de texto e planilhas; entre outras.

Spywares transformam seu micro em uma “casa do Big Brother”, ou seja, dá pra ver tudo que 
você faz no seu micro se um spyware for instalado nele.

Já os Adware são programas que fazem anúncios de propaganda em seu computador.

Existem casos em que os Adware são, até certo ponto, lícitos: quando aparecem dentro de 
outros programas (gratuitos) a título de patrocínio. É possível encontrar propagandas variadas 
em diversos sites e alguns aplicativos e outros softwares que baixamos gratuitamente na 
Internet.

Mas um Adware malicioso mesmo fica à espreita, na memória RAM do seu micro para, 
quando achar adequado, abrir uma janela de um navegador apontando para a página de um 
patrocinador. (Pode ser uma página de cassino, venda de remédios, réplicas de relógio de luxo, 
páginas pornográficas e muito mais – eu já vi de tudo!)

Depois de instalados, os adware podem, sem sua autorização, inserir páginas na sua 
lista de favoritos, alterar a página inicial do seu navegador (para a página de um de seus 
patrocinadores), bloquear até mesmo o direito de você, usuário legítimo, alterar aquela página 
inicial novamente, entre outras coisas tão “agradáveis” quanto estas.

Backdoor (“Porta dos Fundos”)

Não, não se trata de um grupo de humor patrocinado por políticos na Internet... 

Backdoor é um programa que, colocado no micro da vítima, permite que o invasor que o 
colocou possa facilmente “voltar” àquele computador em um momento seguinte.

Um backdoor é uma “brecha” de segurança intencionalmente colocada no micro da vítima para 
permitir que este tenha sempre uma porta aberta para o invasor poder voltar àquele micro 
sem precisar utilizar as mesmas técnicas que utilizou na primeira invasão.

Backdoors são trazidos, normalmente, por programas como cavalos de Tróia ou enviados por 
e-mail ou outro meio qualquer normalmente na forma de um único arquivo executável.



MTE - Auditor Fiscal do Trabalho – Informática – Prof. João Antonio

www.acasadoconcurseiro.com.br 1813

Pode-se entender um backdoor como um pequeno programa servidor que habilita um serviço 
em uma porta específica do seu computador (como a porta 80 está para o HTTP) e permite 
que o invasor, possuidor do programa cliente correspondente, possa se comunicar com o 
computador a fim de controlá-lo à distância ou mesmo ler o conteúdo do seu disco.

Exploits

Programas que exploram falhas em sistemas de informação. São programas prontos que os 
hackers constroem para os que “estão na escolinha de Hacker”. Esses programas são criados 
para utilizar as falhas previamente descobertas nos sistemas.

Quando um hacker (ou cracker) descobre uma falha em algum sistema de informação que 
possa comprometê-lo, ele normalmente cria um programa (ou parte de um programa) para 
explorar aquela falha recém-descoberta, a fim de facilitar, para ele e para os que não são tão 
brilhantes quanto ele, a realização de uma nova invasão.

Sniffers (capturadores de quadros)

São programas que capturam quadros nas comunicações em uma rede local, armazenando tais 
quadros para que possam ser analisados posteriormente por quem instalou o sniffer.

Um sniffer é completamente efetivo em um único segmento de rede, ou seja, ele será perfeito 
se entre os computadores envolvidos (o espião e o espionado) houver apenas um hub. Os 
sniffers se baseiam no recebimento e na não rejeição dos quadros que chegam à placa de rede 
do computador que está espionando.

Ou seja, um programa sniffer instalado em um computador simplesmente faz a placa de rede 
atuar em modo promíscuo (recebendo e processando todos os quadros que chegam a essa 
placa, mesmo se não forem realmente endereçados a ela).

Se, entre o micro em que está o sniffer e o micro espionado (ou será espionado), estiver um 
switch, o trabalho do sniffer fica bem mais difícil, porque o switch não vai, naturalmente, usar 
broadcast para enviar dados a todos os computadores da rede; logo, por ser um filtro natural, o 
switch enviará os sinais apenas ao micro que deve recebê-los, não enviando os sinais elétricos 
ao micro espião.

Para conseguir efeitos em redes com switches, alguns programas sniffers prometem enganar 
o switch adulterando suas tabelas de endereços MAC, fazendo com que os switches apontem 
para si os quadros que deveriam ser enviados a outrem. Para fazer isso, os sniffers usam técnicas 
como o MAC spoofing (para alterar o endereço MAC dos quadros que saem do computador 
que possui o sniffer).

Port Scanners

Programas usados para varrer um computador para saber quais serviços estão habilitados 
naquele micro que se deseja invadir. Ao ato de varredura, em si, é chamado de Port Scan.
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Usando um port scanner em seu micro, um invasor pode ter certeza de quais serviços estão 
sendo servidos no micro alvo e, com isso, pode desenhar a melhor estratégia para a invasão 
com base nas portas que estão abertas (lembre-se de que cada serviço é prestado através de 
uma porta específica).

Normalmente, os port scanners não participam da invasão em si, mas são peças-chave no 
processo de pré-invasão (ou seja, na preparação para o processo de invasão).

Fraudes e golpes (Scam) na Internet

Phishing (ou Phishing Scam)

É um golpe muito utilizado para obter dados de usuários desavisados ou fazê-los abrir arquivos 
com programas maliciosos.

Consiste em enviar aos usuários (normalmente por meio de e-mail – em algum Spam) uma 
mensagem ilegítima que aparenta pertencer a uma instituição conhecida, como um banco, ou 
um órgão do governo (Receita Federal, INSS e Ministério do Trabalho são apenas alguns dos 
que eu já recebi).

Nesses e-mails falsos, há normalmente links que apontam para páginas falsas que nos pedem 
nossos dados (nome, CPF, número da conta e, claro, senhas). Alguns desses links também são 
usados não para nos levarem a páginas ilegítimas, mas também para que baixemos arquivos 
(perigosos, claro) para nosso computador.

Uma das formas de evitar ser enganado por esse tipo de técnica é, ao receber um e-mail de 
qualquer instituição da qual você faz parte (por exemplo, um e-mail do Banco do Brasil com 
uma oferta tentadora, mesmo que você seja correntista de lá), não clicar em nenhum link 
daquele e-mail.

Em vez disso, vá ao site do referido banco ou empresa (digitando o URL dele no navegador) e 
você será, com certeza, remetido à página verdadeira e poderá confirmar se os oferecimentos 
ou solicitações daquele e-mail eram verídicos.

Pharming

Uma técnica de golpe bem mais elaborada que o Phishing, mas com objetivo semelhante a 
esse. No Pharming, o objetivo final é a obtenção de dados de usuários, assim como no Phishing.

O modus operandi de alguém que prepara um golpe de Pharming é diferente: nesse golpe, o 
atacante altera (adultera) as configurações de um servidor DNS, fazendo com que um domínio 
qualquer (como www.bb.com.br) aponte para um endereço IP de um servidor ilegítimo, mas 
com um site visualmente idêntico ao do Banco do Brasil.

“Mas, João, nesse caso se eu fosse vítima do Pharming não perceberia isso, porque eu mesmo 
pensaria ‘mas fui eu que digitei o endereço! Não há problema nisso!’, não é?”
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Sim, caro leitor. Isso mesmo! Um golpe de Pharming é muito mais difícil de detectar e, 
consequentemente, de evitar. Mas prestar atenção aos certificados de segurança dos sites 
verdadeiros e conferi-los sempre quando acessar aqueles sites é algo que ajuda muito.

Essa técnica também é conhecida como DNS Poisoning (algo como “envenenamento do DNS”).

Engenharia social

“Caô! 171! Lábia!”

Engenharia Social é uma técnica na qual o golpista usa da persuasão, muitas vezes abusando 
da ingenuidade ou confiança do usuário, para obter informações que podem ser utilizadas 
em benefício próprio, normalmente para ter acesso não-autorizado a computadores ou 
informações.

E quem disse que hackers são pessoas enfurnadas em salas de computadores sem nenhuma 
capacidade de relacionamento social? Eles usam muito de psicologia e lábia para conseguir o 
que querem. 

Só a título de exemplo: conheci um caso em que um hacker chegou a noivar com a secretária 
de uma empresa de telecomunicações para conseguir uma senha que lhe permitisse realizar o 
ataque que tanto desejava.

(tá, eu sei, esse aí é cafajeste mesmo!)

Ataques e técnicas contra sistemas de informação

Ataques DoS (Denial of Service)

Não é um ataque apenas, mas uma classificação de um gênero de ataques. Um ataque 
pertencente a esse grupo tem como característica principal o objetivo de fazer o computador-
alvo parar de responder aos verdadeiros clientes que o solicitam.

Ou seja, quando ataco um computador a fim de fazê-lo travar ou desligar, de modo que, mesmo 
momentaneamente, ele pare de responder aos clientes que lhe solicitam, acabei de perpetrar 
um ataque de DoS (Denial of Service – Negação de Serviço).

Por exemplo: tirar o servidor da tomada ou então dar uma martelada na placa mãe do servidor 
vítima são exemplos de ataques de DoS!

(claro que os ataques de DoS são normalmente realizados de forma mais tecnológica e bem 
menos “troglodita” que estes exemplos que eu dei)

Buffer Overflow (sobrecarga de Buffer)

Um ataque de buffer overflow (na verdade, há vários desses tipos, ou seja, é um subgênero) 
é realizado enviando-se mais informações do que aquelas que um determinado sistema foi 
programado para receber.
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Se essa falha existir (ou seja, o limite de recebimento de informações existe, mas sem nenhum 
tipo de proteção ou garantia de evitar o fato), basta enviar uma quantidade maior de informação 
que a memória daquele sistema consegue entender e, dentro de pouco tempo, aqueles dados 
vão “passar” dos limites e invadir áreas da memória do servidor que pertencem a outras partes 
do programa, causando travamentos e instabilidade no servidor.

Então é só isso: sei que aquele micro não aguenta mais que 100 KB por segundo. E sei também 
que ninguém limitou isso (não foi previsto, pelos programadores daquele sistema, nenhum 
tipo de proteção para o caso de alguém tentar mandar mais que 100 KB para ele). Agora é só, 
simplesmente, mandar uns 300 KB e ver o “circo pegar fogo”.

Dentro de instantes o servidor irá parar, ou poderá “abrir caminho” para uma invasão, ou 
permitir que eu entre em um sistema de um usuário sem a senha dele, etc.

O céu (ou o “inferno”) é o limite!

Ping da morte (ping of death)

Um tipo de ataque que já foi muito comum. Esse ataque está enquadrado na classificação de 
Buffer Overflow, ou seja, ele se baseia na exploração de falhas no recebimento de dados por 
parte de alguns servidores no que concerne ao protocolo ICMP.

Sabemos que o PING é um comando que utiliza o protocolo ICMP (vimos isso no capítulo 
de redes). Sabemos que ele é, até certo ponto, inofensivo e, com certeza, muito útil para os 
administradores de rede. Mas se executarmos um comando PING para enviar pacotes com 
mais de 64 KB de dados para um servidor que apresente a falha, esse servidor trava, parando 
de responder às requisições de seus clientes legítimos.

Portanto, o mecanismo de funcionamento do Ping da Morte é o envio de pacotes (no protocolo 
ICMP, claro) com tamanhos maiores que 64 KB, pois alguns servidores ainda não sabem lidar 
com dados de tamanhos maiores.

Um sistema muito susceptível a ping da morte é, pasmem, o Windows 95! Esse sistema 
operacional simplesmente travava sempre que se mandava para ele um comando Ping com 
tamanho maior que 64.400 bytes.

Hoje em dia, usar o Ping da Morte não adianta muito porque a maioria dos servidores (e sistemas 
operacionais de micros domésticos) atuais já foi atualizado para não ser mais vulnerável a esse 
tipo de ataque!

SYN Flooding

É uma técnica de ataque muito interessante que faz uso de mecanismos de conexão TCP para 
fazer um servidor parar de responder. 

“Então também é um ataque de DoS?”

Sim, leitor! SYN Flooding também é um ataque de DoS!
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Seu modo de operação se baseia no envio de pacotes SYN (sincronia), que são os pacotes 
iniciais para a abertura de conexão entre dois micros usando o protocolo TCP e a não realização 
efetiva dessa conexão.

Só para lembrar: quando dois micros iniciam um processo de comunicação via TCP, o cliente 
começa enviando um pacote SYN (sincronia); o servidor recebe esse pacote e envia, logo em 
seguida, um pacote SYN-ACK (confirmação da sincronia); depois de receber essa resposta, o 
cliente envia, finalmente, um pacote ACK (confirmação da conexão).

Pronto. Basta que o cliente envie vários pacotes SYN seguidamente para um servidor, que ficará 
de responder a todos eles e esperará a confirmação da conexão para todos eles. Aí, o cliente 
simplesmente não responde a nenhuma delas (não fecha as conexões).

Se todas as conexões disponíveis daquele servidor forem reservadas para aquele cliente que 
está perpetrando o ataque, os demais clientes (legítimos, diga-se de passagem) vão ficar “a 
ver navios” quando tentarem se conectar com o referido servidor. Isso se deve ao fato de um 
servidor possuir um número específico de conexões que pode abrir simultaneamente.

É como ter uma central de PABX com 10 ramais e alguém ligar 10 vezes e deixar a secretária 
esperando com os ramais ocupados. Se algum cliente real ligar para aquela empresa à procura 
de algum produto, vai dar de cara com o “sinal de ocupado”, pois todos os ramais estão sendo 
usados de forma ilegítima.

Spoofing

Não é um ataque em si, mas uma técnica usada em conjunto com qualquer ataque a ser 
realizado. O Spoofing consiste em esconder o endereço real do atacante por meio de alteração 
no cabeçalho do pacote IP (IP spoofing) preenchendo-o com endereços IP falsos ou por meio 
de alteração do cabeçalho do quadro da rede (MAC spoofing) para que não se possa saber o 
endereço MAC do atacante.

Isso é usado para que não se possa descobrir, nas auditorias que são feitas após o ataque, de 
onde ele partiu. É uma forma de “adulterar” o endereço de remetente.

Quando faz spoofing, um atacante normalmente realiza o ataque às cegas, ou seja, sem 
observar qual está sendo o resultado dos seus atos, porque como os pacotes saem de seu 
micro com endereços de origem diferentes (fictícios muitas vezes), as respostas aos ataques 
nunca voltam ao atacante, que não vê o ataque efetivo, mas, no máximo, pode ter ideia do que 
está acontecendo.

MAC spoofing é amplamente usado em sniffers que dizem ser capazes de capturar quadros em 
uma rede que usa switch. Pois adulterar o endereço MAC de um micro (escrevendo endereços 
falsos nos quadros que vão sair pela rede) faz o switch atualizar sua tabela interna de endereços 
MAC com aquele novo dado. 

Daquele momento em diante, qualquer quadro enviado para o endereço MAC será enviado 
para aquela porta específica do switch, chegando ao micro do atacante.
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10.4. Agentes da Segurança

Antivírus

Programa residente na memória (fica sempre na memória RAM) que protege o sistema contra 
infecções de vírus de computador (vírus “informático” é um nome atualmente usado) e outros 
malware.

Um antivírus tanto evita novas infecções como limpa o sistema de infecções já estabelecidas. 
Um antivírus normalmente degrada o desempenho do computador por estar sempre 
executando na memória RAM e, na maioria dos casos, ser muito “pesado”. Antivírus não são 
sistemas efetivos contra tentativas de invasão, apenas contra malware.

Firewall 

Programa que cria uma “barreira” de proteção contra invasores (na verdade, contra, 
especificamente, as tentativas de comunicação com o computador protegido). Um firewall 
pode bloquear as comunicações por diversos critérios, previamente estabelecidos.

Filtro de pacotes

São firewall mais simples (nossos programas firewall pessoais são assim) que normalmente 
atuam apenas na camada 3 (camada de rede), analisando e filtrando pacotes do protocolo IP 
de acordo com informações específicas contidas em seus cabeçalhos.

Como um pacote contém apenas alguns tipos de dados em seu cabeçalho (como endereço 
IP de origem, endereço IP de destino, porta do protocolo, entre outros), os filtros de pacotes 
conseguem filtrar os pacotes (decidir se passam ou são bloqueados) por meio desses poucos 
critérios.

Um firewall dessa categoria pode tomar decisões com base no endereço IP de origem (deixar 
passar ou bloquear pacotes de acordo com o endereço IP de onde vêm), no endereço IP de 
destino (bloquear ou deixar passar de acordo com o destino do pacote) ou ainda com base na 
porta do protocolo (do tipo “bloqueie todos os pacotes que venham no protocolo FTP – porta 
21”).

Então, um filtro de pacotes consegue filtrar o tráfego com base em:

a. Endereços IP de origem e destino.
b. Porta (do protocolo).

IDS

Sistema Detector de Intrusos (IDS) é um conjunto de tecnologias (programas, hardware) que 
objetiva descobrir, em uma rede, os acessos não-autorizados a ela que podem indicar a ação de 
invasores. 
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IDS vindos em programas de segurança domésticos são programas que auxiliam os firewalls 
filtros de pacotes analisando as comunicações de uma forma mais “macro”, ou seja, ampliando 
a visão sobre as comunicações e alertando ao firewall sobre possíveis problemas que ele não 
tenha visto.

Um IDS seria capaz de detectar um ataque de SYN Flooding ou a ação de um Port Scanner e, 
com isso, alertar ao firewall que bloqueie aqueles endereços IP atacantes. O firewall, sozinho, 
não teria condições de “ver a malícia daqueles pacotes” porque ele (o firewall) tem uma visão 
muito “bitolada” e só consegue analisar os cabeçalhos dos pacotes.

IDS também são sistemas que permitem a detecção da invasão enquanto já está acontecendo 
(com o invasor já dentro da rede).

AntiSpam

Programas que podem classificar as mensagens de e-mail recebidas como sendo aceitáveis 
ou como sendo spam (indesejadas). Esse programa permite que os usuários não sejam 
incomodados com essa prática desagradável. Como um spam pode trazer outras coisinhas 
chatas consigo (vírus, worms, trojans), o AntiSpam é um recurso bastante interessante para 
que nossas caixas postais sejam usadas de modo a armazenar apenas o necessário.

Honey Pot (Pote de Mel)

“Boi de Piranha” seria a melhor tradução. É um computador que é “oferecido” aos hackers 
para que estes, ao invadir uma empresa, se sintam “satisfeitos” e não prossigam a invasão aos 
verdadeiros ativos importantes da companhia.

Os administradores de uma rede colocam o honey pot no ar, fazendo parecer importante, mas 
desprotegido, de forma que hackers “menos experientes” possam acreditar que conseguiram 
seus objetivos e, com isso, psicologicamente percam o interesse em continuar a invasão 
(sensação de “consegui”).

Além disso, enquanto “ataca” o honey pot, os responsáveis pela rede podem analisar o tráfego 
e detectar de onde o ataque está partindo a fim de tomar providências.

Criptografia

Processo matemático para embaralhar uma mensagem digital, tornando sua leitura 
incompreensível por pessoas que não possuam a chave (código) para decifrá-la. A criptografia 
pode ser usada, atualmente, para manter os dados sigilosos (confidencialidade) e para garantir 
a identidade do remetente de uma mensagem (autenticidade).

A criptografia é a “alma” dos processos de certificação digital e assinatura digital, que 
começaremos a estudar agora.
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Criptografia

Como já foi dito, a criptografia (Cripto=enigma, grafia=escrever – “A arte de escrever por 
enigmas”) é um processo matemático usado para embaralhar os dados de uma mensagem que 
deve ser secreta (confidencial).

Entendendo a criptografia

A principal finalidade da criptografia é, sem dúvida, reescrever uma mensagem original de uma 
forma que seja incompreensível, para que ela não seja lida por pessoas não-autorizadas. Veja 
um exemplo:

Mensagem Original Mensagem Embaralhada

Olá, pode pagar ao cliente! J#%9(aAs##1!2)%”&&sDoPPoghklQw

A ideia só funciona, claro, se a pessoa autorizada a ler a mensagem (o receptor, destinatário, 
interlocutor etc.) puder transformar a mensagem embaralhada de volta em mensagem legível.

Então, temos de entender que os dois envolvidos oficiais na comunicação precisam acordar em 
algo. (“Acordar” de “entrar em acordo”)

Pense nisto:

– João e José vão trocar números (senhas) pessoalmente, durante uma reunião na empresa, 
mas ninguém pode saber das senhas. Eles ainda não possuem tais números, mas antes da 
reunião, cada um vai saber qual é a sua senha.

“Ei João, que história é essa?” – Calma! Seja criativo: imagine que João e José são espiões, sei 
lá!

– Eles decidem (previamente, claro) que não vão passar-se mutuamente os números em voz 
alta, em vez disso, vão dividi-los por 43 e passar o resultado para o outro. Se fizerem isso, 
qualquer pessoa que não conheça o “esquema” deles será incapaz de “entender” as senhas.

– A senha que João recebeu e tem de passar é 5289.

– A senha que José recebeu e tem de passar é 3741.

– Na reunião, João fala para José: “Ei, Zé, você viu o número de mortos no Terremoto ontem? 
123 pessoas!”

– “Não, João” – retruca José – “Foram apenas 87 mortos”

– José vai para casa, multiplica 123 (dado por João) por 43 (previamente acordado entre eles) e 
obtém 5289 (a senha).

– João faz o mesmo com o 87 (dado por José) e o 43 (acordado entre eles) e obtém 3741 (a 
senha de José).

(Tudo bem, você vai imaginar: e se a divisão não fosse inteira – seriam 87,3 mortos? – isso é só 
um exemplo, não exagera nas exigências, ok?!).
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O que podemos tirar desse best-seller da espionagem/suspense? Simples: João e José 
criptografaram (cifraram) seus dados e os transmitiram em um meio inseguro, mas o meio 
inseguro não se apossou dos dados (ou não conseguiu entendê-los) porque eles estavam 
cifrados (embaralhados).

Em tempo: cifrar é o mesmo que criptografar ou encriptar. Decifrar, por sua vez, encontra 
sinônimos em decriptografar ou decriptar.

Mais ainda: além de saber que João e José usaram criptografia, pode-se extrair duas informações 
que eles previamente haviam acordado, sem as quais o processo de criptografia não pode ser 
completado: o Algoritmo Criptográfico e a Chave Criptográfica.

Definição: Algoritmo é um conjunto finito de etapas para solucionar um problema ou realizar 
uma ação. Um algoritmo é um “programa” de computador, um roteiro a ser seguido pelo 
micro.

Algoritmo criptográfico é, portanto, o programa (ou se preferir, sequência de passos, etapas) 
matemático que transforma a mensagem original em mensagem cifrada, embaralhada e vice-
versa.

No caso do exemplo anterior, o algoritmo foi o processo de divisão do número, afinal, João e 
José podiam ter escolhido coisas mais complicadas como: “primeiro, a gente divide por 10, 
depois a gente soma 5 e, por último, a gente multiplica por 3”. Vê que algoritmo complicado...

Para “decifrar” um número que passou por esse processo complicado de encriptação, as etapas 
deveriam ser realizadas em ordem inversa. A decriptação é, de forma bem simplória, o processo 
de “inverter” o que a encriptação fez. O algoritmo, em si, é o mesmo (pois as operações 
aritméticas são as mesmas), mas a sequência de realização delas é que é invertida.

Então, não esqueça: um dos pré-requisitos para que a criptografia aconteça é que o algoritmo 
seja o mesmo no processo de encriptação e no processo de decriptação.

A chave criptográfica, por sua vez, é o número que será usado, em conjunto com o algoritmo, 
para alterar a mensagem original. A chave é o “código” de cifragem e decifragem da mensagem. 
No caso do exemplo anterior, a chave era o 43 (para o processo de divisão, poder-se-ia escolher 
qualquer outro número, desde que os dois envolvidos soubessem qual é).

Quanto ao uso da chave propriamente dito, a história seria um pouco diferente.

– João e José acordam que irão receber uma senha cada um e que irão trocar essa senha um 
com o outro. Mas, do mesmo modo, eles não vão falar a senha em voz alta, eles falarão um 
outro número, obtido a partir da SOMA de um valor X à senha. Em outras palavras, quando eles 
trocarem as senhas, eles vão informar um número X e a senha somada a esse número X. Assim:

– João recebe a senha 8526.

– José recebe a senha 5295.

– A reunião começa.

– João diz: “José, a China cresceu 450% no mercado e hoje conta com 8976 clientes no mundo”.

– José diz: “Não diga! E a Índia? Tem mais de 378 empresas de informática que atendem a 5673 
clientes no mundo”.
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– Ninguém na reunião entende nada do que eles disseram.

– Quando José chegar em casa vai pegar no número 8976 e o número 450, ambos dados por 
João, e vai fazer: 8976-450=8526 (essa é a senha de João).

– Quando João fizer o mesmo (ou seja, 5673-378), descobrirá que a senha de José é 5295.

Nesse exemplo, os dois “interlocutores” acordaram apenas o algoritmo criptográfico (a soma 
da senha com o outro número dado) e tiveram de “compartilhar” o outro número dado. Esse 
outro número é a chave criptográfica (se a chave mudar, o “texto cifrado” muda). Se José resolve 
somar para encriptar e João resolve dividir para decriptar, o resultado não será o mesmo que 
José enviou.

Da mesma maneira, se os dois usam chaves distintas (como José fornece a chave 546 e João 
resolve, arbitrariamente, usar uma chave 456), o processo de decriptação não obterá o 
verdadeiro valor enviado.

Então fica claro o seguinte: para funcionar corretamente, um processo de criptografia tem de 
usar o mesmo algoritmo criptográfico (sequência de passos para encriptar/decriptar os dados) 
e, na maioria dos casos, usar a mesma chave criptográfica. (Isso é o que veremos agora.)

Criptografia é somente com números?

Bom, sim! No caso do computador, como todos os dados são digitais, eles são números (até 
mesmo as letras que você está lendo agora). Todos os dados que passam em um computador 
são digitais, portanto são números.

Mas podemos “inventar” um código qualquer para encriptar texto. Veja o exemplo:

Algoritmo para encriptar: troque uma letra do alfabeto pela letra que estiver x posições à 
frente. (x é a chave).

Se eu te desse a mensagem ZEM IWXYHEV com a chave 4? O que significa?

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ (isso ajuda?)

Criptografia simétrica (ou criptografia de chave secreta)

Uma das formas atuais de criptografia é chamada de criptografia simétrica, ou criptografia de 
chave secreta, que utiliza uma única chave para encriptar e decriptar os dados.

A criptografia simétrica existe há muito tempo e tem algumas características interessantes: 

a. Usa apenas uma chave para encriptar e decriptar as mensagens.

b. É mais rápida, pois exige menos dos processadores para encriptar/decriptar as mensagens. 
Por esse fato, é o sistema usado para criptografar grandes quantidades de dados (como 
e-mails com arquivos anexos grandes ou até mesmo discos rígidos inteiros).

c. A chave tem de ser compartilhada entre os envolvidos na comunicação, o que torna esse 
sistema suscetível a falhas de segurança. (Se a chave cair em mãos erradas, mensagens 
poderão ser lidas e forjadas pelo novo “participante da conversa”.)
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Os principais algoritmos de criptografia simétrica usados comercialmente por aplicações na 
Internet são: DES, 3DES (Triple DES) e, mais recentemente, o AES. (Todos homologados pelo 
Departamento de Segurança Nacional dos Estados Unidos e por normas da IEEE – e de outros 
órgãos – para uso comercial.) A maioria dos programas que podem fazer uso de recursos de 
criptografia, como os programas de e-mail, por exemplo, são capazes de usar esses algoritmos.

A “força” de qualquer algoritmo de criptografia simétrica está ligada diretamente à chave usada 
(mais precisamente, ao seu tamanho) e ao processo matemático em si, utilizado por aquele 
algoritmo.

Os algoritmos apresentados são de domínio público, ou seja, eles já são conhecidos: muitos 
programas já os utilizam. Então, se os algoritmos já não são nenhum segredo, a responsabilidade 
pela segurança de um processo criptográfico simétrico recai sobre a chave!

Entendendo a chave

O que é uma chave criptográfica? Como vimos, uma chave é um dado (no caso dos 
computadores, é um número binário) que serve de código para a encriptação e decriptação de 
informações.

A função da chave é simples: tornar possível, para o detentor dela, a decriptação de uma 
mensagem previamente encriptada. A máxima da criptografia é: “O processo de decriptação 
tem de ser muito simples para quem possui a chave e praticamente impossível para quem não 
a possui”.

Uma chave pode ser representada como algo assim: 4%5#jJhErTTIos^^)99;00sdFAAqW

Mas, na realidade, é um número binário (porque o nosso micro só manipula sinais binários): 01
001010111010101101010101000101010011010111111101010010010010010101110101011
01010101000101010011010111111101010010010

Força bruta

Então, para ser capaz de ler uma mensagem criptografada que não lhe pertence, um “invasor” 
tem de descobrir a chave, o que, convenhamos, é difícil, mas não impossível.

Uma chave é um número binário (uma sequência de zeros e uns). Bastaria testar todos os 
números binários possíveis até encontrar aquele que daria uma mensagem legível como 
resultado. Esses sucessivos processos de “tentativa e erro” são chamados de método de “Força 
Bruta” (brute force). 

Força Bruta é, em suma, programar um computador para testar, em uma mensagem 
criptografada, todas as possíveis chaves dentro de um espaço dado. Então, quanto mais 
possibilidades de chaves houver, mais difícil se torna o sucesso do método de força bruta.

“Ei, João, mas também é necessário conhecer o algoritmo, não é? Quer dizer, além de 
descobrir a chave, é necessário saber qual o algoritmo usado para fazer a criptografia, não 
é?”.
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Sim! Sem dúvida! Mas uma mensagem criptografada tem “assinaturas” de que algoritmo 
foi usado nela. Se foi um dos comercialmente usados (apresentados há pouco), os principais 
programas de Força Bruta conseguem detectá-los e usá-los, afinal, são de domínio público.

Voltemos à chave: como o algoritmo é público e todos os conhecem, fica restando ao invasor 
ter de descobrir a chave. Quanto mais chaves ele tiver de analisar, mais difícil e demorado será 
descobri-la, não é? Isso é medido pelo tamanho da chave.

Entendendo o tamanho da chave

O tamanho de uma chave criptográfica é medido em bits (lembre-se: a chave é um número 
binário). Vamos começar com um processo criptográfico que utilize uma chave de 8 bits... 
digamos que a minha chave é essa:

01010111

O segredo da segurança não é a minha chave em si, mas quantas possibilidades de chaves há, 
além da minha. Ora, oito bits são oitos dígitos que podem assumir apenas dois valores (Zero ou 
Um). Por análise combinatória, teremos 28 possibilidades, ou seja, uma chave de 8 bits pode 
assumir 256 combinações diferentes. 

Para um computador “contratado” para descobrir uma chave que é de 8 bits, será necessário 
testar apenas 256 chaves diferentes, e isso é muito simples, leva questão de milésimos de 
segundos.

Quando o tamanho da chave vai aumentando, a dificuldade vai sendo aparente: avalie uma 
chave com 16 bits (ainda assim, “fichinha” para os micros atuais).

São 16 dígitos binários, totalizando 216 possibilidades de chaves. Se um algoritmo utiliza uma 
chave com 16 bits, ele pode gerar 65.536 chaves diferentes. Garanto que, para um micro atual, 
a chave seria encontrada em menos de 1 minuto.

Hoje, são usados algoritmos, com chaves de 56 bits (DES, por exemplo) e maiores. Uma chave 
com tamanho de 56 bits seria algo assim:

01010010100100101010010101010101001010010100101001010011

Pode parecer bem frágil, mas quantas possibilidades de chaves podem ser criadas? Claro que 
256, que equivalem a 72.057.594.037.927.936 (72 quatrilhões, para arredondar) chaves. As 
chaves de 56 bits já foram quebradas (hoje, leva-se menos de uma hora para descobrir chaves 
de 56 bits), portanto, elas não são mais tão seguras!

Chaves de 256 bits geram 2256, que é cerca de 1,15 x 1077 combinações diferentes (para ser mais 
preciso, uma chave de 256 bits possibilita a existência de 115.792.089.237.316.000.000.000.0
00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 de combinações 
diferentes).

Achar a chave certa dentro desse “mundo” de possibilidades é um trabalho e tanto, né? Levaria 
muito, mas muuuuuuuuito, tempo para testar todas. Algo em torno de trilhões de trilhões de 
trilhões de trilhões... (coloque mais umas nove ocorrências da palavra “trilhões”)... de trilhões 
de anos.
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Exemplos de utilização de criptografia simétrica podem ser vistos no dia-a-dia: mensagens de 
e-mail são criptografadas, na maioria dos casos, com algoritmos simétricos (AES é o padrão). 
Acessos a sites seguros (quando aparece aquele cadeado na barra de status do navegador) 
também são exemplos de uso de criptografia simétrica (AES normalmente).

O usuário escolhe a sua chave?

Bom, isso é tecnicamente possível, mas normalmente não é assim! Quem quiser “mergulhar” 
no mundo da criptografia vai normalmente recorrer a um programa gerador de chaves.

Esse tipo de programa “escolhe”, aleatoriamente, uma chave para o usuário e a salva em 
um arquivo. A partir desse momento, essa chave poderá ser usada pelo usuário, que poderá 
informá-la àqueles com quem quiser se comunicar de forma sigilosa.

Aí você pergunta: “O que garante que o programa não sorteie a mesma chave para duas 
pessoas diferentes? E o que isso acarretaria?”

Em primeiro lugar, NADA impede que dois usuários tenham sorteado a mesma chave (cada um 
no seu computador) que outro. É possível! Só não é provável! (imagina só... 1,15 x 1077, aquele 
número enorme que citei lá em cima)... Você realmente acha que é fácil dois usuários terem a 
mesma chave?

Em segundo lugar, se isso acontecesse, os dois não ficariam sabendo, logo nem imaginariam a 
possibilidade de haver outra pessoa com a mesma chave que eles. O que aconteceria mesmo? 
Eles teriam o poder se abrir as mensagens um do outro.

Então, criptografia simétrica é 100% segura?

Não! Em primeiro lugar, nada é 100% seguro. O grande problema da criptografia simétrica é 
justamente só usar uma única chave para ambos os processos, pois: como essa chave será 
compartilhada? 

Pense comigo um pouco: utilizamos criptografia em uma comunicação (e-mail, por exemplo) 
para garantir que, se houver alguém indevido bisbilhotando, ele não seja capaz de entender a 
mensagem, mas o destinatário devido consiga entendê-la. Certo, mas como trocar chaves com 
o destinatário se o meio de comunicação (e-mail) já estiver “grampeado”? 

Sei lá, vamos divagar... Podemos trocar chaves fisicamente (por pendrives, CDs), mas isso 
requer que eu encontre cara a cara o meu interlocutor, ou envie pelo correio, o que nem 
sempre é possível, não acha? A chave é o segredo da segurança e, ao mesmo tempo, sua maior 
vulnerabilidade!
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E a chave? Como será compartilhada entre as partes?

Para solucionar esse problema, foi criado um outro método de criptografia: a criptografia 
assimétrica ou criptografia de chave pública.

Criptografia assimétrica (criptografia de chave pública)

Temos de divulgar a chave criptográfica para todos os envolvidos (oficiais) na comunicação, não 
é?

Ao mesmo tempo, temos de garantir que a chave não caia em mãos erradas, pois isso permitiria 
que outra pessoa (não-autorizada) pudesse ler e enviar mensagens criptografadas aos demais, 
como se tivesse esse direito.

Informar as chaves aos envolvidos requer transferir esse dado (a chave) por um meio seguro. 
Mas, o que se considera seguro? E mais ainda: é seguro MESMO?

A criptografia assimétrica, também conhecida como criptografia de chave pública veio para 
resolver o problema de a chave ter de ser compartilhada (para os merecedores poderem ler as 
mensagens) e ao mesmo tempo evitar que os não merecedores (os bisbilhoteiros de plantão) 
consigam lê-las.

Na criptografia assimétrica não é criada uma única chave, mas um par delas. Uma das chaves 
serve somente para encriptar mensagens. A outra chave serve somente para decriptar 
mensagens.

As duas chaves são matematicamente relacionadas, não podendo haver uma delas sem a 
outra (ou seja, quando um programa gera um par de chaves – A e B, por exemplo –, ele não 
poderá gerar A sem B, nem B sem A). É como genética: as duas chaves têm o mesmo DNA, uma 
delas não pode ser criada em conjunto com uma terceira, só existirá com aquela outra chave 
especificamente. As duas chaves são geradas exatamente no mesmo momento.

“Mas por que duas chaves? E por que cada uma faz uma operação diferente?”
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A chave que encripta mensagens (chamada chave de codificação criptográfica, ou chave de 
encriptação) será distribuída livremente, e, por isso, ela será chamada, daqui por diante, de 
chave pública, ou chave compartilhada.

Por sua vez, a chave que decripta mensagens (chamada chave de decodificação criptográfica, 
ou chave de decriptação) será armazenada secretamente com seu titular (dono). Essa é a chave 
privada ou chave secreta.

“Eita, João, agora embananou tudo... Por que as duas existem? E por que a privada é secreta?”

É fácil caro:

a. Eu gero um par de chaves para mim (usando um programa apropriado para isso).

b. Depois de geradas, guardo, seguramente, o arquivo que contém minha chave privada.

c. Envio para todos os meus amigos a minha chave pública (posso até publicar numa página 
da Internet para ficar mais fácil).

d. Quando você quiser me enviar um e-mail sigiloso, vai usar seu programa de e-mail 
(Thunderbird, Microsoft Mail, por exemplo) e pedir que ele criptografe a mensagem 
usando a minha chave pública. Quando a mensagem for cifrada e enviada, ninguém no 
meio poderá decifrá-la! 

e. Quando o e-mail chegar à minha caixa postal, todo embaralhado, uso minha chave privada 
para decifrá-lo.

Mesmo que outra pessoa tenha a minha chave pública (o que será normal, visto que ela é 
“pública”), não será capaz de entender um e-mail interceptado que era direcionado a mim. Só 
quem poderá decifrar a mensagem sou eu, usando a minha chave privada.

Criptografia de chaves públicas.

“Ei João, entendi! Mas e se você quiser mandar uma resposta sigilosa a quem te enviou o 
e-mail previamente? Usará que chave?”

Ao responder um e-mail de forma sigilosa, usarei a chave pública do destinatário para encriptar 
a mensagem direcionada a ele. Quando a mensagem chegar lá, ele vai usar a chave privada 
dele para decifrar a mensagem que eu enviei!
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Em suma: Todos os usuários terão de possuir um par de chaves: uma que deverá ser mantida 
em segredo com cada um deles (a privada, para decifrar mensagens) e uma que deverá ser 
publicada, ou, pelo menos, enviada a todos aqueles de quem o usuário deseja receber 
mensagens sigilosas (a pública, para cifrar mensagens).

Os processos de escolha e cálculo das chaves pública e privada, ou seja, os algoritmos usados 
em criptografia assimétrica, utilizam métodos matematicamente difíceis de serem descobertos 
ou burlados, como fatoração de números primos muito grandes (da ordem de 300 dígitos, por 
exemplo). Pense nisso... Pense em um número primo com 300 dígitos. Agora volte rapidamente 
à realidade, por favor: você tem de estudar!

Novas gerações de algoritmos de geração de números aleatórios (necessários para a criação 
das chaves) utilizam técnicas de fatoração de curvas elípticas sobre campos finitos ao invés de 
números primos grandes, o que confere alto grau de segurança mesmo com chaves de tamanho 
menor.

Dentre os algoritmos mais usados para criptografia assimétrica, está o RSA, usado em várias 
aplicações na Internet, como e-mails, páginas seguras, acesso a arquivos seguros. O algoritmo 
RSA utiliza chaves de 256, 512, 1.024, 2.048 e 4.096 bits.

Outra coisa que é importante saber: é possível recriar a chave pública a partir da chave privada, 
pois uma é função da outra. Mas não é possível, de posse apenas da chave pública, recriar ou 
descobrir a chave privada associada a ela (ou seja, é uma função unidirecional – só dá para ser 
feita em um sentido).

Provando isso: qual o resto da divisão de 7 por 3? É 1, não é? Então é fácil descobrir o resultado 
dessa operação. Mas, no sentido inverso...

Qual é o número que, dividido por 3, resulta no resto 1?  Infinitos números dão esse resultado. 
Portanto, é impossível saber (descobrir), partindo do resto da divisão, o dividendo, mesmo 
conhecendo o divisor.

Então, interprete o 7 (dividendo) como a chave privada e o 1 (o resto) como a chave pública! 
Entendeu?

É praticamente impossível quebrar a chave privada (descobri-la) usando apenas a chave 
pública. Com isso, os “bisbilhoteiros” de plantão só teriam condições de “escrever” mensagens 
criptografadas para mim e não conseguiriam ler as mensagens escritas por outros e dirigidas a 
mim.

Finalmente, uma solução segura e funcional?

Então, conseguimos uma solução para comunicação segura sem pontos negativos não é 
mesmo? 

Não é bem assim!

Os algoritmos assimétricos são mais seguros, mas são dezenas de vezes mais lentos que os 
algoritmos simétricos (só para se ter uma ideia, o RSA é cerca de 1.000 vezes mais lento que o 
DES). E isso não seria muito indicado para anexos grandes e outras comunicações com muitos 
bytes (seria inviável mandar um e-mail com anexo grande criptografado em RSA porque ele 
demoraria muito para ser cifrado e decifrado.)
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Portanto, o fato de ser muito segura e difícil de burlar torna a criptografia assimétrica algo 
muito “burocrático” e “pesado” para os sistemas de computação, inviabilizando seu uso 
em muitos casos em que a criptografia é necessária e, com isso, fazendo os algoritmos de 
criptografia simétrica serem usados mais comumente, mesmo com suas falhas tão “aparentes” 
de segurança.

Antes de prosseguirmos com a historinha, vamos resumir as principais características dos dois 
tipos de criptografia:

Criptografia Simétrica Criptografia Assimétrica

Usa uma única chave para encriptar e decriptar 
mensagens;

Usa chaves diferentes para encriptar e decriptar 
mensagens;

A chave tem que ser compartilhada entre os 
usuários que irão se comunicar;

Apenas a chave de encriptação é compartilhada 
(pública). A chave de decriptação é mantida em 
segredo (privada) com seu titular.

Existe apenas uma única chave para todos os 
envolvidos na comunicação.

Cada usuário que irá se comunicar possui um par 
de chaves próprio;

Os processos de encriptação e decriptação são 
simples (exigem pouco processamento) – ideal 
para grandes quantidades de dados;

Os processos são mais lentos (exigem mais 
cálculos dos processadores) – viável apenas em 
pequenas quantidades de dados;

Principais algoritmos:

DES: Chaves de 40 e 56 bits

3DES: Chaves de 168 bits

AES: Chaves de 256 bits

Principal algoritmo:
RSA: Chaves de 256 bits, 512, 1024 e até 4096 bits

Mas, para consolo dos mais neuróticos, há soluções, usadas hoje em dia na maioria dos casos, 
que aliam as melhores características dos dois tipos de criptografia em uma única criptografia 
“híbrida”.

Criptografias simétrica e assimétrica juntas: um exemplo simples

Pense que o usuário João pretende enviar um e-mail, com um arquivo do Word anexo a ele, 
de forma sigilosa para José. Que criptografia usar? Simétrica porque é mais rápida (demoraria 
menos tempo e João não pode esperar) ou assimétrica porque é mais segura (usando, para 
isso, a chave pública de José), garantindo que ninguém mais, além do próprio José, será capaz 
de decriptar a mensagem?

Que tal usar as duas? Entenda comigo: João escreve a mensagem e anexa a ela o arquivo do 
Word e, faz o seguinte:

1. João criptografa a mensagem usando um algoritmo simétrico, digamos, AES com uma chave 
de 256 bits, porque será mais rápido criptografar a mensagem e o arquivo do que com uma 
chave assimétrica. Essa chave será criada aleatoriamente somente naquele momento, para 
aquela transação somente (chamada “chave de sessão”) e será descartada tão logo José 
leia a mensagem do outro lado.
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2. Mas o problema é como enviar essa chave de sessão a José com a garantia de que não 
haverá ninguém bisbilhotando. Simples: João vai criptografar essa chave usando a chave 
pública de José. Isso significa que a chave de sessão só será “descoberta” pela chave privada 
de José.

3. A mensagem de João, enquanto trafegando pela rede, será composta do conteúdo original 
da mensagem, cifrado com a chave de sessão (a chave simétrica aleatória) e da própria 
chave de sessão cifrada com a chave pública de José.

4. Quando a mensagem for recebida por José, ele usará sua chave privada para decriptar a 
chave de sessão.

5. Depois disso, José usará a chave de sessão para decriptar a mensagem em si, podendo, 
finalmente, lê-la de forma clara (inclusive seu anexo).

 Criptografias simétrica e assimétrica juntas.

“É muito complicado fazer isso tudo, não?”

Não se preocupe leitor! É tudo transparente, invisível ao usuário: praticamente todos os 
programas de envio e recebimento de e-mail são capazes de realizar essa “operação complicada” 
sem que o usuário perceba. A mensagem será transferida com essas duas encriptações e com a 
chave de sessão em seu interior.

A criptografia garante o quê?

Como a criptografia tem como intuito fazer com que uma mensagem não seja lida por 
pessoas não-autorizadas, o princípio da segurança atingido por essa técnica é, sem dúvidas, a 
confidencialidade (sigilo).

A criptografia não garante a integridade dos dados, porque eles podem ser alterados durante 
uma interceptação. Essa alteração pode até não ter sentido, visto que não necessariamente 
o espião saberá o que está fazendo (quando ele não conhece a chave), mas em alguns casos 
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(quando conhece/descobre a chave), a alteração poderá ser realizada no meio do caminho e o 
destinatário não conseguirá detectar alterações.

Outra coisa que a criptografia não faz é garantir a identidade do remetente de uma mensagem. 
Por exemplo, se João e Jorge possuírem a chave pública de José, Jorge poderá enviar um e-mail 
criptografado a José, forjando os dados de envio e fazendo parecer que foi João que o fez. 
Portanto, a criptografia (sozinha e usada desta maneira que vimos) não garante a autenticidade.

Se não se pode garantir a identidade de um usuário remetente, não é possível garantir o não-
repúdio. Portanto, o usuário poderá, normalmente, negar que foi ele que enviou tal mensagem 
(mesmo tendo sido ele).

Resumo da Mensagem (Message Digest) – Hash

Há um método matemático bastante usado para garantir a integridade dos dados durante uma 
transferência qualquer (ou seja: garantir que o dado não foi alterado no meio do caminho). 
Esse recurso é conhecido como Hash (fala-se “Résh”), ou Resumo da Mensagem (Message 
Digest, em inglês).

O Hash é uma função matemática unidirecional (pode ser feita em um sentido e não no outro – 
como a relação entre as chaves em um sistema de criptografia assimétrica) para escrever uma 
quantidade definida de bytes relacionada a uma mensagem de qualquer tamanho. Em suma: 
não se pode obter o arquivo original a partir do Hash (é impossível, ou, no mínimo, bastante 
improvável).

O hash é como o dígito verificador do CPF, que está lá para confirmar a sequência de números 
que o antecede (que é o CPF propriamente dito).

Não importando o tamanho da mensagem ou arquivo, ele terá sempre um hash de tamanho 
fixo (isso depende unicamente do algoritmo de hash utilizado).

Exemplo de mensagens com hashes.

Como o hash funciona na prática? Vamos exemplificar como ele vai funcionar para e-mail, por 
exemplo:
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1. Quando um e-mail é enviado, o remetente calcula o hash da mensagem, que dá um 
resultado com tamanho definido (digamos, 20 caracteres) como: Asd#234iOO9Qne$kELd@.

2. O remetente, então, envia o Hash junto com a mensagem.

3. Quando a mensagem chega ao destinatário, este também calcula o Hash da mensagem e o 
compara com o Hash enviado pelo remetente.

4. Se o resultado do cálculo do destinatário apresentar um valor idêntico ao do hash enviado 
do remetente, garante-se a integridade dos dados enviados (ou seja, eles não foram 
alterados durante o percurso remetente-destinatário). 

 

Envio de e-mail com hash.

Essa “certeza” de que não houve alterações se dá por um simples motivo: é praticamente 
impossível que duas mensagens diferentes apresentem o mesmo hash! 

Além disso, o hash é incrivelmente sensível a alterações. Em um nível absurdo em que se for 
colocado um único caractere a mais em um texto (um simples espaço em branco, por exemplo), 
o hash tende a ser completamente diferente.

O hash é muito utilizado por pessoas que baixam da Internet arquivos muito grandes. (O pessoal 
do Linux conhece bem porque os arquivos enormes do Linux já são postos nos servidores 
acompanhados de arquivos de texto com o resultado do cálculo de hash.)

Veja um exemplo: na figura a seguir mostra alguns arquivos num servidor de FTP do BrOffice.
org. Ao lado, a lista de hashes desses arquivos (que servirá para o usuário que os baixar ter 
certeza de que o download ocorreu perfeitamente). O algoritmo usado no resumo daquela 
mensagem é o MD5 (muito usado pela comunidade de usuários do Linux).

Alguns algoritmos de Hash muito comuns são:

 • MD5: cria um resumo de 148 bits (16 caracteres).

 • SHA-1: cria um resumo de 160 bits (20 caracteres).

 • SHA256: cria um resumo de 256 bits (32 caracteres).
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As famílias de algoritmos de Hash

Durante muito tempo, a família de algoritmos MD (Message Digest) foi usada comercialmente 
para fazer hash. Já existiu o MD1, MD2, MD3 e os últimos integrantes famosos foram o MD4 e 
MD5. Devido a uma série de problemas nesses algoritmos, eles foram substituídos pela família 
SHA (Secure Hash Algorithm).

O mais famoso membro da família SHA é o SHA-1, usado em muitos casos, inclusive em 
assinaturas digitais, acessos a bancos na Web, entre outros. Já existem outros mais novos como 
o SHA-224, SHA-256, SHA-384 e SHA-512 (esse grupo recebe o nome, normalmente, de SHA-2).

Já foram descobertas falhas nos MD (por isso foram substituídos) e, recentemente, falhas no 
SHA-1. Não foram, ainda, descobertas falhas na família SHA-2.

“Que tipo de Falhas, João?”

Colisão de hashes, por exemplo.

“Como assim, João? O que é uma colisão de hashes?”

Simples: o Hash tem algumas regrinhas básicas:

a. Deve-se ser impossível de encontrar a mensagem original partindo-se da análise do Hash 
apenas (isso todo algoritmo consegue!).

b. O hash tem de parecer aleatório, mesmo que todo mundo conheça o algoritmo. Ou seja, 
qualquer mudança mínima na mensagem (uma vírgula colocada em um local qualquer do 
texto) tem de gerar um hash completamente diferente do hash da mensagem anterior.

c. Deve tender ao impossível encontrar duas mensagens com o mesmo hash.

Se duas mensagens diferentes apresentam o mesmo hash, há uma colisão de hashes, o que, 
convenhamos, não é impossível, porque as mensagens são infinitas, mas os hashes não! 
Normalmente quando uma colisão é descoberta, um algoritmo é descartado e passa-se a 
utilizar outro mais forte (mais aleatório, com tamanho maior e com menos chances de gerar 
colisões).

Tem mais: o fato de o hash parecer aleatório garante que não há possibilidade de alguém forjar 
um hash. Quer dizer, conseguir uma colisão não é algo proposital, mas aleatório! Não se forja 
uma mensagem com hash igual ao de outra. Se isso acontecer, foi pura sorte!

Por esse fato, tem-se o hash como algo seguro: um espião não pode alterar um e-mail de modo 
que a mensagem alterada dê como resultado o mesmo hash da mensagem original; se ele 
conseguir isso, é melhor parar de espionar (pois dá trabalho e não dá tanto dinheiro) e jogar na 
mega-sena!

O que obtemos com o Hash?

Bom, com o hash atinge-se, sem dúvidas, a garantia de integridade dos dados transmitidos. 
Mas somente isso!

Como o hash não embaralha a mensagem, não se consegue confidencialidade. Como não há 
garantias de quem mandou a mensagem (porque qualquer um pode ter calculado o hash antes 
de enviá-la), não há autenticidade (e, com isso, não há garantia de não-repúdio).
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Quer entender mais sobre Hash e Criptografia?

Assinatura Digital

Já fomos apresentados a um recurso que garante o sigilo (confidencialidade) dos dados (a 
criptografia) e a outro recurso que garante a integridade dos dados (o resumo da mensagem, 
ou hash).

Agora é hora de conhecermos um recurso da comunicação digital que garante a autenticidade 
dos dados, permitindo associar um determinado dado a um determinado usuário remetente: 
esse recurso é a Assinatura Digital.

A assinatura digital se baseia em criptografia assimétrica, ou seja, na existência de um par 
de chaves para cada usuário (uma pública e outra privada). A principal diferença entre a 
criptografia assimétrica e a assinatura digital é como essas chaves serão usadas.

No processo criptográfico, no intuito de se ter confidencialidade (sigilo), o remetente usa a 
chave pública do destinatário para encriptar a mensagem esperando que ele (o destinatário) 
seja capaz de decifrar a mensagem usando a chave privada dele (destinatário). Então, em suma, 
a comunicação sigilosa usa apenas as chaves do destinatário da mensagem.

No processo de assinatura digital, com o qual se deseja a autenticidade, o remetente usará sua 
chave privada para “assinar” a mensagem. Do outro lado, o destinatário usará a chave pública 
do remetente para confirmar que ela foi enviada realmente por aquela pessoa. A mensagem 
não é sigilosa, porque por ser criptografada pela chave privada do remetente, teoricamente 
“todos” têm acesso à chave pública dele (afinal, ela é pública), que é quem permitirá decifrar a 
mensagem.

A assinatura em si é apenas um conjunto de dados colocados junto à mensagem mediante um 
cálculo matemático feito com a chave privada do remetente em relação àquela mensagem. 
Vamos a um exemplo mais prático: em um e-mail, uma assinatura é apresentada como um 
“arquivo anexo” à mensagem e esse arquivo traz um resumo daquela mensagem devidamente 
processado (encriptado) pela chave privada do remetente.

O destinatário confirmará que foi o remetente que a enviou fazendo um cálculo (decriptando 
aquela assinatura) que atestará aquele resultado da assinatura (que, por sinal, matematicamente 
só poderia ter saído daquela chave privada).

Em suma, a assinatura digital utiliza apenas as chaves do remetente para a comunicação, 
diferente da criptografia em si.

Em poucos passos, a assinatura digital funciona da seguinte maneira:

1. O remetente (João) escreve um e-mail para José e o assina, usando, para isso, sua chave 
privada.

2. A mensagem não é criptografada, é apenas “assinada”, ou seja, o remetente usa sua chave 
privada para gerar um valor numérico associado ao e-mail. Esse valor é único para cada 
chave (ou seja, não há duas pessoas no planeta – ou será muito difícil – que tenham mesma 
assinatura). Veremos mais adiante como isso se dá.



MTE - Auditor Fiscal do Trabalho – Informática – Prof. João Antonio

www.acasadoconcurseiro.com.br 1835

3. Quando a mensagem chegar ao destino, José usará a chave pública de João (óbvio que José 
tem de possuí-la antes de qualquer outra coisa) para confirmar, matematicamente, que se 
trata da assinatura feita pela chave de João.

4. Quando confirmada, José pode ter certeza de que a mensagem de e-mail realmente veio 
de João (pois só João a possui).

 

Assinatura digital.

A grande maioria dos programas de correio eletrônico da atualidade é capaz de manipular 
mensagens assinadas e, é claro, assiná-las também.

Da mesma forma que existem algoritmos para hash e criptografia, há também algoritmos para 
assinatura digital, que também é um processo matemático. Dentre os diversos, podemos citar 
o DSA (Digital Signature Algorithm).

O Algoritmo DSA usa as chaves criptográficas de um usuário para assinar mensagens. Esse 
algoritmo não pode ser usado para criptografia, somente para assinatura digital.

Assinatura digital na prática

A teoria a respeito da assinatura digital é muito interessante porque se garante, com ela, a 
autenticidade de um usuário, devido ao fato de a mensagem ter sido assinada pela chave 
provada de tal usuário.

Mas, na prática, a assinatura digital é mais que isso: ela não só garante a autenticidade, mas 
também a integridade dos dados enviados (ou seja, a assinatura digital não só garante que 
foi João que mandou a mensagem, ela também garante que João mandou exatamente aquela 
mensagem: ela não foi alterada no meio do caminho).

Isso significa que, para uma mensagem assinada, João não pode dizer “Ei! Não fui eu que 
escrevi essa mensagem!” e também não pode dizer: “Eu escrevi, mas ela não era assim! Foi 
adulterada!”. Isso significa que a assinatura digital garante a condição de não-repúdio!
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“Mas, por que, João?”

Porque a assinatura digital usa o recurso de Hash para assinar a mensagem, tornando-a íntegra, 
autêntica e fazendo isso sem utilizar de muito processamento (faz rapidamente).

Como funciona mesmo?

1. João escreve um e-mail.

2. João calcula o hash da mensagem (usando SHA-256, por exemplo).

3. João assina o hash da mensagem usando DSA (isso é a assinatura) com sua chave privada.

4. A mensagem é enviada.

5. José recebe a mensagem.

6. José calcula o Hash da mensagem.

7. José decifra o hash enviado com a chave pública de João e o mesmo algoritmo (DSA, no 
caso).

8. José compara o hash calculado por ele com o hash enviado por João. Se os dois forem 
iguais, então a mensagem está íntegra e realmente foi enviada por João. Se houver 
alguma diferença (mesmo que mínima) entre os dois hashes, então não se pode garantir 
a integridade nem a autenticidade da mensagem. Esse procedimento é, justamente, a 
“verificação da assinatura”.

Lembre-se: o cálculo do hash e a assinatura são processos realizados pelos programas de 
correio de João e José. Ou seja, os usuários não têm de ficar calculando nada com lápis e papel.

O que se obtém com a assinatura digital?

Bem, com a assinatura digital pode-se garantir:

 • Autenticidade: o fato de a assinatura ter sido realizada pela chave privada do remetente 
e confirmada por sua chave pública (no destino) oferece a garantia de que foi realmente 
aquele usuário que a enviou.

 • Integridade: Como a assinatura digital usa hash, é possível garantir que a mensagem não 
foi alterada no meio do caminho.

E, com essas duas...

 • Não-Repúdio: o usuário não poderá dizer que não foi ele quem escreveu aquela mensagem. 

Com a assinatura digital não se consegue a confidencialidade porque não há criptografia dos 
dados, que seguem “abertos” pelo e-mail para qualquer um ver, além disso, qualquer um 
que possua a chave pública de João conseguirá, ao receber o e-mail, verificar a assinatura e 
confirmar que o e-mail veio realmente de João.

Com a assinatura digital, é possível associar, de forma unívoca, um documento digital a uma 
chave privada e, consequentemente, a um usuário. A assinatura digital é o processo que baseia 
a validade jurídica de documentos digitais.



MTE - Auditor Fiscal do Trabalho – Informática – Prof. João Antonio

www.acasadoconcurseiro.com.br 1837

A assinatura digital serve sozinha?

“Então, João, a assinatura digital é a solução para todas as questões relacionadas à validade 
jurídica de um documento?”

Não, nobre leitor. Sozinha, a assinatura digital é apenas um ato de atrelar um documento, ou 
uma operação a uma chave privada. Mas essa “relação” entre a chave e o documento só será 
válida perante a justiça se houver uma “institucionalização” das chaves envolvidas, ou seja, se 
as chaves usadas no processo de assinatura forem “oficiais”.

“Como assim?”

Veja bem, caro leitor, você alugaria um apartamento seu, ou venderia um carro, ou prestaria 
um serviço pago para alguém que não conhece? E se ele assinar um contrato, você faria? E se 
ele assinar um contrato com firma reconhecida em cartório, você se sentiria mais seguro?

A palavra de ordem é: confiança (novamente!).

Se você confia no indivíduo, ele será sua “garantia” de que cumprirá o contrato. Se você confia 
que ele honrará a assinatura, ela (a assinatura no contrato) é a sua garantia de que você poderá 
exigir depois (embora ele possa repudiá-la). Mas, com certeza, confiar assim é confiar quase 
que cegamente.

Quando a assinatura está “atestada” por um terceiro em quem as duas partes confiam, tem-
se um nível satisfatório de confiança. Então, somente dá para se “encostar” no travesseiro e 
dormir tranquilo quando se confia nas partes e/ou no terceiro que certifica a idoneidade (ou, 
pelo menos, a identidade) das partes.

Nesse caso, entra o cartório que reconheceu a assinatura no contrato e deu seu carimbo 
(normalmente, agora, um selo impresso eletronicamente) – ele é o terceiro de confiança. Ele (o 
cartório) é o componente no qual as duas partes confiam e que certifica a identidade de uma 
para a outra.

Desconfiar do cartório é jogar por terra todo o alicerce dessa estrutura: a confiança.

No caso de transações pela Internet, a assinatura digital tem tido uma grande importância para 
confirmar a autenticidade de mensagens transferidas pela Grande Rede, mas ela sozinha não é 
nada, porque se pode “forjar” uma assinatura, criando um par de chaves aleatórias para esse 
fim. Pense comigo:

a. Você recebe um e-mail assinado por João, com quem troca mensagens já há algum tempo. 

b. Quando você pede para confirmar a assinatura digital da mensagem, vê que realmente 
foi João quem mandou a mensagem. Isso porque, você compara o hash da mensagem e o 
decripta usando a chave pública de João.

c. Mas, aqui vai a pergunta que não quer calar: mesmo se seu computador “achar” que a 
mensagem foi enviada por João e mesmo que você tenha recebido aquela chave pública 
achando que é de João, você pode garantir que do outro lado existe mesmo um João? 
Como saber se ele (João) não é outra pessoa? Como saber se o João não passa de um 
personagem na cabeça doentia de um maníaco homicida? (Que drama!)
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Então, chegamos ao ponto em que a Justiça, e o governo como um todo, encontra lacunas no 
uso a assinatura digital com chaves quaisquer para que os documentos digitais tenham validade 
e possam não ser repudiados. Mas foi essa falta de “certeza” (ou melhor, falta de confiança 
no interlocutor) na Internet que demandou a criação de um modelo de “confiança” coletiva 
conhecido como Certificação Digital.

Certificação Digital

A Certificação Digital é um processo que garante, de forma única, a identidade de uma pessoa 
(usuário de e-mail, por exemplo), ou de um computador (quando acessamos o banco). A 
certificação digital é garantida por um terceiro de confiança: uma instituição conhecida, 
normalmente, como AC (Autoridade Certificadora – CA em inglês). A Certificação Digital se 
baseia na existência de documentos chamados Certificados Digitais para cada indivíduo a ser 
autenticado (pessoa ou micro).

Um Certificado Digital é um documento (um arquivo em seu computador, por exemplo) que 
guarda informações sobre seu titular e é atestado (garantido) por uma Autoridade Certificadora.

Dentre os dados contidos no certificado digital, podemos citar:

a. O nome completo do titular do certificado.

b. O endereço de e-mail do titular do certificado (se necessário).

c. A chave pública do titular do certificado (obrigatório).

d. O nome da autoridade certificadora.

e. A assinatura da autoridade certificadora (é isso, e a confiança na autoridade certificadora, 
que faz o certificado ter validade).

e. Algumas informações adicionais (isso depende da necessidade: endereço, CPF, Identidade, 
Titulo de Eleitor, PIS/PASEP etc.).

Um certificado é, em poucas palavras, a nossa chave pública, somada a mais alguns dados 
importantes, assinada pela autoridade certificadora! Sim! Uma chave pública que foi assinada 
digitalmente pela AC! Só isso!

Existem certificados para várias finalidades, como: provar a identidade de um remetente 
de e-mail (autenticidade de e-mail), provar a identidade de um servidor (computador) com 
quem nos comunicamos (autenticidade de servidor) ou provar a nossa identidade para um site 
qualquer quando esse nos requisita uma identidade digital (autenticação de cliente).

Quando mandamos um e-mail assinado com nosso certificado, ele chega ao destinatário e este 
se encarrega de “checar” as nossas credenciais junto a quem emitiu o certificado: a Autoridade 
Certificadora. Mas é tudo automático: quando o e-mail chega assinado digitalmente, clicamos 
no ícone correto e temos chance de ver o certificado e, com isso, confiar nele (o certificado) e, 
com isso, confiar na mensagem.
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“Quem emite o certificado? Quem atesta que ele é autêntico?”

Em ambos os casos, a resposta é AC (Autoridade Certificadora). A AC é a instituição (privada, 
normalmente) que funciona como um “cartório” na Internet: é a AC que emite certificados e é 
a AC que confirma sua validade e autenticidade quando um deles for consultado.

Como um certificado funciona? Vamos imaginar uma coisa bem simples: o acesso a um site da 
Internet que é considerado “seguro”. Você sabia que o site que você está acessando pode ter 
sido forjado? Sim! O site do banco que você está acessando, e no qual você digita a sua agência, 
conta corrente e senha, pode, em alguns casos, não pertencer ao seu banco realmente. Como 
saber então? Pelo certificado.

“Ei, não preciso de certificado. Sei que um site é seguro e autêntico pelo cadeadinho que 
aparece na parte de baixo da janela do programa!”

Em primeiro lugar, o cadeado indica que a comunicação entre o seu programa navegador e o 
site que você está acessando está sendo feita via HTTPS (o que também pode ser constatado no 
próprio endereço). A rigor, amigo leitor, qualquer site poderia fazer isso, sendo o verdadeiro, ou 
sendo forjado.

Figura 10.11 – O Ícone do cadeado.

Mas, também, hoje em dia, quando o cadeado aparece fechado, nos programas navegadores, 
sem nenhum indicador de falha ou “brecha”, como ícones de problemas que normalmente são 
mostrados nesses casos, é sinal de que o certificado que o identifica foi aceito pelo navegador. 
Ou seja, a rigor, tudo OK!

Para visualizar mais informações acerca do certificado (não fique “satisfeito” com a presença do 
cadeado, apenas), você pode aplicar um clique simples no cadeado e visualizar as informações 
do certificado, como as que vemos abaixo.

 

Figura 10.12 – Informações do Certificado da página do Facebook
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"Note que o Certificado foi emitido pela DigiCert SHA2 High Assurance Server CA (uma Autoridade 
Certificadora bastante conhecida – um dos “mais confiáveis” cartórios virtuais da Internet). Esse 
é um Certificado que autentica a identidade do servidor (no caso, o servidor do Facebook). Esse 
certificado é a garantia de que, quando acessei o endereço do Face, a página que eu estava vendo 
realmente era do Face (www.facebook.com), e não de algum “forjador” de sites.

Se, ao dar duplo clique no cadeado, o seu navegador exibir uma mensagem do tipo “Este 
certificado não é válido, ou expirou, ou foi emitido por uma Autoridade Certificadora em quem 
você não confia”, desconfie do site, desconfie da autenticidade do site e, pelo amor de Deus, 
não compre ou insira dados sigilosos de maneira alguma!

Da mesma forma, quando se envia um e-mail assinado digitalmente com um certificado, o 
destinatário tem condições de analisar esse certificado digital, que, se for emitido por uma 
Autoridade Certificadora confiável, será suficiente para provar, ao destinatário, a identidade do 
remetente e a integridade da mensagem.

Validade do certificado

Um certificado, como pode ser visto na figura anterior, tem validade (data para expirar). Depois 
de expirado um certificado, é necessário solicitar sua renovação para que ele (o novo) possa 
continuar sendo usado pelo usuário, empresa ou computador.

Quando a renovação acontece, o arquivo usado anteriormente passa a não ser mais necessário, 
e um novo arquivo (um novo certificado) é emitido para o usuário, usando a mesma chave 
pública que ele detinha antes. Ou seja, o usuário em questão não ganha um novo par de 
chaves gerado, ele usa o mesmo par, mas a chave pública é assinada novamente pela AC e essa 
assinatura tem nova data de validade.

Um certificado pode perder a validade antes do prazo, se for solicitada, pelo seu titular, a sua 
revogação. A revogação acontece, normalmente, quando o certificado é roubado, extraviado, 
perdido ou quando se desconfia que ele está sendo usado por outra pessoa.

Quando um certificado é revogado, ele é colocado em uma listagem (Chamada LCR – ou Lista 
de Certificados Revogados – ou RCL, em inglês) e publicando no site da AC na Internet. 

Analisando um certificado (problemas que podem ocorrer)

Quando um computador recebe um certificado digital (seja no acesso ao site de um banco, seja 
no recebimento de um e-mail assinado, não importa), ele analisa algumas “coisinhas”. Vamos, 
por exemplo, imaginar que acessamos um site que nos enviou seu certificado. Nosso programa 
navegador vai avaliar, basicamente, quatro questões.

 • Data de Validade do Certificado: se um certificado apresentado ao nosso navegador estiver 
com a data de validade vencida, o nosso programa vai avisar em uma caixinha de diálogo: 
Este certificado está expirado! Deseja acessar o site mesmo assim?

 • Revogação: quando o certificado é apresentado, o nosso programa analisa se ele faz parte 
da lista de certificados revogados no site da AC que o emitiu. Se esse certificado estiver 
revogado, o nosso navegador avisará com todo prazer: Certificado Revogado! Deseja 
continuar?
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 • Titular do Certificado: eis um problemão – se o certificado apresentado foi emitido para 
um site diferente daquele que está apresentando o certificado, aí temos algo de que 
desconfiar!

Imagine que você acessa o site www.qualquercoisa.com.br e esse site envia para você um 
certificado emitido para www.outracoisa.com.br.

Isso é deveras estranho! O navegador vai dizer em letras garrafais: O certificado apresentado 
por esse remetente não foi emitido para ele. Deseja continuar mesmo assim?!

 • Confiança no Órgão Emissor (AC): em alguns casos, entramos em sites confiáveis, com 
certificados legítimos, mas que foram emitidos por instituições nas quais não confiamos. 
Sim! Nós é que escolhemos em quem confiar! A lista de Autoridades Certificadoras nas 
quais confiamos está presente em nosso navegador (nas configurações dele).

Se o certificado do site foi emitido por alguma AC que não está presente na nossa lista de 
confiança, o browser vai reclamar: O certificado deste site foi emitido por uma instituição na 
qual você não confia. Deseja acessar o site assim mesmo?

Por exemplo, durante muito tempo, os certificados emitidos por órgãos do governo federal não 
eram aceitos pelos navegadores mais comuns... (Não os culpo, também não confio no governo).

Tecnicamente, se você entra em um site qualquer que te apresenta um certificado e nenhuma 
mensagem é mostrada para você, é porque não há problemas (aparentes) com o certificado 
enviado para você.

PKI – Public Key Infrastructure – infraestrutura de chaves públicas

A alma da Certificação Digital é a confiança. Confiar em um certificado requer confiança na 
Autoridade que o emitiu. Por sua vez, confiar na autoridade que o emitiu requer que se confie 
na Autoridade que emitiu o certificado para aquela autoridade e assim por diante.

Não encontramos apenas AC + Certificado, não! Às vezes, é necessário confiar em vários níveis 
para que o certificado seja válido.

O ambiente, formado por vários níveis (ACs, Usuários, ACs Raiz, ARs) é chamado PKI, ou ICP 
(Infraestrutura de Chaves Públicas). Uma PKI é um conjunto de regras, técnicas, práticas e 
procedimentos que existe para gerar garantias aos seus usuários. Uma PKI é, em suma, uma 
grande “cadeia de confiança” em que, quando se confia em um de seus componentes, se está 
confiando também em toda a PKI.

Uma PKI é formada, normalmente por:

 • Uma Autoridade Certificadora Raiz (AC Raiz): o topo da PKI, todos os componentes da 
PKI confiam na AC Raiz. Ela é o gênese de toda a confiança. A AC Raiz emite certificados 
atestando a autenticidade das AC intermediárias e a AC Raiz é autocertificada (ou seja, ela 
emite seu próprio certificado), mas a AC Raiz normalmente não emite certificados para 
usuários finais (como sites ou pessoas físicas).

 • Autoridades Certificadoras Intermediárias (AC, simplesmente): são subordinadas à AC Raiz 
e têm seus certificados emitidos por esta. As ACs são entidades públicas ou privadas com 
estrutura física segura o suficiente para guardar, sigilosamente, os dados de seus clientes 
(certificados).
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É justamente a AC intermediária que emite os certificados para os usuários finais (como os 
certificados para e-mail que usamos ou os certificados que autenticam os sites que acessamos).

Detalhe importante: a AC não guarda as chaves privadas de seus clientes (essas chaves existem 
apenas nos computadores dos seus donos). O que a AC guarda é sua própria chave privada 
(bem maior que a de seus usuários, em bits) e também guarda as chaves públicas devidamente 
assinadas de seus clientes.

 • Autoridades de Registro (AR): é uma instituição, associada a uma AC, que recebe as 
solicitações de emissão de certificados dos usuários que os requerem. Uma AR é o “posto 
de atendimento” da PKI, digamos assim.

A AR não pode emitir certificados, mas pode receber o solicitante, cadastrar sua requisição, 
receber os dados documentais da pessoa/empresa/site, e, garantindo que a solicitação é válida 
(por exemplo, verificando os documentos e a pessoa que solicita o pedido de emissão do 
certificado), enviar o pedido de emissão do certificado para a AC.

Todos os pedidos relacionados ao certificado (emissão, revogação, renovação) são feitos pelo 
titular do certificado à AR. A AR analisa o pedido e, confirmando sua autenticidade, repassa a 
solicitação à AC responsável.

É como se a AR fosse a concessionária que vende o carro e a AC é a fábrica que o constrói!

 • Usuários: pessoas/empresas/sites que se beneficiam do “universo de confiança” da PKI, 
são os componentes que solicitarão e utilizarão certificados emitidos pelas ACs daquela 
PKI. Confiar em um certificado de um usuário qualquer requer confiança em todos os níveis 
daquele certificado, desde a AC Raiz.

Veja, a seguir, um esquema da organização de uma PKI (e seus componentes):

 

Figura 10.13 – Estrutura de uma PKI.
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A ICP-Brasil

A ICP-Brasil, ou Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, é a “rede de confiança” (PKI) 
adotada pelos órgãos do Governo Federal. A ICP-Brasil é gerenciada pelo Instituto Nacional 
de Tecnologia da Informação – ITI, que é uma autarquia federal vinculada à Casa Civil da 
Presidência da República. O ITI é a AC Raiz da ICP-Brasil (também conhecida como Autoridade 
Certificadora Raiz Brasileira).

Além da AC Raiz da ICP-Brasil, que é o ITI, existem diversas ACs intermediárias, para quem a 
AC Raiz emite certificados, demonstrando confiança neles: Caixa Econômica, Receita Federal, 
Serasa, Serpro, Certisign etc. Por sua vez, as AC Intermediárias podem emitir certificados para 
pessoas físicas, empresas ou outras AC (pode haver outros níveis de AC intermediárias, tantos 
quanto a PKI confiar – ou determinar, em sua DPC).

As normas de funcionamento da ICP-Brasil são determinadas pelo Comitê Gestor ICP-Brasil e 
repassadas a todas as ACs e ARs. A AC Raiz emite certificados para as AC intermediárias sob 
a autorização do Comitê Gestor, que realiza a auditoria nas candidatas a AC para autorizar a 
emissão dos certificados delas. 

Para se tornar uma AC registrada na ICP-Brasil, é necessário passar por uma análise muito 
rígida, determinada pelo Comitê, que analisa todos os aspectos da instituição a ser registrada, 
aprovando-a somente se passar pelos mais diversos critérios.

Então, em resumo...

A comunicação pela Internet é basicamente anônima e insegura. Não se tem certeza de quem 
está do outro lado da rede nem de que as mensagens recebidas realmente foram escritas 
daquele jeito.

Os processos matemáticos de criptografia e hash dão, aos usuários e empresas, garantias 
técnicas a respeito da autenticidade, sigilo e integridade desses dados. E foram justamente as 
tecnologias de criptografia assimétrica (aquela que usa um par de chaves para cada usuário) e 
de hash que deram origem aos processos de assinatura digital, associando, de forma unívoca, 
um par de chaves a um usuário/empresa.

A certificação digital vem somente adicionar mais seriedade e confiabilidade nesse sistema, 
atestando, por meio das AC, que a chave pública de Fulano realmente pertence a Fulano (isso 
é feito através do certificado, que contém a chave pública de Fulano e é assinada pela AC, 
garantindo isso).

A certificação digital é a forma mais segura, hoje em dia, de permitir que as transações realizadas 
pela Internet sejam seguras e garantidas, evitando, assim, que, para entrar em contato com 
o Governo, ou outra instituição, seja necessário dirigir-se a ele e, em muitos casos, enfrentar 
filas enormes e todos aqueles inconvenientes inerentes ao serviço “corporal”. Através do uso 
de certificados, futuramente, não precisaremos sair de casa para fazer absolutamente nada 
em relação ao governo e, mais futuramente ainda, às empresas com quem costumamos lidar 
fisicamente.
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MICROSOFT EXCEL

7.1. Conhecendo o Microsoft Excel

O Microsoft Excel é um programa gerenciador de planilhas eletrônicas de cálculos. Com ele, é 
possível criar tabelas numéricas para os mais diversos fins, desde simples calendários escolares 
a orçamentos completos de projetos dos mais variados tipos.

O Microsoft Excel é desenvolvido e comercializado pela Microsoft no pacote Office e é 
acompanhado pelo Word e outros aplicativos diversos.

Figura 7.1 – Janela do Microsoft Excel.

Este documento é parte integrante do Livro Informática para Concursos, 5a Edição, escrito 
pelo professor João Antonio e publicado originalmente pela Ed. Campus/Elsevier e hoje 
comercializado pela Ed. Método/Forense (Grupo GEN). 

7.2. Interface do Excel

A parte superior da janela do Excel é muito semelhante ao Word (a faixa de opções também é 
apresentada no Excel). Os comandos que o Excel possui, porém, são um tanto diferentes (claro, 
o Excel é outro programa, né?).

7.2.1. Faixa de Opções

Contém os comandos do Excel dispostos em guias separadas por conjuntos que conhecemos 
como Grupos. Algumas destas guias possuem grupos e ferramentas semelhantes ao Word.

Figura 7.2 – Faixa de Opções do Excel (mostrando a guia Página Inicial)
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Para acessar as guias e ferramentas da Faixa de Opções, pressione a tecla ALT (isso funciona 
no Word também!). Você verá cada comando e guia sendo associado a uma letra que, se 
pressionada, irá acionar o respectivo comando.

Figura 7.3 – Faixa de Opções depois da tecla ALT

7.2.2. Barra de Status

É a barra horizontal, localizada na base da tela do Excel que apresenta várias informações a 
respeito do estado da janela do programa. Consultar a barra de Status do Excel é muito impor-
tante, embora não tanto quanto no Word.

Figura 7.4 – Barra de Status do Excel.

“Ei João, o que são aqueles números? Média, Contagem, Soma? Nunca notei aquilo.”

É muito simples, caro leitor. Quando há várias células selecionadas, a média, a contagem e a 
soma das mesmas aparece na barra de status, como mostrado na figura anterior. 

É automático! Basta selecionar as células, não precisa fazer mais nada!

Se você clicar com o botão direito do mouse em qualquer parte da barra de Status do Excel 
2010, um submenu aparece, permitindo personalizar a barra de status e, entre suas opções, 
está a de escolher que tipo de informações destes autocálculos vão aparecer! Ahh! Só para 
constar, é claro que esse recurso é chamado de Autocálculo.

7.2.3. Caixa de nome

É uma área localizada acima da planilha que mostra o endereço da célula atual.

Figura 7.5 – Caixa de nome mostrando a célula C2.

A caixa de nome também permite ir diretamente para uma célula qualquer da planilha ou 
atribuir um nome a uma célula.

“Atribuir um nome, João? Como assim?”

Muito simples, caro leitor: é possível atribuir um nome amigável (fácil de lembrar) para qualquer 
célula da planilha, desde que não haja outra célula, no arquivo, com o mesmo nome. Para atribuir 
um nome a uma célula, basta selecionar a célula e digitar o nome na Caixa de Nome.
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Figura 7.6 – Caixa de nome mostrando o nome atribuído a uma célula da planilha.

7.2.4. Barra de fórmulas

É a barra branca grande localizada acima da planilha que mostra o real conteúdo da célula 
selecionada. Caso o conteúdo da célula seja um cálculo (cujo resultado aparece na planilha), 
será apresentado nesta área o cálculo, não o resultado.

Figura 7.7 – A Barra de fórmulas SEMPRE mostra o conteúdo real da célula selecionada.

Também é possível editar uma célula inserindo o conteúdo diretamente na barra de fórmulas. 
Para isso basta selecionar a célula que se deseja modificar, clicar uma única vez na barra de 
fórmulas, digitar o que se deseja e confirmar a alteração (com ENTER).

7.2.5. Guias das planilhas

É uma área localizada na parte inferior da planilha que mostra a planilha atual de trabalho (ou 
seja, a planilha que estamos usando agora). Quando criamos um documento novo no Excel, ele 
normalmente fornece três planilhas independentes para trabalharmos.

Figura 7.8 – Guias das planilhas

A quarta guia mostrada (depois da Plan3, com o ícone estranho) serve para inserir uma nova 
planilha! Basta clicar nele e o Excel irá criar uma planilha após a Plan3.

Também é possível inserir novas planilhas por meio do comando Inserir, que fica no grupo 
Células, da guia Página Inicial. 

É possível renomear uma planilha aplicando um duplo clique na guia desejada e digitando o 
novo nome. Para renomear uma planilha pela Faixa de Opções, acione o comando Formatar, 
também localizado no grupo Células, na guia Página Inicial.

Figura 7.9 – Planilhas Janeiro e Planilha Plan2 sendo renomeada
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7.2.6. Área da Planilha

É a área de trabalho do programa, uma grande tabela (estrutura dividida em linhas e colunas) 
que permite a inserção de dados pelo usuário.

Figura 7.10 – Parte da área da planilha.

7.2.6.1. Limites da Planilha do Excel 2010

Uma planilha do Excel 2010 possui 1.024.576 linhas (que vão, claro, da linha 1 até a linha 
1048576). Repito: Um milhão, vinte e quatro mil, quinhentas e setenta e seis linhas em uma 
planilha do Excel!

As linhas (componentes horizontais da planilha) são, por óbvio, representadas por números!

As colunas, por sua vez, que são as componentes verticais (dividem a planilha lado a lado), são 
representadas por letras (às vezes uma só, às vezes duas ou três letras). 

Uma planilha do Excel oferece 65.536 (sessenta e cinco mil, quinhentas e trinta e seis) colunas. 
Elas vão da coluna “A” até a coluna “XFD”.

“Ô João, explica essa estória de ‘XFD’ direito, vai... como é?”

Simples, amigo leitor: as colunas começam sendo representadas com uma letra para cada 
coluna. Mas isso vai de “A” até “Z”. Depois do “Z”, é necessário começar a contar com duas 
letras (“AA”, “AB”, “AC”, “AD” etc.).

Isso vai até “ZZ”, pois, ao chegar aí, não tem mais para onde ir com apenas duas letras! Vamos 
começar, então, a contar com três letras (“AAA”, “AAB”, “AAC” e assim sucessivamente... até 
“XFD”). Dá uma “olhada”: 

Figura 7.11 – Note a transição da “Z” para a coluna “AA”
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As linhas (representadas por números) e as colunas (representadas por letras) se encontram 
em retângulos únicos chamados Células. Cada célula é o espaço onde, justamente, podemos 
colocar nosso conteúdo (textos, números e fórmulas).

Cada célula possui seu endereço próprio, formado pelo endereço da coluna, seguido do 
endereço da linha que a formam. Por exemplo: o encontro da coluna “B” com a linha “7” forma 
a célula “B7” (não é 7B! A coluna vem antes!)

7.2.6.2. Planilha versus Pasta de Trabalho

É necessário, caro leitor, chegar a este ponto e esclarecer uma coisa (que já foi dito no material 
do Windows, na parte sobre os tipos de arquivos mais comuns) ...

Planilha é o nome dado às “folhas” que existem dentro de um arquivo do Excel. Uma planilha 
é uma dessas folhas, apenas uma dessas tabelas. Muitos acreditam que se chama planilha o 
arquivo inteiro do Excel (o arquivo salvo).

Pasta de Trabalho é o nome dado ao arquivo do Excel, ao conjunto de várias planilhas 
(inicialmente três, como vimos). Então quando se salva um arquivo do Excel, uma pasta de 
trabalho é salva, e não meramente uma planilha, como muitos acreditam.

Então, uma pasta de trabalho é um objeto que pode conter várias planilhas. E nunca o contrário! 

(Acredite se quiser: isso já caiu em prova! A FCC adora explorar esse conceito!)

7.3. Trabalhando com o Excel

Para inserir dados no Microsoft Excel, basicamente fazemos o seguinte:

1. Selecionar a célula onde iremos escrever (basta clicar nela).

2. Digitar o que se deseja.

3. Confirmar a operação (normalmente com ENTER, mas o TAB serve!).

Figura 7.12 – “Salário” sendo escrito na célula B2
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Note que o ponto de inserção (a barrinha que fica piscando enquanto você digita) está sendo 
vista na célula B2. Note também que, à medida que se vai digitando na célula, o conteúdo vai 
sendo preenchido, também, na barra de fórmulas.

Esse conteúdo ainda não está na célula: ele só ficará lá depois de confirmado (com ENTER ou TAB).

7.3.1. Selecionando uma Célula

Para selecionar uma célula, basta clicar nela. Note que uma borda mais escura (chamada borda 
ativa) indicará que a célula está selecionada. Note também que o nome da célula aparecerá na 
Caixa de Nome.

Figura 7.13 – Célula B2 selecionada.

Pode-se selecionar uma célula também usando o teclado. Qualquer uma das teclas a seguir 
mudará o foco da célula selecionada.

Setas de direção (cima, baixo, esquerda e direita): movem a borda ativa, mudando a seleção 
para as células mais próximas nas respectivas direções para onde apontam.

 • ENTER: move a borda ativa para a célula abaixo da célula atual. Se o usuário mantiver a 
tecla SHIFT pressionada, enquanto aciona ENTER (SHIFT+ENTER), a borda ativa será movida 
para a célula acima da atual.

A teclar ENTER é usada para Confirmar a escrita de um conteúdo em uma célula, de forma que 
sempre que esta tecla é pressionada, o conteúdo (se ainda não foi confirmado) será efetivado 
na célula em que estiver sendo escrito!

 • TAB: move a borda ativa para a célula à direita da célula atual. Se o usuário acionar 
SHIFT+TAB, a borda ativa será movida para a célula à esquerda da célula atual.

O uso da tecla TAB também serve para confirmar a escrita de um conteúdo em uma célula do 
Excel.

7.3.2. Selecionando Várias Células

Para selecionar mais de uma célula da planilha, basta usar as teclas CTRL e SHIFT.

Para selecionar várias células juntas (adjacentes), basta clicar na primeira delas e, segurando 
SHIFT, clicar na última da sequência. O usuário ainda pode manter a tecla SHIFT pressionada 
enquanto se move pela planilha (com as setinhas de direção, por exemplo). 
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O usuário ainda poderá simplesmente arrastar o mouse desde a primeira célula a ser 
selecionada para a última desejada (figuras seguintes). 

Figura 7.14 – Clica na primeira célula...

Figura 7.15 – ...e arrasta o mouse até a última (ou segura SHIFT e clica).

Para selecionar células não adjacentes (separadas), basta clicar na primeira delas e, pressionan-
do a tecla CTRL, clicar nas demais células desejadas.

Figura 7.16 – Selecionando células não adjacentes

Note que quando selecionamos qualquer conjunto de células, uma delas fica em branco. Não 
se preocupe, ela também está selecionada!

Para selecionar uma coluna inteira da planilha, clique no cabeçalho da referida coluna (por 
exemplo, no retângulo cinza, com a letra B que indica a coluna B). De forma semelhante, para 
selecionar uma linha inteira (todas as células de uma linha), pode-se clicar no cabeçalho da 
referida linha (quadrados cinzas com os números que ficam à esquerda da planilha).

Para selecionar todas as células da planilha, basta acionar a combinação de teclas CTRL+T. Outra 
forma de selecionar toda a planilha é clicar no quadrado cinza que se localiza no topo esquerdo 
dos cabeçalhos de linha e coluna (entre o cabeçalho da coluna A e o cabeçalho da linha 1). Esse 
quadradinho é chamado Cabeçalho da Planilha.
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Figura 7.17 – Todas as células selecionadas (note a posição do mouse – a cruz branca).

7.3.3. Inserindo Dados na Planilha

Para inserir qualquer informação na planilha, basta selecionar uma célula qualquer e começar a 
digitar. Para que o Excel aceite o que foi digitado, o usuário deverá mudar o foco da célula ativa, 
utilizando uma das formas para mudar a borda ativa de posição (o mais citado é o pressiona-
mento da tecla ENTER).

Caso o usuário, antes de confirmar o conteúdo da célula, pressione a tecla ESC, o dado que ele 
digitou na célula não será confirmado, e a célula voltará a apresentar o valor que tinha antes.

Caso o usuário queira editar o conteúdo de uma célula previamente preenchida, basta selecio-
nar a referida célula e pressionar a tecla F2. A célula irá se “abrir” para o usuário poder modifi-
car seu conteúdo.

Também é possível solicitar a edição da célula aplicando um duplo clique diretamente nela ou 
um clique na Barra de Fórmulas.

Caso o usuário deseje apagar o conteúdo inteiro de uma célula, basta selecioná-la e pressionar 
DELETE.

7.3.4. Como o Excel Entende os Dados

Todos os dados que inserimos no Excel são entendidos, pelo programa, de uma dessas três 
maneiras:

1. Número;

2. Texto;

3. Cálculo.

Se escrevermos um número, o Excel o classificará como tal; se escrevermos algo que não pode 
ser classificado como número ou cálculo, o Excel o classificará como texto. Seguem alguns 
exemplos: 

 • 19: é um número; 1900 também é número; 1.234,98 idem;

 • Casa: é um texto; 

 • 6.5: também é texto (na configuração do seu computador para informações do Brasil, o 
número deve ser escrito com vírgula para separar os decimais – portanto, deveria ser 6,5 – 
diferente dessa forma de escrever, torna-se texto);
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 • 1,234.98: é também classificado como texto porque não pode ser classificado como 
número (simplesmente porque desrespeita as regras sintáticas de escrita de números do 
Brasil, já que separamos milhares com ponto e decimais com vírgula – ou seja, exatamente 
o contrário do que está aí no exemplo).

Mas, qual critério o Excel utiliza para classificar o conteúdo das células como cálculos? 

7.4. Cálculos – Automatizando o Excel

O Microsoft Excel entende o conteúdo de algumas células como cálculos, e isso faz com que o 
Excel entenda que precisa executar uma operação antes de mostrar o resultado da célula.

O comportamento padrão do Excel, quando ele encontra um cálculo, é: na hora que o usuário 
confirma o conteúdo, dando ENTER, por exemplo, o Excel entende o cálculo, executa-o (calcula) 
e apresenta o resultado dele na célula.

O cálculo, em si, não é mais apresentado na célula, só o resultado. Para ter acesso ao cálculo 
(expressão) novamente, basta olhar para a Barra de Fórmulas, ou pedir para editar a célula.

Figura 7.18 – Cálculo escrito na célula B2 – olha lá em cima!

Para que o Excel entenda o conteúdo de uma célula como cálculo, basta que o usuário inicie a 
digitação com um caractere especial, oficialmente, o sinal de “=” (igual).

Mas há mais outros três caracteres que, se inseridos no início da célula, farão o Excel entender 
o conteúdo como um cálculo: “+” (mais), “-” (menos) e “@” (arroba). O símbolo de @ não é 
usado para todos os casos, apenas para funções (veremos adiante).

Lembre-se: os cálculos no Excel são entendidos quando se insere, no início da célula, os sinais 
de =, +, – e @. (= é o caractere oficial, portanto o mais citado em concursos).

“João, eu poderia escrever ‘+28+13’ e daria no mesmo? E ‘-28+13’ também?”

Veja bem, caro leitor. A expressão =28+13 está somando dois números positivos. A expressão 
+28+13 também. Logo, elas são idênticas. Já o segundo exemplo que você citou, ou seja, a 
operação -28+13 está somando um número negativo (-28) com um número positivo (13). O 
resultado disso será 13-28, ou seja, -15.

“Quer dizer que se eu iniciar o cálculo (fórmula) com o sinal de – (menos), esse sinal tornará 
negativo o número que o segue imediatamente?”

Sim, sem dúvidas. Começar uma fórmula com o sinal de – (menos) faz com que o sinal em 
questão se torne não somente um substituto para o = (igual), mas também atua como um 
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“menos unário”, que torna o número à direita dele negativo. Ou seja, a expressão -28+13é 
idêntica à expressão =-28+13.

7.4.1. Operando – Operador – Operando

Existe uma regrinha básica para criarmos boas equações (fórmulas) no Excel. Respeitamos a 
ordem “Operando – Operador – Operando”.

 “O que é isso, João? Pelo amor de Deus!”

Operando é qualquer número (ou endereço de célula) que sofrerá uma operação aritmética. 
Operandos são as parcelas da soma ou os fatores de uma multiplicação. São operandos, tam-
bém, os dividendos e divisores.

Operador é qualquer sinal que realiza operações (os sinais de + e – são exemplos de operadores 
aritméticos). Existem alguns operadores predefinidos no Excel, como os que veremos a seguir.

Portanto, na expressão =56+78, os números 56 e 78 são operandos. O sinal de “+”, por sua vez, 
é um operador.

7.4.2. Como Fazer Cálculos Aritméticos

Basta escrever uma equação aritmética com o operador desejado. Verifique a lista dos opera-
dores aritméticos e suas funções:

Operação Operador Exemplo Resultado

Soma + =20+30 50

Subtração - =40-25 15

Multiplicação * =3*800 2400

Divisão / =80/40 2

Potenciação ^ =14^3 2744

Porcentagem % =30*5% 1,5

7.4.3. Prioridade dos Operadores

Uma fórmula no Excel pode conter vários operadores aritméticos, como, por exemplo:

=3*8+10 (o resultado é 34).

=3+8*10 (o resultado é 83 e não 110, como muita gente pensa).

Lembre-se de que o Excel resolverá as operações de uma equação na ordem exigida pela 
matemática:



 

www.acasadoconcurseiro.com.br1854

1. Potenciação é realizada primeiro;

2. Multiplicação e Divisão são realizadas depois;

3. Adição e Subtração são realizadas por último.

Caso o usuário deseje escrever uma equação que contrarie essa sequência de resolução, poderá 
alterar a prioridade com o uso de parênteses. Veja exemplos:

=10+40*10 resulta em 410

=(10+40)*10 resulta em 500

Não há, no Excel, necessidade de usar colchetes ou chaves (na verdade, eles não são aceitos), 
como fazemos convencionalmente nas equações matemáticas para isolar termos em vários 
níveis. No Excel usamos somente parênteses. Veja o exemplo:

=(30*(4+6)+60)/(4*(3+6))

“E como o Excel resolverá essa equação enorme, João?”

Simples, leitor. O Excel resolverá primeiro o que existe nos grupos de parênteses mais internos 
e vai seguindo resolvendo os mais externos. Logo ele resolverá assim (olhe a sequência das 
explicações):

Primeiro, o Excel resolve o que está nos parênteses mais internos, no caso, os trechos (4+6) e 
(3+6): 

=(30*(4+6)+60)/(4*(3+6)) = (30*10+60)/(4*9)

Depois, o Excel tenta responder os outros parênteses, mas note que há duas operações no 
primeiro parênteses: (30*10+60). O Excel resolverá a multiplicação primeiro:

(30*10+60)/(4*9) = (300+60)/(4*9)

Agora, estará livre para resolver os dois níveis de parênteses:

(300+60)/(4*9) = 360/36 = 10

Note bem, caro leitor, este “passo a passo” é mais SEU do que do Excel! O Excel tem o jeito 
dele resolver, e é imediato, automático! A sequência aqui mostrada serve para ajudar você a 
construir a sua forma de fazer, respeitando as regras, para permitir analisar e propor soluções 
para equações grandes que vierem a ser apresentadas em provas!

7.4.4. Referências de Células

Apesar de mostrado nos exemplos anteriores, no Excel raramente usamos somente os valores 
numéricos dentro dos cálculos aritméticos. É mais comum usarmos referências às células que 
possuem os valores que apontam para seus endereços na planilha. Veja a seguir:
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Figura 7.19 – Exemplo de cálculo com referências de células (endereços)

Atenção: Chamamos de Referência de Célula (ou, respeitando a regência, Referência a Células) 
qualquer dado que, usado em fórmulas, “aponta” para o endereço de uma célula (visando, cla-
ro, a seu conteúdo).

Podemos apontar para qualquer célula da planilha, até mesmo para as células que possuem 
nome amigável (colocado através da Caixa de Nome). Aqui está a razão para usarmos Nomes, 
caro leitor! Podemos usar tais nomes em fórmulas, tornando desnecessário que apontemos 
para os verdadeiros endereços das células.

Figura 7.20 – A fórmula da soma das células que receberam os nomes Valor1 e Valor2.

Por padrão, o Excel entende uma referência de célula como uma célula da mesma planilha 
em que o cálculo está sendo escrito, a menos que o usuário informe que a célula para a qual a 
referência aponta está em outra planilha.

“Não entendi esse último parágrafo, João! Explica de novo!”

Claro! O que eu quis dizer foi que se você estiver escrevendo uma fórmula na planilha Plan1 
e essa fórmula é, digamos, =F9+D8, o Excel julga que F9 e D8 são células presentes dentro 
de Plan1 (porque é a “planilha atual”, ou seja, Plan1 é a planilha onde a fórmula está sendo 
escrita.) O Excel nunca imaginaria que F9 está em Plan2, porque a fórmula está sendo escrita 
em Plan1!

Em comparação, é mais ou menos o seguinte: imagina que você mora em São Paulo e que seu 
telefone é de São Paulo (ou seja, tem código de área 011). Sua irmã também mora em São 
Paulo e o telefone dela é 3159-0404. Seu irmão mora em Porto Alegre (cujo código de área é 
051) e o telefone dele também é 3159-0404.

Pois bem, se você discar do seu telefone o número 3159-0404, sem dizer o código de DDD 
antes, seu telefone vai ligar para quem? Seu irmão ou sua irmã?

“Claro que ligará para minha irmã, João! Pois eu não disse o DDD 051!”



 

www.acasadoconcurseiro.com.br1856

Isso! Você, quando liga ao telefone, e não especifica o DDD de destino, é entendido como se 
quisesse ligar para alguém do mesmo código de área! A ideia é a mesma no Excel, entende?

“Mas dá para fazer uma fórmula em Plan1 que aponte para uma célula existente em Plan2, 
João?”

Sim, leitor! É possível! É muito semelhante a “telefonar para alguém em outra cidade”. É neces-
sário “colocar o código de área antes”.

Para apontar para uma célula em outra planilha, não utilizamos APENAS o endereço da célula. 
Há uma forma mais específica para apontar: Planilha!Célula (separe o nome da planilha do 
nome da célula por um sinal de exclamação).

Ou seja, é como colocar “(0xxYY) Telefone” para discar para o telefone que deseja em outra 
cidade (com o código YY).

Então, para referir-se a uma célula localizada em uma planilha diferente da planilha onde se 
está escrevendo a fórmula, deve-se especificar a planilha onde está a célula para a qual se de-
seja apontar. Para isso devemos utilizar o formato mostrado anteriormente (Planilha!Célula).

Figura 7.21 – Referência para a célula F9 da planilha Plan3 (lá, há o número 45)

“João, mas isso só funciona se a planilha atual e a planilha para onde se vai apontar estejam no 
mesmo arquivo, não é? Dá para fazer uma fórmula que aponte para uma célula presente em 
outro arquivo salvo no computador?”

Sim! Também é possível apontar para uma célula que esteja em outro arquivo do Excel (outra 
Pasta de Trabalho). Fazendo outra comparação telefônica, seria como ligar para outro país! 
Neste caso, você tem que colocar o código do país antes do código da área (algo como +55 011 
3159-0404, para ligar para a sua irmã!).

Para isso use a seguinte sintaxe: [Arquivo]Planilha!Célula (ao exemplo anterior, apenas adicione, 
no início, o nome do arquivo entre colchetes). Essa técnica só servirá para o caso de o arquivo 
denominado Arquivo estar salvo dentro da mesma pasta em que o arquivo onde a fórmula está 
sendo escrita estiver salvo (duas pastas de trabalho do Excel salvas na mesma pasta do disco – 
mesmo diretório.)



MTE - Auditor Fiscal do Trabalho – Informática – Prof. João Antonio

www.acasadoconcurseiro.com.br 1857

Figura 7.22 – Referência para a célula D5, da planilha Plan1, no arquivo Aula 12.xlsx

Mas é possível escrever referências de células para arquivos que estão em locais distintos 
(diretórios, computadores, etc.). É possível até apontar para uma célula existente em um 
arquivo do Excel localizado na Internet.

Note que, para um endereço de arquivo localizado em outro diretório, ou outro computador, 
como para um site na Internet (um site é apenas outro computador), é preciso lembrar da 
necessidade do ' (apóstrofo), aberto no início do endereço e fechado entre o nome da planilha e 
o sinal de exclamação. Outros exemplos de referências feitas a arquivos em outros locais:

=‘C:\Meus documentos\Projeto\[Orçamento final.xlsx]Plan3’!F15

Isso significa: aponte para a célula F15, que está na planilha Plan3, localizada dentro do arquivo 
Orçamento Final.xlsx, que está salvo na pasta projeto, dentro da pasta Meus Documentos da 
unidade C: daquele computador. Veja outro:

=‘\\Financeiro1\Planilhas\Pessoal\[Ponto.xlsx]Listagem’!A11

É uma referência que aponta para a célula A11, dentro da planilha Listagem, que está no arquivo 
Ponto.xls, gravado na pasta Pessoal, que é subpasta de Planilhas, que está compartilhada a 
partir do computador chamado Financeiro1 numa rede local. Ufa! (Entendido?)

Além da exata colocação dos apóstrofos (antes do início do endereço e antes do sinal de 
exclamação), você deve perceber, leitor, que os colchetes envolvem apenas o nome da pasta de 
trabalho (arquivo do Excel). Só isso!

7.4.5. Usando a Alça de Preenchimento

Para facilitar nosso trabalho de preencher a planilha com dados diversos, podemos usar um 
recurso do Excel chamado alça de preenchimento, que é um pequeno quadrado preto na 
extremidade inferior direita da célula ativa.

Figura 7.23 – Alça de preenchimento.
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Como funciona a alça? Basta escrever qualquer valor em uma célula e arrastar pela alça para 
qualquer direção (acima, abaixo, à direita ou à esquerda). Na maioria dos casos, o Excel irá 
copiar o valor contido na célula para as demais. Note que a alça não poderá ser arrastada na 
diagonal.

Figura 7.24 – Alça sendo arrastada com a palavra “Teste”...

Figura 7.25 – ...e o resultado disso!

Em alguns casos específicos, a alça traz resultados muito mais “inteligentes” como o 
preenchimento automático de uma sequência de valores predefinidos. As sequências (listas de 
valores) automáticas no Excel são:

a) Meses (por extenso – como “Abril”);

b) Meses (abreviados com três letras – como “Jan”);

c) Dias da semana (por extenso – como “Domingo”);

d) Dias da semana (abreviados com três letras – como “Qui”);

Figura 7.26 – Alça usada em sequências preestabelecidas no Excel.
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7.4.6. Direção e Sentido do Arrasto em Sequências

Há diferença de comportamento, no Excel, quando se arrasta pela alça de preenchimento, para 
cima, um valor que faz parte de uma lista conhecida de quando se arrasta esse valor conhecido 
para baixo.

Quando se arrasta pela alça para baixo ou para a direita, os valores das sequências são 
incrementados a cada célula (ou seja, Jan vira Fev, que vira Mar, que vira Abr e assim por 
diante). Porém, quando a alça é arrastada para cima ou para a esquerda, os valores são 
decrementados (diminuídos) a cada célula, o que significa que Jan vira Dez, que depois vira 
Nov, e assim sucessivamente.

Quando utilizamos a alça com valores de texto que terminam com um número, o Excel também 
entende que deverá realizar o preenchimento da sequência (Aluno1, quando arrastado para 
baixo ou para a direita, virará Aluno2, depois Aluno3, e assim por diante).

Atenção: Se apenas quiser preencher uma sequência numérica (somente um número na célula), 
não é suficiente escrever somente um número (se assim o fizer, o Excel irá copiar o número 
em todas as células por onde a alça passou.) Para fazer uma sequência numérica, o usuário 
deverá escrever os dois primeiros termos da sequência (em células adjacentes) e selecioná-los 
simultaneamente para proceder com o arrasto pela alça.

Ou seja, para obter, como resultado, a sequência mostrada na figura a seguir, o usuário teve de 
escrever 1 na célula C1 e 2 na célula C2, depois, selecionou as duas células e procedeu com o 
arrasto para baixo, criando assim a sequência mostrada.

Figura 7.27 – Alça em sequências numéricas.

Em alguns casos não é necessário arrastar a alça, apenas aplicar um duplo clique com o mouse 
na mesma para preencher a sequência desejada. Isso acontece se a coluna imediatamente à 
esquerda estiver preenchida, e a alça só preencherá até a linha correspondente à última linha 
preenchida na coluna à esquerda.

Figura 7.28 – Se, desse jeito, o usuário aplicar duplo clique na alça de preenchimento...
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Figura 7.29 – ...o Excel completará a sequência até encontrar o fim da coluna à esquerda.

7.4.7. A Alça de Preenchimento para Fórmulas

Quando utilizamos a alça para preencher células que contenham fórmulas, o Excel realiza 
uma operação muito interessante. O Excel vai construir, nas demais células, fórmulas com a 
mesma estrutura da original; porém, com referências de células atualizadas de acordo com o 
movimento realizado a partir da primeira.

Figura 7.30 – Fórmula “=F9-D6” escrita na célula C3.

Figura 7.31 – Resultado do uso da alça de preenchimento

Se o usuário arrastou a alça para baixo, as fórmulas construídas apresentarão referências para 
linhas mais baixas (incrementando em um número a cada linha arrastada), ou seja, arrastar B5 
para baixo resulta na referência B6. Se caso o usuário arrastar a alça para cima, as referências de 
células serão atualizadas para uma linha a menos (arrastar B5 para cima resulta na referência B4). 

Se o arrasto ocorreu para a esquerda, as próximas fórmulas sofrerão alteração nas referências 
de colunas, que serão atualizadas para uma letra a menos (ou seja, arrastar B5 para a esquerda 
cria a referência A5). Por fim, se o arrasto ocorreu para a direita, as referências de colunas das 
próximas células se apresentarão com uma letra a mais (o que significa que arrastar B5 para a 
direita vai criar a referência C5).
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Atenção! As fórmulas não são atualizadas apenas se utilizarmos a alça de preenchimento. Se 
um usuário escreve uma determinada fórmula usando referências de células e esta for copiada 
(CTRL+C), quando colada (CTRL+V) em outra célula já será colada atualizada.

Figura 7.32 – A fórmula original foi copiada...

Figura 7.33 – ...e foi colada com as referências atualizadas.

Figura 7.34 – A mesma fórmula colada em outra célula.

Atenção: A atualização das referências na fórmula não ocorre no comando Recortar (CTRL+X). 
Quando usamos esse comando, a fórmula é colada exatamente como estava na célula original, 
que, fica vazia, sem a fórmula recortada (recortar significa retirar o objeto da origem e colocá-lo 
apenas onde for colado!).

Lembre-se: só há necessidade de analisar como a fórmula “vai ficar” se o processo descrito na 
questão for copiar (e posteriormente colar). No caso do ato de recortar (mover é um sinônimo), 
a fórmula colada será idêntica à original.

7.4.8. Macete para Fórmulas Copiadas

Algumas questões de prova pedem que o candidato diga “qual a fórmula que vai aparecer na 
célula ‘fulana’ se for copiada da célula ‘beltrana’”. Em muitos casos, os candidatos que se veem 
diante desta questão teimam em querer desenhar a planilha para sair contando quantas linhas 
e quantas colunas.

“E não é assim, não, João?”
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Bem, caro leitor. Assim também funciona, mas leva muito tempo! Que tal se usássemos uma 
técnica para fazer qualquer tipo de questão dessas com a máxima facilidade? Vamos primeira-
mente usar uma questão como exemplo:

“(Questão exemplo) Considere que um usuário de computador está editando uma planilha do 
Microsoft Excel e escreve, na célula B10, a fórmula =G7+D16. Ao copiar essa fórmula, colando-a 
na célula E6, é correto afirmar que a célula E6 apresentará a fórmula:”

Primeiro passo: identifique três informações importantíssimas (sem as quais, a técnica não 
poderá ser usada nem a questão respondida).

 • Célula de Origem: B10;

 • Célula de Destino: E6;

 • Fórmula a ser copiada: = G7+D16;

De posse dessas três informações, siga para o próximo passo.

Segundo passo: monte o esquema “Origem → Destino :: Fórmula”, usando os endereços das 
células em questão. Ficaria assim:

B10 → E6 :: =G7+D16

Terceiro passo: analise qual foi a mudança da origem para o destino, apenas nos números.

B10 → E6 :: 10 → 6 (Mudança: -4)

Quarto passo: tendo descoberto a mudança que aconteceu nos números, aplique-a a todos os 
números da fórmula original.

 • Mudança: -4

 • Fórmula Original (analisando só números): =__7 + __16

 • Aplicando a mudança: 7-4 vira 3; 16-4 vira 12)

 • Fórmula Atualizada (analisando só números): =__3 + __12

Dica: chegando aqui, descobrimos como ficarão os números na fórmula que será colada em E6. 
Se, na prova, somente uma das alternativas possuir esses números, é ela a resposta! ;-D

Quinto passo: analise qual foi a mudança da origem para o destino, apenas nas letras. A mudan-
ça é numérica e está relacionada com a posição das letras no alfabeto.

B10 → E6 :: B → E (Mudança: +3, baseado na posição no alfabeto)

Sexto passo: tendo descoberto a mudança que aconteceu nas letras da origem para o destino, 
aplique-a a todas as letras da fórmula original.

 • Mudança: +3

 • Fórmula Original (analisando só letras): = G__ + D__

 • Aplicando a mudança: (G+3 vira J; D+3 vira G)

 • Fórmula Atualizada (só letras): = J__ + G__
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Atenção: eu sei que “G+3” é meio estranho de ler... Mas entenda: G + três letras (ou seja, “salte” 
no alfabeto mais três letras após a letra G... o que temos?). Isso dá, depois da “G”, as letras “H”, 
“I” e, finalmente, “J”.

Sétimo (e último) passo: escreva a fórmula resultante com as colunas (letras) e linhas (números) 
atualizadas. Ou seja, a fórmula resultante é =J3+G12.

Em suma, se a fórmula =G7+D16, presente na célula B10, for copiada para a célula E6, ela será 
reescrita, em E6, como =J3+G12.

“João, esse ‘macete’ me pareceu muito demorado para fazer durante a prova! Lembre-se de 
que não temos muito tempo!”

Você entendeu errado, leitor! Esse macete é ótimo! É rápido... Especialmente se for escrito 
(manuscrito) na hora da prova. Veja a questão a seguir:

“(Questão para testar mais ainda) Um usuário do Excel escreveu, na célula G7, a fórmula =F9-
H5 e a copiou, colando-a na célula D11. A fórmula que será gravada em D11 é”

O candidato começa escrevendo o esquema no caderno de provas:

Figura 7.35 – Início da resolução: desenhando o esquema.

Depois disso, é só analisar quanto variou em números (linhas) e quanto variou em letras (colu-
nas). Dá para fazer os dois ao mesmo tempo, desenhando as linhas mostradas a seguir (observe 
que o candidato está escrevendo no caderno de provas – arrume algum espaço.)

Figura 7.36 – Descobrindo as mudanças.

Note que identificar a mudança dos números foi fácil (de 7 para 11 dá +4). Mas “bateu uma 
pequena dúvida” em saber quanto havia “mudado” de G até D. O nosso candidato do exemplo 
escreveu um “pequeno alfabeto” e saiu “saltando” de letra em letra, do G pro D, para descobrir 
que houve três saltos (ficou -3 porque os saltos foram “voltando” no alfabeto).
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Agora o nosso candidato imaginário vai aplicar as mudanças que descobriu (+4 para os números 
e -3 para as letras). Pode ser que seja necessário usar o “alfabeto de apoio” novamente. Não 
tenha vergonha de usá-lo!).

Figura 7.37 – Resolvendo a questão.

Pronto! Nosso candidato descobriu que a fórmula =F9-H5, escrita originalmente em G7, será 
reescrita como =C13-E9 se for copiada e colada em D11. Parece ser um procedimento muito 
mais rápido, não?

Mas não se esqueça disto: se o enunciado falar em “recortar” ou “mover”, não há necessidade 
de fazer esses cálculos que fizemos, pois a fórmula simplesmente não será alterada.

Vamos partir agora para um novo assunto: as referências absolutas.

7.4.9. Usando Referências Absolutas

Chamamos de referência absoluta (ou fixa) a referência de célula que não se altera com o uso 
da alça de preenchimento ou com os comandos copiar/colar.

Em certos casos, é necessário que uma referência de célula não se altere durante o arrasto 
com a alça ou durante os comandos copiar/colar (isso depende da estrutura da planilha em 
questão.) Para fixar uma referência, basta colocar um $ (cifrão) imediatamente antes da parte 
da referência que se deseja fixar.

Exemplos:

=C9 (C livre; 9 livre)

=C$9 (C livre; 9 fixo)

=$C9 (C fixo; 9 livre)

=$C$9 (C fixo; 9 fixo)

Dizemos que a referência que não possui cifrão é relativa (a primeira da listagem anterior); uma 
referência que possui as duas partes com cifrão é chamada referência absoluta (a última do 
exemplo anterior); e quando uma referência possui apenas um componente fixo (linha, como 
no segundo exemplo ou coluna, no terceiro), é chamada referência mista.
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Alguns autores, porém (e alguns elaboradores de provas também), gostam de dizer que C9 é 
composto por duas referências: “C” é a referência de coluna, e “9” é a referência da linha. Des-
ta forma, que possuir “$” é fixo, e quem não o possuir, é relativo.

Ou seja, pode ser que a expressão C$9 seja lida, na sua prova, como sendo “referência relativa 
de coluna e absoluta de linha”. Já viu, né?

Veja, nas figuras a seguir, exemplos práticos do funcionamento deste recurso.

Figura 7.38 – A fórmula original “=C$9*F2” e o resultado do arrasto com a alça de preenchimento.

No exemplo acima, note que a referência à linha 9 não variou durante o arrasto!

Figura 7.39 – A fórmula “=$C9*F2” e as resultantes do arrasto da alça.

Note que a referência à coluna C não variou durante o arrasto.

A referência antecedida do $ não vai variar mesmo se o usuário usar os comandos copiar/colar, 
como vemos a seguir.

Figura 7.40 – A fórmula original “=$C11+E$4” foi copiada e colada várias vezes

(o C da primeira referência e o 4 da segunda não variam).
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7.4.9.1. Usando F4 para construir referências absolutas

Caso o usuário queira uma forma fácil de colocar os $ nas referências, aqui vai uma dica: escreva, 
por exemplo, a fórmula =D8 e, com o cursor ainda encostado no “8” da referência, pressione a 
tecla F4. Você verá que o D8 virará $D$8 e, se pressionar F4 novamente, será alternado entre 
$D8, D$8, D8 e $D$8... É muito legal!

7.4.10. Macete na hora da prova para referências absolutas

Com esta dica, você ganhará um tempo importante! Não tenha dúvidas! Vamos analisar a 
questão a seguir:

“(Questão para testar $) Um usuário do Excel copiou a fórmula =C$8-$D7 que estava na célula 
B11 para a célula G15. A fórmula que será apresentada nesta última célula será:”

a) =H$12-$I11;

b) =H$12-$D7;

c) =H$8-$D11;

d) =H$7-$I11;

e) =C$12-$H7.

E então, caro leitor? Já respondeu? Já sabe qual a resposta?

“Peraí, João... Deixa eu fazer o cálculo...”

Que nada, deixo não! Do que você precisa? Precisa comparar, apenas! Compare os valores fixos. 
Compare as referências que estão presas pelo $. A resposta não pode ter valores diferentes 
daqueles presos por $ no enunciado! (Lembre-se de que o $ fixará aquela referência!)

A fórmula do enunciado é =C$8-$D7, logo, qualquer fórmula derivada desta (por arrasto da alça 
ou por cópia/colagem) será =__$8-$D__ (as partes fixas nunca vão se alterar). Portanto, a única 
resposta possível à questão é a “(C) =H$8-$D11”.

(Tudo bem que eu escrevi uma questão que apresenta apenas uma alternativa com os valores 
das referências mantidos, mas as bancas fazem isso às vezes!)

Se não sobrar apenas uma única resposta, pode ser que sobrem duas. Isso significa que você 
terá “cortado da sua vida” três alternativas das cinco. É uma ajuda e tanto!

Atenção: Se o elaborador da questão quiser realmente dar trabalho, ele vai criar as cinco alter-
nativas com os mesmos valores no $. Aí cabe a você, caro leitor, achar a resposta por meio da-
quela técnica que descrevi anteriormente (observe que a técnica só será usada nas referências 
que não estão fixas pelo $.)

7.4.11. Usando as funções do Excel

Funções são comandos que acompanham o programa Excel para facilitar nosso trabalho em 
relação a alguns cálculos específicos. As funções, na verdade, realizam cálculos predefinidos. O 
Excel possui cerca de 400 funções, para as mais variadas finalidades, desde matemática e trigo-
nometria até matemática financeira e estatística.
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Atenção: Toda função apresenta um resultado, ou, como costumamos chamar, retorna um re-
sultado (pode ser que o pessoal da prova use esse termo). Ou seja, para o “informatiquês”, 
retornar significa resultar. Ou seja, se uma função “retorna 30” é porque simplesmente o resul-
tado daquela função é 30.

Toda função do Excel pode ser solicitada da seguinte forma:

=NOME(ARGUMENTOS)

onde:

NOME é o nome da função (o usuário deve saber o nome da função que deseja utilizar, isso é 
mais que óbvio);

ARGUMENTOS são informações que precisam ser dadas à função para que ela proceda com o 
cálculo e nos traga o resultado desejado.

Se o usuário precisar informar mais de um argumento à função, pode separá-los, dentro dos 
parênteses, pelo sinal de ponto-e-vírgula.

Assim:

=NOME(ARGUMENTO1; ARGUMENTO2)

Algumas funções do Excel são o que eu chamo de “funções intransitivas” (fazendo alusão aos 
verbos intransitivos, que não requerem objetos). São funções que, quando escritas, não preci-
sam de argumentos, ou seja, não pedem nenhum argumento como complemento.

Uma função que não pede argumentos é escrita assim: =NOME() (é necessário abrir e fechar 
os parênteses). Eis algumas funções “intransitivas”, ou seja, que não pedem argumentos para 
trazer respostas.

Note bem, caro leitor! Eu chamo as funções de “intransitivas” e “transitivas” para fazer compara-
ção com os verbos (estudo de sintaxe da língua portuguesa). Ou seja, estou apenas “comparan-
do” com verbos que precisam de complemento (transitivos) e os que não precisam (intransitivos).

Oficialmente, no Excel, esses nomes (transitivas e intransitivas) não são usados!

7.4.11.1. Funções “Intransitivas”

=HOJE()

Esta função retorna (traz como resultado) a data atual do seu computador. Se o calendário 
do seu computador, caro leitor, estiver mal configurado, esta função retornará a data que ele 
estiver marcando, mesmo que não seja a data real.

O resultado é apresentado no formato DD/MM/AAAA, como em 12/05/2013.

=AGORA()

Retorna a data e a hora atuais, no formato DD/MM/AAAA  HH:MM, como em 12/05/2013  
19:19.
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=PI()

Retorna 3,141592654 (o valor da constante trigonométrica π com nove casas decimais).

=ALEATÓRIO()

Retorna um número aleatório maior ou igual a 0 (zero) e menor que 1. É uma função muito 
comum usada em sorteios (eu mesmo a utilizo muito quando faço sorteios nas salas de aula).

7.4.11.2. Funções “Transitivas”

Além dessas funções, há outras que chamo de “funções transitivas” (pedem apenas um argu-
mento). Essas funções podem ser vistas a seguir.

=RAIZ(Núm)

Retorna o valor da raiz quadrada do número descrito como argumento. Ou seja, se o usuário 
escrever =RAIZ(144), o resultado apresentado será 12.

O argumento da função RAIZ só pode ser um número (ou, é claro, uma referência que aponte 
para uma célula contendo um número).

=TRUNCAR(Núm)

A função TRUNCAR é usada para cortar as casas decimais de um número, retornando, neste caso, 
apenas a parte inteira deste. Quando usamos apenas um argumento (o número a ser truncado), o 
resultado é o valor do número inteiro (ou seja, a desconsideração total da parte decimal).

Ou seja, ao utilizar =TRUNCAR(3,9832), o resultado obtido é 3.

A função TRUNCAR também pode ser usada de forma politransitiva (se oferecermos mais de 
um argumento), mas veremos isso mais adiante.

=ABS(Núm)

Retorna o valor absoluto (sem sinal) de um número. Ou seja, =ABS(-30) resulta em 30.

=COS(Núm)

Retorna o cosseno de um ângulo (esse “Núm” no argumento representa um ângulo em radianos).

=COSH(Núm)

Retorna o cosseno hiperbólico de um número (“Núm” é um número real qualquer).

=SEN(Núm)

Retorna o seno de um ângulo (“Núm” é um ângulo em radianos).

=SENH(Núm)

Retorna o seno hiperbólico de um número (“Núm” é um número real qualquer).

=TAN(Núm)

Retorna a tangente de um ângulo (“Núm” é um ângulo em radianos).



MTE - Auditor Fiscal do Trabalho – Informática – Prof. João Antonio

www.acasadoconcurseiro.com.br 1869

=TANH(Núm)

Retorna a tangente hiperbólica de um número (“Núm” é um número real qualquer).

7.4.11.3. Funções “Politransitivas”

Há, também, algumas funções que exigem mais argumentos: são as funções que apelidei cari-
nhosamente de “politransitivas”. Note novamente, caro leitor, que esses termos que se referem 
à transitividade são meramente “criações minhas”, por isso não têm como aparecer em prova.

Sempre que uma função é escrita contendo mais de um argumento, é necessário separá-los (os 
argumentos) por meio do sinal de “;” (ponto-e-vírgula).

Vamos a algumas das mais comuns funções “politransitivas” do Excel. Essas, sim, a despeito das 
anteriores que mostrei, são muito comuns em provas de diversas bancas examinadoras:

=SOMA(Núm1; Núm2; Núm3...)

A função SOMA simplesmente realiza, como você já deve ter deduzido, o somatório dos 
números descritos no argumento. Uma função =SOMA(34;11;45) resulta em 90.

=MÉDIA(Núm1; Núm2; Núm3...)

Retorna a média aritmética dos valores descritos no argumento. Uma função =MÉDIA(34;11;45) 
resulta em 30.

Note que a função MÉDIA vai somar os vários argumentos e em seguida dividir o resultado 
dessa soma pela quantidade de argumentos existentes.

=MÁXIMO(Núm1; Núm2; Núm3...)

A função MÁXIMO simplesmente retorna o maior número encontrado dentre os argumentos. 
Uma função =MÁXIMO(34;11;45) resultaria em 45.

=MÍNIMO(Núm1; Núm2; Núm3...)

A função MÍNIMO é o que chamo de “irmã mais nova” da função MÁXIMO. Ela retorna o menor 
número encontrado dentre os argumentos (creio que isso você já havia concluído sozinho, não 
é?) Uma função =MÍNIMO(34;11;45) resultaria em 11.

=MULT(Núm1; Núm2; Núm3...)

A função MULT retorna o produto (multiplicação) dos números descritos no argumento. Uma 
função =MULT(34;11;45) resulta em 16830.

Mais Sobre as Funções

“Ei, João, as funções só podem ser escritas com, no máximo, três argumentos? Você usou 
apenas três argumentos em todas elas!”

Não, leitor! Posso usar mais argumentos, como em =SOMA(34;23;12;90;120;34567;2;4
5). Na verdade, na função SOMA e nas demais vistas anteriormente, podemos usar até 255 
argumentos separados por ponto-e-vírgula.
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“Só posso usar números nos argumentos?”

Não! Podemos usar também referências de células, desde que elas apontem para células que 
contenham valores numéricos. Afinal, leitor, há de convir que é meio estranho pedir ao Excel 
que calcule a média entre “23” e “casa”, não é? Portanto, uma função dessas que vimos pode 
ser perfeitamente escrita assim:

=SOMA(B4;B5;B10;C8;C14;23;D9)

Note que há um número no meio dos argumentos (23, em meio a tantas referências). Não há 
nenhum problema nisso! O Excel aceitará normalmente essa função. Ele buscará os valores 
existentes nas células B4, B5, B10, C8, C14 e D9, e somará todos eles ao valor já conhecido 23.

Portanto, nas funções que acabamos de ver, podemos escrever, como argumentos, tanto 
números (valores numéricos), como endereços (referências) de células! Mas... tem mais!

Essas funções simplesmente ignoram células que contenham textos, se assim forem apontadas 
para elas. Ou seja, se qualquer uma das funções descritas neste tópico (MÁXIMO, MÍNIMO, 
MÉDIA, SOMA e MULT) for apontada para uma célula vazia ou para uma célula que contenha 
texto, ela simplesmente vai ignorar a célula para fins de cálculo.

Isso significa que nem a função média irá considerar a célula em questão na hora de “dividir” 
pelo número de itens (ou seja, se a MÉDIA for apontada para cinco células no intervalo e uma 
delas estiver vazia, ou com texto, a MÉDIA irá dividir por 4).

7.4.12. Usando Intervalos de Células

Em alguns casos, usar várias células pode ser bastante difícil (por exemplo, quando se tem 
de apontar para dezenas de endereços, como no exemplo a seguir.). Já imaginou se o usuário 
precisar somar todas as células existentes de E1 até E10? Uma forma seria fazer:

=SOMA(E1;E2;E3;E4;E5;E6;E7;E8;E9;E10)

Preste atenção, porém, no fato de que essa função está apontando para diversas células 
sequencialmente dispostas (uma vizinha à outra). Isso cria um intervalo de células.

Intervalo (ou Matriz) de células é um conjunto ininterrupto de células dispostas de forma 
adjacente (células vizinhas). Para apontar para as várias células da função mostrada, usa-se a 
seguinte sintaxe:

=SOMA(E1:E10)

Um intervalo de células é escrito com o uso do sinal de dois pontos entre a referência inicial e a 
final do intervalo. Para citar um intervalo de células, não é necessário citar mais nenhuma outra 
célula além da primeira e da última. 

Para ficar fácil de entender, lembre-se disto: o sinal de “;” (ponto-e-vírgula) é usado para separar 
argumentos em uma função e pode ser lido como “e”. O sinal de “:” (dois pontos) é usado para 
informar ao Excel sobre um intervalo de células e pode ser lido como “até”.

Então, =SOMA(B2:B10) pode ser lido como “Realize a SOMA de B2 até B10”.

E a função =SOMA(B2;B3;B5;B10) pode ser lido como “Realize a SOMA entre B2 e B3 e B5 e B10”.
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É possível fazer intervalos verticais, horizontais e diagonais. Os intervalos verticais são aqueles 
em que se citam células adjacentes pertencentes a apenas uma coluna. Os intervalos horizon-
tais, por sua vez, são aqueles que citam apenas células de uma mesma linha.

Os intervalos diagonais citam células em linhas e colunas diferentes, gerando, como resultado, 
um conjunto de células que forma um retângulo.

Figura 7.41 – Exemplo de três intervalos.

Observe na figura anterior os três intervalos: 

 • Vertical (B2:B6): envolve as células B2, B3, B4, B5 e B6;

 • Horizontal (D3:G3): envolve as células D3, E3, F3 e G3;

 • Diagonal (D5:F10): envolve as células D5, D6, D7, D8, D9, D10, E5, E6, E7, E8, E9, E10, F5, 
F6, F7, F8, F9 e F10.

Observe que nos intervalos só é necessário citar a primeira e a última célula e que no caso do 
intervalo diagonal, a primeira célula é a mais superior e mais à esquerda (no nosso caso, D5), e 
a última célula do intervalo é a mais inferior e mais à direita (no caso, F10).

Ah, quase ia me esquecendo: também podemos intercalar dois pontos com ponto-e-vírgulas 
para obter interessantes argumentos para nossas funções, como a seguir:

=SOMA(B2:B30;D2:D30)

Essa função irá somar os valores da coluna formada por B2 até B30 com os valores da coluna 
de D2 até D30. Observando a figura a seguir, podemos ter uma ideia mais clara a respeito das 
funções e de várias maneiras de usá-las.

Figura 7.42 – Exemplo de planilha.

A função =SOMA(B3:C7) totaliza o número dos candidatos a cargos fiscais nos anos de 2010 e 
2011 em todas as regiões do país.
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A função =MÉDIA(B7:D7) calcula a média anual de candidatos a cargos fiscais na região Centro-
Oeste (considerando os três anos mostrados).

Para saber qual foi o total de candidatos no Nordeste entre 2010 e 2012, usa-se =SOMA(B3:D3).

7.4.12.1. Alguns “Segredos” dos Intervalos de Células

Aqui vão alguns “alertas” interessantes sobre os intervalos de células:

Vários Pontos

Não é somente o símbolo de “:” que pode ser usado para indicar intervalos. Você também po-
derá usar um “.” (ponto), ou “..” (dois pontos seguidos), ou “...” (três pontos seguidos), ou “.......” 
(“n” pontos seguidos).

Ou seja, escrever

=SOMA(B1.B5) ou =SOMA(B1..B5) ou =SOMA(B1...B5) ou =SOMA(B1......B5)

É o mesmo que escrever =SOMA(B1:B5).

Ahhh, claro, o Excel irá transformar qualquer função que usou “....” em “:” automaticamente 
quando você acionar o ENTER!

Espaço

Você poderá ser questionado, em qualquer prova, acerca de alguma função do seguinte tipo:

=SOMA(C1:D9 A3:F6)

Note que há um espaço (conseguido, claro, pela barra de espaço do seu teclado) entre os dois 
intervalos. O espaço entre intervalos no Excel tem o objetivo de atuar como Operador de Inter-
seção. 

Isso significa que esse sinal (o espaço) é usado para que se considere, apenas, a interseção entre 
os dois intervalos (ou seja, só se vão considerar as células que fazem parte dos dois intervalos).

Figura 7.43 – Interseção entre dois intervalos

No Exemplo acima, a função soma resultará em 261, pois somará apenas o que estiver nas 
células C3 até D6 (borda mais grossa mostrada na figura anterior), pois estas células são as 
células que pertencem aos dois intervalos mostrados.
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Funções que Usam Intervalos

Todas as funções que vimos como “politransitivas”, até o presente momento, admitem tanto 
o uso de “;” (ponto e vírgula) – para indicar uma separação entre os argumentos da função – 
como admitem “:” (dois pontos) para indicar intervalos.

Claro que estas funções (SOMA, MÁXIMO, MÍNIMO, MÉDIA, MULT) também admitem o uso do 
espaço, para fins de apontar interseções de intervalos.

Portanto, nestas funções, há uma infinidade de combinações possíveis de referências de célu-
las, que podem, ou não, ser cobradas nas próximas provas que você enfrentar!

Exemplos? Claro! Aqui vão:

=SOMA(30;C2:C8;D1:F8 A4:H6)

=MÉDIA(B10:B20;C1:C80;D1:D30)

=MÁXIMO(C1:C90 D3:F20;112)

E assim por diante...

Não se esqueça disso! Todas as funções que nós vimos (as politransitivas) admitem receber, 
como argumentos: números, endereços de células, intervalos e interseções de intervalos!

7.4.13. Expressões Mais Complexas

Algumas bancas examinadoras gostam de “mexer mais embaixo” no que diz respeito às fun-
ções do Excel. São cobradas, muitas vezes, funções muito grandes com vários argumentos di-
versos que, inclusive, se misturam com cálculos aritméticos variados. Uma verdadeira “festa”!

Vamos tomar a planilha a seguir como base para os nossos exemplos futuros.

Figura 7.44 – Planilha de exemplo.
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Agora vamos analisar uma função que pode muito bem ser apresentada para você, caro leitor:

=MÉDIA(SOMA(B2;B5);MULT(A1;C6)+F3;(C9/C2)*D1;MÁXIMO(E3:E5)*3)

“Eita, João... Vai com calma... Pegou pesado agora... É assim que cai, é?”

Caro leitor, é quase isso mesmo! Em algumas provas, especialmente as da Cesgranrio e Funda-
ção Getúlio Vargas (FGV), as questões de Excel exigem um raciocínio muito bom e uma atenção 
extrema.

Felizmente, vou mostrar um jeito que poderá facilitar a sua vida nesses casos:

1. Em primeiro lugar, tente entender quem é a “função principal” e quantos argumentos ela 
tem. De preferência, substitua os argumentos corretos por letras ou indicadores mais fá-
ceis de escrever. Vejamos: a função “mais abrangente” é a MÉDIA, afinal, todas as demais 
estão dentro dela.

Note que há quatro argumentos (pois há três sinais de “;” relativos à função MÉDIA) e isso me 
permite reescrever a função desta forma:

=MÉDIA(a; b; c; d)

Sendo que,

a = SOMA(B2;B5);

b = MULT(A1;C6)+F3;

c = (C9/C2)*D1; e 

d = MÁXIMO(E3:E5)*3

2. Depois de separar os argumentos da função principal em “equações” individuais, agora 
chegou a hora de resolvê-las (também individualmente):

a = SOMA(B2;B5) = B2 + B5 = 40 + 90 = 110

b = MULT(A1;C6)+F3 = A1 * C6 + F3 = 15 * 15 + 10 = 235

c = (C9/C2)*D1 = (15 / 5) * 85 = 3 * 85 = 255

d = MÁXIMO(E3:E5)*3 = MÁXIMO(100; 75; 40) * 3 = 100 * 3 = 300

3. Pronto! Agora é só usar os resultados que achamos para as equações a, b, c e d e aplicá-los 
na função principal.

=MÉDIA(a; b; c; d) será escrita como =MÉDIA(110;235;255;300). Isso vai resultar, na média 
aritmética entre esses 4 números, que é 230.

Viu como é tranquilo, amigo leitor?!
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7.4.14. Usando Funções Menos Comuns

Dentro da grande quantidade de funções que o programa apresenta, existe a possibilidade de 
nos depararmos, em concursos, com algumas funções incomuns no dia-a-dia. Portanto, se-
guem algumas das funções que não são tão facilmente usadas em nosso cotidiano.

7.4.14.1. Funções de Contagem

=CONT.VALORES(Célula1; Célula2; Célula3...)

Essa função retorna quantas células, dentro das que forem indicadas, não estão vazias. Esta 
função pode ser utilizada, também, apontando para intervalos.

E, claro, se pode ser apontada para um intervalo, pode ser apontada para uma interseção de 
intervalos, também!

Veja um exemplo:

=CONT.VALORES(B1:B10)

Não se esqueça disso! A função CONT.VALORES serve para contar células que possuam algum 
conteúdo (qualquer conteúdo é válido: números, textos, etc.). Essa função somente NÃO 
CONTA células vazias!

=CONT.NÚM(Célula1;Célula2;Célula3...)

Essa função conta quantas células, dentre as indicadas, são formadas por números (ou seja, na 
contagem, essa função ignora as células que contêm texto e as células vazias).

Esta função, óbvio, também aceita ser escrita por intervalos e interseções de intervalos.

Já deu pra perceber a essa altura, não é, caro leitor? Se uma função pode ser usada indicando 
várias células, então ela pode ser usada por meio da indicação de um intervalo!

E, claro, se podemos indicar intervalos, podemos indicar a interseção de intervalos! 

Exemplo: =CONT.NÚM(B2:B15)

=CONT.SE(Intervalo;Critério)

Essa função conta quantas vezes um determinado valor (número ou texto) aparece em um 
intervalo de células (o usuário tem de indicar qual é o critério a ser contado).

Diferentemente das anteriores, a função CONT.SE não pode ser escrita por meio de várias 
células (separadas por ponto-e-vírgula). Aqui, necessariamente, deve-se indicar um intervalo. 

O ponto-e-vírgula vai ser usado para separar o intervalo de busca do critério a ser pesquisado.

Exemplo: =CONT.SE(B2:B15;“Teste”)

Nesse exemplo, o Excel irá contar quantas células possuem o valor Teste dentro do intervalo de 
B2 até B15.
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Se você quiser, caro leitor, contar, por exemplo, quantas vezes o número 38 aparece no intervalo 
que vai da célula B10 até a célula B200, é só escrever assim:

=CONT.SE(B10:B200;38)

Se o critério a ser pesquisado é um número (38, no caso), não precisa colocá-lo entre aspas 
(mas, se o fizer, dá no mesmo). Só é necessário colocar entre aspas se o argumento em questão 
for um texto (ou uma “expressão lógica”, como veremos a seguir).

Caso o usuário queira listar, de B10 até B200, quantas vezes aparecem números maiores que 
38, a forma seria a seguinte:

=CONT.SE(B10:B200;”>38”)

Na CONT.SE, podemos usar alguns símbolos para criar as “expressões lógicas” como esta que 
vimos no exemplo acima... São eles:

< (menor que)

> (maior que)

<= (menor ou igual a)

>= (maior ou igual a)

= (igual a) – este não é necessário indicar.

<> (diferente de)

Note que o sinal de “=” (igual a) não é necessário ser colocado por um princípio muito óbvio:

A função =CONT.SE(B1:B10; “=100”) significa “Conte, de B1 até B10, quantas células tem con-
teúdo igual a 100. Ora, isso pode ser conseguido escrevendo, simplesmente, assim: =CONT.
SE(B1:B10;100).

7.4.14.2. Funções de Soma Condicional

=SOMASE(Int_Cri;Critério;Int_Soma)

Essa função realiza uma soma condicional em que o usuário deverá informar segundo qual 
critério, em outro intervalo paralelo, deve ser encontrado para que se proceda com a soma dos 
valores em um determinado intervalo. Veja:

Figura 7.45 – Uma planilha de controle de vendas.
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Se o usuário quiser saber apenas quanto foi vendido, em Janeiro, por Pedro, basta informar 
=SOMASE(A2:A10;”Pedro”;B2:B10). O Excel vai procurar, de A2 até A10, pela palavra Pedro, e, 
se encontrar, somará a célula equivalente da coluna B2 a B10.

Note que o primeiro Intervalo é o que indica onde procurar o Critério (“Pedro”, no caso). Logo 
depois deve-se informar qual é o critério e, por fim, deve-se informar, depois do último ponto-e-
vírgula, o intervalo da soma, ou seja, o intervalo onde estão as células que contém os números 
a serem somados.

O critério da função SOMASE usa as mesmas regras do critério da função CONT.SE, e pode, 
também, utilizar expressões lógicas.

7.4.14.3. Função SE

A função SE é a verdadeira “função condicional” do Excel. Por meio dela, é possível estabelecer 
dois valores de resposta possíveis e atribuir a responsabilidade ao Excel de escolher um deles. 

Ou seja, você dá ao Excel: a faca, dois queijos e a razão que o fará escolher entre os dois!

A forma de usar a função SE é:

=SE(Condição;Valor Verdadeiro;Valor Falso)

onde

Condição é um teste, uma proposição a ser avaliada pelo Excel. Essa “proposição” só pode ter 
duas respostas: SIM ou NÃO. Note isso: o Excel não sabe qual é o estado desta proposição (ele 
irá avaliar no momento de acionar o ENTER).

Valor verdadeiro é a resposta que a função apresentará caso a condição seja verdadeira (caso a 
sua resposta tenha sido SIM).

Valor falso é a resposta que a função apresentará caso a condição seja falsa (ou seja, se sua 
resposta foi NÃO).

A condição do Excel sempre deve ser uma assertiva do tipo SIM/NÃO (ou booleana, como 
costumamos chamar); portanto, ela exige um operador de comparação entre dois valores. 
Um operador de comparação é um sinal usado para comparar dois valores. Os operadores 
que usamos são os mesmos das expressões lógicas das funções CONT.SE e SOMASE... Vamos 
lembrá-los:

< (menor que)

> (maior que)

<= (menor ou igual a)

>= (maior ou igual a)

= (igual a)

<> (diferente de)
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Um exemplo muito comum na maioria dos cursos é a famosa planilha de notas dos alunos, que 
apresentará REPROVADO ou APROVADO de acordo com a média obtida pelo aluno. Veja um 
exemplo da planilha:

Figura 7.46 – Planilha de notas usando a função SE.

Observe que na coluna A estão os nomes dos alunos, nas colunas B e C estão as notas e na 
coluna D está a média (possivelmente calculada com o uso da função MÉDIA). 

Na coluna E, deseja-se que o Excel apresente a palavra Reprovado, caso a média do aluno seja 
inferior a 7,0 (sete) e Aprovado caso a média do aluno seja igual ou superior a 7,0 (sete).

Para que o Excel faça isso, basta escrever a seguinte função SE (na célula E3, que corresponde 
ao campo “Situação” do primeiro aluno):

=SE(D3<7;”Reprovado”;”Aprovado”)

onde:

D3<7 é a condição (também chamada teste lógico) que avalia se a média do aluno (localizada 
na célula D3) é menor que 7,0.

“Reprovado” é a resposta que a função apresentará caso a condição seja verdadeira;

“Aprovado” é a resposta da função caso a condição seja falsa;

Lembre-se: Para usar textos dentro das funções do Excel, devemos escrevê-los entre aspas.

O resultado da função mostrada (após sua cópia com a alça de preenchimento) é:

Figura 7.47 – Resultado da função SE.

Quer entender definitivamente a função SE em português? Batize o primeiro ponto-e-vírgula 
de “então” e o segundo de “senão”, o resultado é que:

=SE(D3<7;”Reprovado”;”Aprovado”)
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pode ser lida assim:

Se D3 for menor que 7, então apresente “Reprovado”, senão apresente “Aprovado”.

Fácil, não?

7.5. Construindo Gráficos no Excel

Além das fórmulas e funções do Excel, é muito comum encontrar em concursos algumas 
perguntas acerca do recurso de criação de gráficos do Excel, que é muito simples de utilizar e 
entender.

Para construir um gráfico no Excel, é necessário selecionar uma sequência numérica em sua 
planilha e solicitar o comando de criação do gráfico.

Figura 7.48 – Basta selecionar o intervalo do qual se deseja construir o gráfico.

Depois de selecionadas as sequências textuais e numéricas que serão apresentadas no gráfico, 
basta acionar a ferramenta desejada do grupo Gráfico, na guia Inserir.

Figura 7.49 – guia Inserir, grupo Gráfico

Dependendo de qual ferramenta você escolha (para escolher o tipo do gráfico), surgirá um 
quadro de opções para escolher o subtipo dele. Escolhemos a ferramenta Colunas, e o primeiro 
subtipo de colunas simples.

Figura 7.50 – Assistente de gráfico do Excel.
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Quando o gráfico é selecionado, surge, na Faixa de Opções, um conjunto de guias próprio para 
Gráficos, contendo as guias Design, Layout e Formatar. Há algumas ferramentas interessantes 
em cada uma delas... Vá mexer!

Se quiser mais dicas acerca da criação e manipulação de gráficos no Excel, consulte o site da 
Editora Campus/Elsevier (www.elsevier.com.br) na seção referente a este livro!

Figura 7.51 – Guias para Gráficos

7.6. Outros Comandos e Recursos do Excel

Assim como no Word 2010, o Excel 2010 apresenta seus comandos em guias na Faixa de Op-
ções. Vamos analisar alguns desses comandos (não todos, pois, em sua maioria, são semelhan-
tes aos comandos de mesmo nome no Word).

Vou, contudo, apontar para os comandos que mais merecem nossa atenção em cada guia, ok? 
Considero que os demais, portanto, você já conhece do Word!

7.6.1. Guia Página Inicial

Não há muitos comandos no Excel que sejam diferentes em funcionalidade ou forma de acio-
namento que as ferramentas dessa guia no Word. Mas algumas, sim, pertencem somente ao 
Excel. Vejamos quais delas e onde:

7.6.1.1. Grupo Alinhamento

No grupo Alinhamento, conforme se pode ver na figura a seguir, é possível encontrar as ferra-
mentas de alinhamento normal de parágrafo (esquerda, centralizado e direita – note que não 
há Justificado, como no Word). Também é possível ver os botões aumentar e diminuir recuo.

Figura 7.52 – Grupo Alinhamento
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Note, caro leitor, porém, a presença de algumas ferramentas interessantes:

 • Ferramentas de alinhamento vertical: permitem alinhar o texto verticalmente na célula: 
em cima, no meio e embaixo (que é o normal).

 • Orientação (o “ab” inclinado): permite escrever o texto de forma inclinada, ou vertical, ou 
uma letra em cima da outra... as várias opções se encontram quando se clica nesta ferra-
menta.

 • Quebrar Texto Automaticamente (o botão na extremidade superior direita, que parece um 
“robô com o braço esquerdo levantado e atirando raio laser pelos olhos” – tá, eu fui longe 
nessa, hein?): permite escrever textos com mais de uma linha dentro de uma única célula. 

 • Mesclar e Centralizar (o botão abaixo do robô, com a “letra A cercada por todos os lados”): 
Permite fundir várias células, transformando-as em apenas uma! Dentro do menu que se 
abre pela setinha à direita deste botão, há outras opções, como Dividir as células (desfazer 
a Mesclagem).

Veja o resultado de algumas destas ferramentas:

Figura 7.53 – Efeitos de Alinhamento

Um clique no ícone de controle deste grupo (o pequeno ícone à direita do nome “Alinhamento”) 
abrirá a janela de Formatar Células diretamente na guia Alinhamento (guia, aqui, entenda-se: 
dentro da janela que se abrirá!).

Só um alerta: o ícone de controle do grupo Fonte também abrirá a janela de Formatar Células 
(com a diferença de que a guia aberta será a guia Fonte).

7.6.1.2. Grupo Número

Oferece uma série de ferramentas para a formatação de números (estilos de números). Os núme-
ros, no Excel, podem ser apresentados em diversos formatos: moeda, percentual, fração etc.

Figura 7.54 – Grupo Número
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Além do drop down (caixa de listagem), onde está aparecendo “Geral”, que permite escolher 
o tipo específico de estilo numérico (são mais de 10 estilos diferentes), é possível escolher os 
mais comuns nos botões abaixo:

 • Formato de Contabilização (o botão da cédula e das moedas): apresenta o número com o 
seu símbolo de moeda (“R$” no caso do Brasil!). Dá para escolher Dólar e Euro também (na 
setinha ao lado do botão).

 • Estilo de Porcentagem (o botão com o “%”): exibe o número como formato percentual.

 • Separador de Milhares (o botão do “000”): formata qualquer número para ter um “.” (pon-
to) entre os milhares (de três em três dígitos) e duas casas decimais (separadas da parte 
inteira, claro, por uma vírgula).

 • Aumentar e Diminuir Casas Decimais: a cada clique em cada um desses botões, fará o nú-
mero de casas decimais apresentadas no número aumentar ou diminuir. Dica: as “setinhas” 
indicativas, nos desenhos dos botões, nos traem! Seta para a esquerda = Aumentar! Seta 
para a direita = Diminuir!

Veja o resultado:

Figura 7.55 – Efeitos de formatação de Números

Perceba que o número 40 não se tornou 40%, mas 4000%! Claro! Os efeitos de formatação de 
número alteram o formato do número, não o seu valor! Se 40 virasse 40%, estaria mudando de 
valor (afinal, 40% é o mesmo que 0,4).

Na verdade, uma célula só muda de valor quando a gente (usuário) muda o valor da célula 
(escrevendo, manualmente, um novo valor).

E, para finalizar o grupo: um clique no ícone de controle deste grupo fará a abertura da janela 
Formatar Células (novamente), só que desta vez apontando para a guia Número.

7.6.1.3. Grupo Estilo

Traz três ferramentas interessantes:

Formatação Condicional

Esta ferramenta permite que as células selecionadas apresentem algum efeito automaticamente 
de acordo com os valores delas.
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É possível, por exemplo, especificar que uma determinada célula ficará em azul e negrito se 
o valor dela for maior ou igual a 7 e que ficará em vermelho e itálico se o seu valor for menor 
que 7 (note que isso – formatar condicionalmente – não é feito pela função SE, é feito por este 
recurso!).

Também é possível estabelecer indicadores (ícones ou barras coloridas) para apresentar, visual-
mente, a relação entre os valores de várias células: basta selecioná-las e escolher a opção certa 
dentro do comando formatação condicional.

Veja exemplos:

Figura 7.56 – Formatação Condicional em ação

A coluna “A” mostrada acima usou o efeito de “Barras de Dados”, em que a formatação condi-
cional cria barras coloridas crescentes de acordo com o valor das células selecionadas. As colu-
nas “C” e “E” usaram o recurso de “Conjuntos de Ícones”, para representar símbolos diferentes 
de acordo com os valores das células.

Formatar como Tabela

Transforma um conjunto (intervalo) de células em uma Tabela. Esse recurso não só permite es-
colher a formatação da tabela (efeitos de cores e fontes para todas as células da tabela), como 
cria filtros para as colunas da tabela.

Figura 7.57 – Tabela formatada no Excel

Preste atenção, também, ao fato de que uma nova guia é aberta quando você seleciona 
qualquer célula desta tabela: a guia Design, dentro de Ferramentas de Tabela.

Figura 7.58 – Guia Design, das Ferramentas de Tabela
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Estilos de Célula

Ao clicar nesta ferramenta, surge uma galeria contendo formatos predeterminados de efeitos 
para células (você os aceita se quiser).

É um jeito rápido de aplicar efeitos às células. Além disso, depois de aplicar esses estilos, se qui-
ser mudar na galeria a formatação, todas as células que têm esse estilo aplicado serão afetadas, 
apresentando o novo formato.

7.6.1.4. Grupo Células

Traz as seguintes ferramentas:

 • Inserir: permite inserir células, linhas, colunas ou planilhas inteiras.

 • Excluir: consegue excluir células, linhas, colunas ou planilhas.

 • Formatar: oferece diversos recursos de formatação da estrutura das células, linhas e co-
lunas, como largura da coluna, altura da linha, ocultação ou exibição de células, linhas e 
colunas...

Esta ferramenta também oferece recursos para renomear e mover planilhas (em relação às 
demais planilhas da pasta de trabalho) além de proteger as planilhas com senha, para evitar 
inserção e apagamento de dados de forma não autorizada.

7.6.1.5. Grupo Edição

Possui algumas ferramentas úteis, como o Localizar e Selecionar (que se assemelha ao Localizar 
do Word). Essa ferramenta apresenta apenas algumas opções a mais, como “Ir Para”, que per-
mite navegar pela Pasta de Trabalho que se está utilizando.

Figura 7.59 – Grupo Edição

Das ferramentas que se diferenciam do Word, podemos listar:

 • Classificar e Filtrar: permite ordenar dados nas linhas do Excel com base no conteúdo de 
uma coluna (ordem alfabética ou numérica, sejam elas natural ou inversa) além de criar 
filtros (apresentar, na tela, apenas os dados que respeitem certo critério), o que é muito 
útil em planilhas grandes!

 • Soma (o símbolo do “Ʃ”): dá acesso a um recurso que constrói rapidamente as funções (sem 
que seja necessário ao usuário digitá-las). Sinceramente, caro leitor, é uma ferramenta para 
“auxílio de preguiçoso”...
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 • Preencher (o botão da “setinha para baixo”): tem a mesma função da alça de preenchimento, 
ou seja: serve para ajudar a preencher a planilha facilmente.

 • Limpar (o botão da “borrachinha”): permite limpar formatações, conteúdos, fórmulas e 
outros itens das células selecionadas.

7.6.2. Demais Guias do Excel

Vamos dar uma olhada em alguns dos recursos restantes do Excel, tendo em mente, claro, que 
o mais importante sobre o programa já foi visto (é exatamente a parte que aborda cálculos).

As demais ferramentas fazem parte de diversas guias da Faixa de Opções do Excel:

7.6.2.1. Guia Inserir

Tabela Dinâmica

Este recurso, conseguido na guia Inserir, dentro do grupo Tabelas, serve para inserir uma Tabela 
Dinâmica na planilha (jura? é mesmo?).

Uma Tabela Dinâmica é uma forma de apresentar, resumidamente, dados que em uma planilha 
normal seriam considerados complicados ou difíceis de analisar. As tabelas dinâmicas oferecem 
uma maneira muito rápida de saber de informações precisas acerca do conteúdo apresentado 
na planilha. 

Vamos à prática, analisando a imagem a seguir:

Figura 7.60 – Planilha com dados crus

Imagina se surgisse uma pergunta do tipo: “Quanto foi vendido, pela Vendedora Ana, em Belo 
Horizonte?” ou, então “Quanto foi vendido ao Cliente ‘Be-a-Byte’ de Santo André?”.

Tais perguntas são mais rapidamente respondidas por meio de uma Tabela Dinâmica, como a 
que está mostrada a seguir:
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Figura 7.61 – Tabela Dinâmica do exemplo anterior

Exibe ou oculta todos os comentários das células da planilha. Quando esse comando é aciona-
do, a barra de ferramentas Revisão é exibida.

Ao clicar em qualquer célula da Tabela Dinâmica, surgem as Ferramentas de Tabela Dinâmica, 
contendo duas guias: Design e Opções.

Figura 7.62 – Ferramentas de Tabela Dinâmica

7.6.2.2. Guia Layout da Página

Ferramentas para Impressão

Na guia Layout da Página, encontram-se algumas ferramentas próprias para auxiliar o usuário 
no processo de impressão da planilha (processo este que, pelo fato de o Excel não ser WY-
SIWYG, é um pouco “melindroso”).

Só para lembrar: o Word é WYSIWYG (“What You See Is What You Get”, ou “O que você vê é o 
que você obtém”) porque aquilo que se vê na tela é exatamente o que se consegue impresso 
(afinal, no Word, temos, na tela, uma representação de uma página em branco, não é mesmo?).

No Excel, porém, não se imprime exatamente como se vê na tela, pois na tela temos uma plani-
lha muito grande, que precisa de “certos ajustes” para caber numa folha de papel.

As ferramentas que vamos apresentar se encontram, todas, na guia Layout da Página, mas se-
paradas em grupos diferentes... Preste atenção a elas:

Área de Impressão

Este comando, pertencente ao grupo Configurar Página, permite que você determine uma área 
específica que será impressa da planilha. Basta selecionar um conjunto de células e acionar o 
comando!
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Depois de acionado o comando, uma borda tracejada irá circundar o intervalo de células deter-
minado. Quando você acionar o comando Imprimir, perceberá que só aquela área específica 
será impressa (o restante da planilha será ignorado, mesmo que apresente conteúdo).

Imprimir Títulos

Este comando, também contido no grupo Configurar Página, dá acesso à janela de Configura-
ção da Página, mais precisamente dentro da guia Layout, onde é possível, entre outras coisas, 
determinar quais linhas e colunas da planilha devem se repetir em todas as páginas quando a 
planilha for impressa.

Acompanhe um vídeo explicando a função deste recurso no hotsite deste livro, no site da Ed. 
Campus/Elsevier (www.elsevier.com.br).

Quebras

Determina a posição das Quebras de Página (indicadores, na planilha, de onde se separam as 
páginas a serem impressas). Este comando também está localizado no grupo Configurar Página.

A planilha, caso seja grande demais, será impressa em várias páginas (folhas de papel) e, com 
isso, é necessário indicar, visualmente na tela, onde se encerra uma página e onde começa 
outra. Para alterar as posições destes indicadores, é necessário selecionar a célula na posição 
onde a quebra ocorrerá e inserir a Quebra de Página por meio deste comando.

Dimensionar para Ajustar e Opções da Planilha

Estes dois grupos estão juntos na guia Layout da Página e trazem algumas interessantes ferra-
mentas.

Figura 7.63 – Grupos Dimensionar e Opções da Planilha

No primeiro, podemos definir a largura (em páginas) e a altura (em páginas) que queremos 
para a nossa planilha ser impressa, ou determinar uma escala (em percentual) em relação ao 
tamanho atual da planilha.

Ao determinar uma largura e uma altura, a escala será automaticamente ajustada para caber 
melhor na quantidade de páginas definida.

No grupo Opções de Planilha, podemos solicitar se as linhas de grade (as finas linhas que sepa-
ram as células) serão apenas mostradas na tela (opção “Exibir”) ou se serão impressas (opção 
“Imprimir” – o que, por sinal, não vai acontecer, pois está desmarcado).



 

www.acasadoconcurseiro.com.br1888

O mesmo pode se dizer dos títulos das colunas (A, B, C, D etc.) e os títulos das linhas (1, 2, 3, 4 
etc.). Normalmente, eles só são vistos na tela (opção “Exibir”), mas não são impressos (opção 
“Imprimir”, por isso ela está desmarcada).

7.6.2.3. Guia Fórmulas

Os comandos da guia Fórmulas dizem respeito, claro, à inserção de fórmulas e funções, além da 
análise e correção de erros que venham a acontecer nestas fórmulas.

A inserção das funções fica a cargo do grupo Biblioteca de Funções, mostrado abaixo, que sepa-
ra as opções de funções de acordo com a categoria da função:

Figura 7.64 – Grupo Biblioteca de Funções

Algumas ferramentas de facilitação, auditoria e análise das fórmulas podem ser encontradas 
nos demais grupos.

Figura 7.65 – Mais ferramentas da guia Fórmulas

Através do grupo Nomes Definidos, é possível definir (atribuir) nomes amigáveis aos intervalos 
de células (como, por exemplo, dizer que as células A1:A20 serão chamadas de “Despesas” – 
dessa forma, para somá-las, poderemos escrever =SOMA(Despesas)).

No grupo Auditoria de Fórmulas, podemos analisar como as fórmulas estão relacionadas, in-
cluindo a apresentação de “setas” que rastreiam a relação entre a célula selecionada (que con-
tém uma fórmula) e aquelas das quais ela depende (para as quais a célula aponta) – no coman-
do Rastrear Precedentes.

Também é possível Rastrear Dependentes, que significa mostrar setas que apontem de uma 
célula para aquelas que contenham fórmulas que dependam dela.

Figura 7.66 – Comando Rastrear Precedentes
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O comando Remover Setas faz com que todas elas sumam da tela (normalmente, ao solicitar 
que elas apareçam, em pouco tempo elas somem sozinhas).

O comando Mostrar Fórmulas faz com que as fórmulas escritas na planilha nunca sumam (nun-
ca serão substituídas pelos resultados). Ou seja, mesmo depois do ENTER, as fórmulas continu-
am sendo mostradas. Basta outro clique nesta ferramenta para que volte ao normal.

7.6.2.4. Guia Dados

Na guia Dados, encontramos vários comandos relacionados com o preenchimento das planilhas, 
bem como a análise e a correção dos dados nela inseridos.

Figura 7.67 – Guia Dados – primeiros Grupos

O Grupo Obter Dados Externos oferece ferramentas para importar, de vários tipos de arquivos 
externos, os dados para a planilha, como arquivos do Access (banco de dados), arquivos de 
texto (do Word, por exemplo), arquivos da Internet (páginas), além de outras fontes, como 
arquivos XML, bancos de dados SQL entre outros.

O grupo Conexões, por sua vez, trabalha com os vínculos (links) entre a pasta de trabalho atual 
e as fontes de dados externas. Uma conexão é uma ligação entre o Excel e uma fonte de dados 
externa a ele, de modo que quando os dados foram alterados lá na origem, mantenham-se 
atualizados dentro da planilha do Excel.

Em resumo, o grupo Obter Dados Externos trabalha trazendo os dados para dentro da planilha 
(e tornando-os independentes do local de onde vieram). O grupo Conexões serve para 
“vincular” (ligar) o Excel ao local onde os dados estão, fazendo com que mantenham essa 
“ligação” (vínculo de dependência, mesmo) entre si.

Há, também, o grupo Classificar e Filtrar, com ferramentas mais específicas para o ordenamento 
dos itens de uma tabela e a apresentação seletiva (filtrada) dos dados desejados.

Interessante mesmo, porém, para uma prova, seria perguntar pelas ferramentas do grupo 
Ferramentas de Dados, que são várias e bem legais!
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Figura 7.68 – Grupos Classificar e Filtrar e Ferramentas de Dados

A ferramenta Texto para Colunas consegue dividir um texto que está em uma célula em várias 
colunas, desde que haja um símbolo no texto que possa ser substituído para tal objetivo (como 
um sinal de “;”, por exemplo);

A ferramenta Remover Duplicatas serve para excluir as linhas da planilha que apresentam da-
dos duplicados na coluna que for indicada.

O comando Validação de Dados oferece uma forma de determinar valores válidos para a inser-
ção de dados nas células do Excel. Exemplo: pode-se determinar que, nas células da coluna “B”, 
só sejam aceitos valores numéricos entre 0 (zero) e 10 (dez).

O comando Consolidar serve para reunir os dados de vários intervalos (digamos A1:A10, B1:B10 
e C1:C10) em um único intervalo de mesmo tamanho (digamos F1:F10) preenchendo-o com o 
resultado de uma função (soma, normalmente) de cada respectiva célula nos três intervalos.

Ou seja, a célula F1 terá a soma de A1, B1 e C1. A célula F2 terá a soma de A2, B2 e C2, e assim 
por diante. Parece uma besteira (pois se poderia fazer tal coisa via uma função soma na célula 
F1 e depois arrastando-a pela alça), mas é muito fácil de fazer e bem prático!

Ahhh! E tem uma diferença crucial: o Consolidar não mantém o vínculo (fórmulas), ele já traz 
como resultado do comando os números (ou seja, células preenchidas com valores numéricos, 
não com fórmulas). Claro que você poderá escolher manter o vínculo ao realizar o comando, 
mas por padrão, ele não é mantido.

Dentro do comando Teste de Hipóteses há algumas opções, dentre as quais a mais interessante 
é Atingir Meta. Este comando permite que o Excel preencha uma determinada célula com um 
valor escolhido pelo programa, com o intuito de atingir um resultado determinado pelo usuário 
numa célula que contém uma fórmula.

Veja no exemplo abaixo:

Figura 7.69 – Exemplo de Planilha para o Atingir Meta

Explicando a planilha acima:

Nas células A9, C9 e E9 existem números (valores numéricos constantes);

A célula G9 tem a fórmula =A9*C9*E9+A9 (tá, eu usei uma fórmula com juros simples, ok? Não 
reclama disso!)
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A célula A12 tem a fórmula =G9/E9 (afinal, para calcular o valor da parcela, é necessário dividir 
o valor total do carro pelo número de parcelas).

Agora, imagine a seguinte situação: “Cara, ficou pesado pra mim! Queria pagar mensalmente, 
no máximo, 2.000,00 reais!”. Sabendo que o nosso amigo chorão não se importa com o número 
de parcelas, nem com o valor total do automóvel, é só perguntar ao Excel: “Ei, Excel, que valor 
poderia haver em E9 (número de parcelas) para que o valor em A12 (valor de cada parcela) 
fosse 2.000,00?”.

É simples: a célula A12 tem uma fórmula que depende (diretamente) de E9 (número de 
parcelas). Então, para que A12 atinja a meta que queremos (2.000,00), alguém tem que “ceder” 
(mudar de valor). Esse alguém indicado tem que ser uma célula contendo um número (não 
pode ser uma célula contendo uma fórmula).

Veja como preenchemos a janela do Atingir Meta:

Figura 7.70 – Atingir Meta sendo usado

Note, na figura abaixo, como a célula E9 mudou (para 37,549407) e isso fez com que o Valor 
Total do automóvel mudasse. Consequentemente, o valor da parcela mudou para o que se de-
sejava (2.000,00) – na verdade, foi ele, o valor 2.000,00, quem fez todo o resto mudar!

Figura 7.71 – Atingir Meta obteve uma solução

Há alguns outros comandos na guia Dados, mas estes são, sem dúvidas, os mais usados e, 
provavelmente, os mais cobrados em prova.

7.6.2.5. Guia Revisão

Há vários comandos na guia Revisão, mas a maioria deles já foi vista no Word (os comandos são 
basicamente os mesmos), com exceção de poucos. Vamos, justamente, conhecer essas exce-
ções!
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Proteger Planilha e Proteger Pasta de Trabalho

Há dois comandos relacionados com proteção de dados.

Proteger Planilha impede que alterações sejam feitas nas planilhas, como inserção, modifica-
ção e exclusão de dados, alteração na largura das colunas e/ou na altura das linhas, inserção e 
exclusão de células, linhas e colunas etc.

Proteger Pasta de Trabalho impede as alterações na estrutura da Pasta de Trabalho, em si, 
como, por exemplo, inserção, movimentação e exclusão de planilhas.

Nos dois casos, é possível especificar uma senha que será usada para desproteger o item (des-
bloquear os limites impostos), permitindo, novamente, as alterações.

Compartilhar Pasta de Trabalho

Permite que uma pasta de trabalho (arquivo salvo pelo Excel) possa ser usada por mais de uma 
pessoa ao mesmo tempo (desde que tenha sido salvo, claro, num local a que todos tenham acesso).

Permitir que os Usuários Editem Intervalos

Depois de proteger uma planilha, é possível definir alguns intervalos de células que certos usu-
ários poderão alterar (inserir, modificar ou excluir dados). Deste modo, você define quem pode 
alterar onde na sua planilha!

Esse recurso só funciona se a rede da qual o computador faz parte for uma rede corporativa 
Windows (um “domínio Windows”).

7.6.2.6. Guia Exibição

A guia Exibição traz uma série de recursos interessantes, mas vamos, claro, nos ater aos que 
mais importam (os mais prováveis em prova).

O Grupo Modo de Exibição de Pasta de Trabalho apresenta alguns comandos referentes à for-
ma de apresentar a planilha na sua tela, começando pelo modo Normal, que é a forma como 
normalmente vemos a planilha.

Em seguida, temos o modo Layout da Página, que permite visualizar a planilha, na tela, confor-
me ela será impressa (em páginas, como no Word).

Há também, neste grupo, o botão Tela Inteira, que permite que a área da planilha passe a ocu-
par a tela inteira, sem a Faixa de Opções, nem a Barra de Fórmulas.

Há também o Grupo Mostrar, que permite exibir ou ocultar as linhas de grade, os títulos de 
linhas e colunas, a barra de fórmulas e a régua (visível somente no modo Layout da Página).

Há também o grupo Zoom, com comandos para aproximar e afastar a planilha, tornando seus 
conteúdos maiores ou menores respectivamente.
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Finalmente, no grupo, Janela, vários são os comandos relacionados com a exibição das janelas 
onde o Excel se apresenta, como a possibilidade de criar novas janelas contendo a mesma 
planilha ou de organizar as janelas lado a lado.

Mas, no grupo Janela, o comando mais cobrado em prova é, simplesmente, o comando 
Congelar Painéis, em que é possível fixar uma ou mais linhas (na parte de cima) e/ou colunas 
(à esquerda) enquanto o restante da planilha mantém-se livre para a rolagem (arrastando pela 
barra de rolagem).

Basta clicar na primeira célula que deve ficar livre (por exemplo, para fixar a linha 1 e a coluna 
A, seleciona-se a célula B2) e acionar o comando Congelar Painéis. Também há, dentro deste 
botão, os comandos Congelar Primeira Linha e Congelar Primeira Coluna, que facilitam o 
trabalho caso um desses seja o seu desejo.

Dentro deste botão também aparece o Descongelar Painéis quando algo já estiver congelado 
na planilha.

7.7. Valores de Erros (Mensagens #)

Algumas vezes, quando escrevemos uma fórmula no Excel, este não consegue dar um resultado 
correto e nos retorna mensagens precedidas pelo sinal de # (grade, sustenido, jogo da velha ou 
qualquer nome que queira dar). Essas mensagens são chamadas Valores de erro. Os principais 
valores de erro e suas causas são listados a seguir:

 • #VALOR!: é apresentado quando um usuário tenta inserir um argumento ou operando em 
uma fórmula que esta não entende. Exemplo, se na célula B3 existe 13 e na célula B4 existe 
“teste”, a fórmula =B3+B4 resultará em #VALOR!, porque na célula B4 existe um texto, que 
não pode ser calculado pela fórmula.

 • #DIV/0!: ocorre quando a fórmula ou função tenta realizar uma divisão por 0 (zero).

 • #NOME?: ocorre quando o Excel não reconhece o texto em uma fórmula. Por exemplo, 
quando se tenta inserir um nome de função que ele não conhece, como =ÇOMA(B2:B10). 
(Essa “doeu”, não foi?)

 • #REF!: ocorre quando uma referência de célula não é válida. Como se quiséssemos que o 
Excel calculasse isto: =B2+A0. Esse erro ocorre quando usamos a alça de preenchimento e 
esta ultrapassa os limites das planilhas, tentando construir algo assim.

 • #NÚM!: ocorre com valores numéricos inválidos em uma fórmula ou função. Por exemplo, 
quando uma função exige um argumento numérico positivo e o usuário fornece um 
argumento negativo.

 • #NULO!: ocorre quando o usuário especifica uma interseção de duas áreas que não se in-
terceptam. Em algumas funções e recursos do Excel, é necessário informar intervalos de 
células que se interceptam, caso o usuário informe intervalos que não possuem área de 
intersecção, esse erro será apresentado.

 • ########: não é um erro na fórmula, mas sim um alerta de que o número apresentado na 
célula não cabe na largura da coluna. A solução é alterar a largura da coluna para que ele 
seja perfeitamente visualizado.
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7.8. Referência Circular

Esse é o tipo de erro causado pela falta de atenção do usuário. O Excel apresenta um erro de 
referência circular quando o usuário tenta inserir uma fórmula que dependa direta ou indireta-
mente da célula onde ela está sendo inserida. Veja o exemplo:

Figura 7.72 – Fórmula =B1+B2 escrita na célula B2.

O Excel tentará, em vão, resolver a equação solicitada pelo usuário, mas não será capaz porque 
isso ocasionará sucessivos cálculos fazendo o programa entrar em “loop”. O resultado é uma 
mensagem de erro e a célula apresentando 0 (zero) e uma seta apontando para onde o erro 
ocorreu.

Às vezes o problema não é tão “claro” de se ver, como poderemos notar no exemplo a seguir:

Figura 7.73 – A soma foi inserida em uma das células contidas no intervalo da qual é dependente.

Ainda é possível cometer o erro de Referência Circular apontando indiretamente para a célula 
em que a fórmula está inserida (mais difícil ainda de encontrar o erro).

Figura 7.74 – A célula C3 aponta para A3, que, por sua vez, aponta de volta para C3 – referência circular indireta.

7.9. Lembrando e Aprimorando Referências

No Excel, usamos as referências de células para indicar ao programa onde buscar dados, o que 
já vimos. Segue uma listagem mais completa das maneiras de fazer referências no programa.
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7.9.1. Estilo de referência A1

Forma oficial de fazer referências no Excel. Neste estilo, as colunas são nomeadas por letras (de 
A até XFD) e as linhas são classificadas por números (de 1 até 10048576). 

Já vimos essa forma de referência anteriormente, portanto, esta tabela serve como uma 
revisão:

Para se referir a Use

A célula na coluna A e linha 10 A10

O intervalo de células na coluna A e linhas 10 a 20 A10:A20

O intervalo de células na linha 15 e colunas B até E B15:E15

Todas as células na linha 5 5:5

Todas as células nas linhas 5 a 10 5:10

Todas as células na coluna H H:H

Todas as células nas colunas H a J H:J

O intervalo de células nas colunas A a E e linhas 10 a 20 A10:E20

Portanto, um usuário poderia solicitar a soma de todas as células da coluna B apenas digitando 
=SOMA(B:B). Não seria necessário fazer =SOMA(B1:B1048576).

7.9.2. Estilo de referência 3D

Este “estilo” nada mais é que uma implementação do estilo anterior para cálculos com dados 
em múltiplas planilhas.

O negócio é o seguinte: imagine um arquivo do Excel com seis planilhas (Plan1, Plan2, Plan3, 
Plan4, Plan5 e Plan6). Suponha que exista um valor em cada célula B10 dessas planilhas e que 
esses valores precisam ser somados, o que fazer?

Que tal assim?

= Plan1!B10 + Plan2!B10 + Plan3!B10 + Plan4!B10 + Plan5!B10 + Plan6!B10

Essa fórmula até que funciona, mas facilitaria muito se fizéssemos assim:

=SOMA(Plan1:Plan6!B10)

Observe que o operador de intervalo (o sinal de dois pontos) está entre os nomes das planilhas, 
o que constitui uma referência 3D. Pois é, por mais complexo que pareça, uma referência 3D é 
apenas um intervalo entre planilhas. Uma referência 3D inclui a referência de célula ou interva-
lo, precedida por um intervalo de nomes de planilhas, apenas.
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7.10. Considerações Finais

Bem, mesmo que você almeje um cargo público para a área jurídica e ache que o Excel não vai te 
ajudar em nada e não faz parte das atribuições do seu cargo, prepare-se... Todos os concursos, 
independentemente de cargo, salário, órgão ou nível de instrução, exigem Excel. 

E, como pudemos perceber, ele não é uma ferramenta difícil. Se você conhecer esse programa 
bem, já sairá na frente dos seus concorrentes que não deram ao Excel a devida atenção.
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Direito Constitucional

TÍTULO I
Dos Princípios Fundamentais 

1o Fundamentos

Separação dos poderes

Objetivos fundamentais

Relações Internacionais / Princípios

2o

3o

4o

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

I – a soberania;
II – a cidadania;
III – a dignidade da pessoa humana;
IV – os valores sociais do trabalho e da 
livre iniciativa;
V – o pluralismo político.

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

Forma de Governo Forma de Estado

SO

República

Presidencialismo

Federação

Democrático

CI DI VA PLU

Sistema de Governo Regime de Governo

I II III IV V

1o
Fundamentos
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Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o 
Judiciário.

2º SEPARAÇÃO DOS PODERES

LEGISLATIVO EXECUTIVO JUDICIÁRIO

LEGISLA ADMINISTRA JULGA

FUNÇÃO TÍPICA

ADMINISTRA LEGISLA ADMINISTRA

JULGA JULGA LEGISLA

FUNÇÃO ATÍPICA

LEGISLATIVO EXECUTIVO JUDICIÁRIO
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SEPARAÇÃO DOS PODERES

Princípio

Conhecido

Sistema

Tripartição dos Poderes

Freios e contrapesos

Checks and balance

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

I – construir uma sociedade livre, justa e solidária;

II – garantir o desenvolvimento nacional;

III – erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais;

IV – promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 
outras formas de discriminação.

CON GARRA ERRA POUCO

Objetivos fundamentais

Construir

Garantir

Erradicar

Promover

Con

Gar

Erra

P

I

II

III

IV

3o
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Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes 
princípios:

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

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

Autodeterminação
Independência
Defesa da paz

Intervenção

Concessão
Prevalência
Igualdade

Repúdio
Cooperação

Solução

NÃO

CON
PRE

I

RE
CO
S

3
1
6

4

10
2
5

8
9
7

A
IN
DA

4o Relações Internacionais:
Princípios
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Questões Cespe

1. (112270) 2016 – CESPE – DPU – Conheci-
mentos Básicos – Cargos 3 e 8 

Acerca dos princípios fundamentais expres-
sos na Constituição Federal de 1988 (CF), 
julgue o item a seguir.

A prevalência dos direitos humanos, a con-
cessão de asilo político e a solução pacífica 
de conflitos são princípios fundamentais 
que regem as relações internacionais do 
Brasil.

( ) Certo   ( ) Errado

2. (112271) 2015 – CESPE – MPOG – Analista 
Técnico Administrativo – Cargo 2 

Acerca dos princípios fundamentais e dos 
direitos e deveres individuais e coletivos, 
julgue o item a seguir.

Nas relações internacionais, a República Fe-
derativa do Brasil é regida pelo princípio da 
concessão de asilo político.

( ) Certo   ( ) Errado

3. (97225) 2015 – CESPE – MPOG – Técnico de 
Nível Superior – Cargo 22

Acerca dos princípios fundamentais previs-
tos na Constituição Federal de 1988 (CF), 
julgue o item a seguir.

De acordo com a CF, os objetivos funda-
mentais da República Federativa do Brasil 
incluem erradicar a pobreza e a marginaliza-
ção e reduzir as desigualdades sociais.

( ) Certo   ( ) Errado

4. (97226) 2015 – CESPE – MPOG – Técnico de 
Nível Superior – Cargo 22

Acerca dos princípios fundamentais previs-
tos na Constituição Federal de 1988 (CF), 
julgue o item a seguir.

Nos termos da nossa CF, todo o poder ema-
na do povo que, por sua vez, o exerce di-
retamente ou por meio de representantes 
eleitos.

( ) Certo   ( ) Errado

5. (97227) 2015 – CESPE – MPOG – Técnico de 
Nível Superior – Cargo 22

Acerca dos princípios fundamentais previs-
tos na Constituição Federal de 1988 (CF), 
julgue o item a seguir.

O Brasil rege-se nas relações internacionais, 
entre outros princípios, pelos princípios da 
intervenção e vedação de concessão de asi-
lo político.

( ) Certo   ( ) Errado

6. (97228) 2015 – CESPE – MPOG – Técnico de 
Nível Superior – Cargo 22

Acerca dos princípios fundamentais previs-
tos na Constituição Federal de 1988 (CF), 
julgue o item a seguir.

A busca pela integração econômica, políti-
ca, social e cultural dos povos da América 
Latina visa à formação de uma comunidade 
latino-americana de nações.

( ) Certo   ( ) Errado
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7. (112272) 2015 – CESPE – FUB – Conheci-
mentos Básicos – Nível Intermediário 

Julgue o item seguinte , relativo  aos princí-
pios fundamentais da República Federativa 
do Brasil.

O princípio da dignidade da pessoa huma-
na pode ser relativizado, porque, diante de 
casos concretos, é permitido o juízo de pon-
deração, visto que são variados os titulares 
desse direito fundamental.

( ) Certo   ( ) Errado

8. (112273) 2015 – CESPE – FUB – Conheci-
mentos Básicos – Nível Intermediário 

O pluralismo político é princípio fundamen-
tal que assegura aos cidadãos até mesmo o 
apartidarismo.

( ) Certo   ( ) Errado 

9. (112274) 2015 – CESPE – FUB – Assistente 
em Administração

Julgue o item a seguir, a respeito da Cons-
tituição Federal de 1988 (CF) e dos funda-
mentos da República Federativa do Brasil. 

O pluralismo político, fundamento da Re-
pública Federativa do Brasil, é pautado pela 
tolerância a ideologias diversas, o que ex-
clui discursos de ódio, não amparados pela 
liberdade de manifestação do pensamento.

( ) Certo   ( ) Errado

10. (112275) 2015 – CESPE – FUB – Conheci-
mentos básicos 

Com base nas disposições da Constituição 
Federal de 1988 (CF), julgue o item seguin-
te.

O regime político adotado na CF caracte-
riza a República Federativa do Brasil como 
um estado democrático de direito em que 
se conjuga o princípio representativo com 

a participação direta do povo por meio do 
voto, do plebiscito, do referendo e da inicia-
tiva popular.

( ) Certo   ( ) Errado

11. (112276) 2014 – CESPE – ANTAQ – Conheci-
mentos Básicos – Cargos 1 a 4 

Julgue o item a seguir, com relação aos prin-
cípios fundamentais da Constituição Federal 
de 1988 e à aplicabilidade de suas normas. 

A concessão de asilo político é princípio 
norteador das relações internacionais bra-
sileiras, conforme expressa disposição do 
texto constitucional.

( ) Certo   ( ) Errado

12. (112277) 2014 – CESPE – TJ-SE – Analista 
Judiciário – Direito

Julgue os itens a seguir, a respeito da teoria 
dos direitos fundamentais e dos princípios 
fundamentais na Constituição Federal de 
1988 (CF). 

O pluralismo político traduz a liberdade de 
convicção filosófica e política, assegurando 
aos indivíduos, além do engajamento pluri-
partidário, o direito de manifestação de for-
ma apartidária.

( ) Certo   ( ) Errado

13. (112278) 2014 – CESPE – TC-DF – Técnico de 
Administração Pública

A respeito das classificações das constitui-
ções e dos princípios fundamentais previs-
tos na CF, julgue os itens a seguir. 

Ao implementar ações que visem reduzir as 
desigualdades sociais e regionais e garantir 
o desenvolvimento nacional, os governos 
põem em prática objetivos fundamentais da 
República Federativa do Brasil. 

( ) Certo   ( ) Errado
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14. (112279) 2014 – CESPE – Câmara dos Depu-
tados – Analista Legislativo

Acerca dos direitos e garantias fundamen-
tais e dos princípios constitucionais, julgue 
os itens subsequentes.

A República Federativa do Brasil, constitu-
ída como Estado democrático de direito, 
visa garantir o pleno exercício dos direitos e 
garantias fundamentais, incluindo-se, entre 
seus fundamentos, a cidadania e a dignida-
de da pessoa humana.

( ) Certo   ( ) Errado

15. (112280) 2014 – CESPE – SUFRAMA – Agen-
te Administrativo

Acerca da classificação das constituições e 
dos princípios fundamentais, julgue os itens 
a seguir, considerando que a CF correspon-
de à Constituição Federal de 1988.

A CF propugna, de forma específica, a inte-
gração econômica, política, social e cultural 
do Brasil com os povos da América Latina.

( ) Certo   ( ) Errado

16. (112281) 2014 – CESPE – Polícia Federal –  
Conhecimentos Básicos – Nível Superior

No que se refere aos princípios fundamen-
tais e à organização do Estado brasileiro, jul-
gue o próximo item.

A República Federativa do Brasil, formada 
pela união indissolúvel dos estados, municí-
pios e Distrito Federal (DF), adota a federa-
ção como forma de Estado.

( ) Certo   ( ) Errado

17. (112282) 2015 – CESPE – Instituto Rio 
Branco – Diplomata – Prova 2

A respeito do processo legislativo e dos di-
reitos e garantias fundamentais, conforme 
disposto na Constituição Federal de 1988, 
julgue (C ou E) o item subsequente.

A concessão de asilo político a estrangeiro 
é princípio que rege a República Federativa 
do Brasil nas suas relações internacionais, 
mas, como ato de soberania estatal, o Esta-
do brasileiro não está obrigado a realizá-lo.

( ) Certo   ( ) Errado

18. (112283) 2012 – CESPE – ANAC – Analista 
Administrativo

Embora a soberania popular seja um dos 
princípios fundamentais do Estado demo-
crático de direito brasileiro, o exercício do 
poder pelo povo é feito apenas indireta-
mente no Brasil.

( ) Certo   ( ) Errado

19. (112284) 2012 – CESPE – ANAC – Analista 
Administrativo

Os princípios que regem as relações inter-
nacionais do Brasil incluem a prevalência 
dos direitos humanos e a concessão de asilo 
político.

( ) Certo   ( ) Errado

20. (112285) 2012 – CESPE – ANAC – Analista 
Administrativo

A separação de poderes é um dos seus prin-
cípios constitucionais fundamentais.

( ) Certo   ( ) Errado
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21. (112286) 2012 – CESPE – PC-AL – Agente de 
Polícia

A Constituição Federal de 1988 pode ser 
considerada democrática e tem como fun-
damentos a soberania, a cidadania, a digni-
dade da pessoa humana, os valores sociais 
do trabalho e da livre iniciativa e o pluralis-
mo político.

( ) Certo   ( ) Errado

22. (112287) 2012 – CESPE – PRF – Agente 
Administrativo

Considerando-se a diferença entre os fun-
damentos e os objetivos da República Fe-
derativa do Brasil, é correto afirmar que a 
dignidade da pessoa humana é um funda-
mento e, não, um objetivo.

( ) Certo   ( ) Errado

23. (12288) 2012 – CESPE – Câmara dos Depu-
tados – Técnico Legislativo

Acerca dos princípios fundamentais previs-
tos na Constituição da República de 1988 
(CF), julgue o item a seguir.

As relações internacionais da República Fe-
derativa do Brasil regem-se pelo princípio 
da autodeterminação dos povos.

( ) Certo   ( ) Errado

24. (112289) 2012 – CESPE – Câmara dos Depu-
tados – Técnico Legislativo

Acerca dos princípios fundamentais previs-
tos na Constituição da República de 1988 
(CF), julgue o item a seguir.

Estão entre os fundamentos da República 
Federativa do Brasil a cidadania e o pluri-
partidarismo.

( ) Certo   ( ) Errado

24. (112290) 2012 – CESPE – Câmara dos Depu-
tados – Analista Legislativo (+ provas)

A garantia do desenvolvimento nacional é 
um princípio que rege as relações interna-
cionais da República Federativa do Brasil.

( ) Certo   ( ) Errado 

Gabarito: 1. (112270) Certo 2. (112271) Certo 3. (97225) Certo 4. (97226) Certo 5. (97227) Errado 6. (97228) Certo  
7. (112272) Certo 8. (112273) Certo 9. (112274) Certo 10. (112275) Certo 11. (112276) Certo 12. (112277) Certo  
13. (112278) Certo 14. (112279) Certo 15. (112280) Certo 16. (112281) Certo 17. (112282) Certo  18. (112283) Errado  
19. (112284) Certo 20. (112285) Certo 21. (112286) Certo 22. (112287) Certo 23. (112288) Certo 24. (112289) Errado  
25. (112290) Errado 



MTE - Auditor Fiscal do Trabalho – Direito Constitucional – Prof. André Vieira

www.acasadoconcurseiro.com.br 1911

TÍTULO II
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPÍTULO I
DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS

5o Dos direitos e deveres
individuais e coletivos

Dos direitos sociais

Da nacionalidade

Dos direitos políticos

Dos partidos políticos

6o-11o

12o-13o

14o-16o

17o

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, 
à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

DESTINATÁRIOS DO ART. 5º:

Proteção dentro do país. Brasileiros, estrangeiros, pessoas físicas e jurídicas. 
Embora o texto do artigo garanta expressamente aos brasileiros e aos estrangeiros
residentes no País o exercício de todos os direitos e garantias fundamentais, a
interpretação aqui é sistemática e �nalística além desta proteção ser realizada
sem distinção de qualquer natureza. Assim, a proteção dos direitos fundamentais
é reservada a todos os indivíduos, independente de sua nacionalidade ou situação
no Brasil.
A expressão residentes no Brasil, segundo Alexandre Moraes, deve ser interpretada
no sentido de que a Carta Federal só pode assegurar a validade e gozo de direitos
fundamentais dentro do território brasileiro, não excluindo, assim, os estrangeiros
em trânsito pelo território nacional. As pessoas jurídicas também são bene�ciárias
dos direitos e das garantias individuais, porque reconhece-se às associações o
direito à existência.

I – homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição;
II – ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei;
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TORTURA – ART. 5º, III e LIII

III – ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante;

DIREITO DE OPINIÃO – Speech Hate

IV – é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;

V – é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano 
material, moral ou à imagem;

LIBERDADE DE CRENÇA RELIGIOSA

VI – é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício 
dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas 
liturgias;

VII – é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades 
civis e militares de internação coletiva;

VIII – ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de 
convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação 
legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em 
lei; (ver artigo 15, inciso IV). 

DIREITO DE EXPRESSÃO
IX – é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, 
independentemente de censura ou licença;

INVIOLABILIDADE DA INTIMIDADE, DA VIDA PRIVADA, DA HONRA E DA IMAGEM

X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o 
direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;
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INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO

XI – a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento 
do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante 
o dia, por determinação judicial;

REGRA Inviolabilidade do domicílio

DIA NOITE

EXCEÇÕES

Flagrante delito Flagrante delito

Prestar socorro Prestar socorro

Desastre Desastre

Determinação Judicial X

Key-code Sem consentimento

CPC

J.A.Silva

Nucci

LenzaCO
N

CE
IT

O
 D

E 
D

IA

Art. 172 (06:00/20:00)

(06:00/18:00)

Sol alto

Alvorecer/Anoitecer

Pouco importando o horário

Conjugação de critérios

(06:00/18:00) + Aurora ao crepúsculo
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SIGILO DE CORRESPONDÊNCIA E DE COMUNICAÇÃO

XII – é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados 
e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses 
e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução proces-
sual penal;

Interceptação
telefônica

Só será autorizada por ordem judicial nos seguintes casos:

Investigação criminal

Instrução processual penal

1

2

XIII – é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as 
qualificações profissionais que a lei estabelecer;

XIV – é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, 
quando necessário ao exercício profissional;

LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO

XV – é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer 
pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens;

DIREITO DE REUNIÃO E ASSOCIAÇÃO XV a XXI

XVI – todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao 
público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião 
anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à 
autoridade competente;
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ASSOCIAÇÃO

XVII – é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar;

XVIII – a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de 
autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento;

XIX – as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades 
suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado;

XX – ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado;

XXI – as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para 
representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente;

PROPRIEDADE

XXII – é garantido o direito de propriedade;

XXIII – a propriedade atenderá a sua função social;

XXIV – a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou 
utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, 
ressalvados os casos previstos nesta Constituição;

XXV – no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de 
propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano;

XXVI – a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela 
família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua 
atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento;
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Justa Valor venal

Antecipada

Em espécie

Prévia

Em dinheiro

A pequena
propriedade

rural

Para pagamentos de débitos
decorrentes de sua atividade produtiva

Desde que trabalhada pela família

Dispondo a lei sobre os meios de
financiar o seu desenvolvimento

XXIV

XXVI
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PROPRIEDADE INTELECTUAL

XXVII – aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de 
suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar;

XXVIII – são assegurados, nos termos da lei:

a) a proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução da imagem e 
voz humanas, inclusive nas atividades desportivas;

b) o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de 
que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e 
associativas;

XXIX – a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua 
utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos 
nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o 
desenvolvimento tecnológico e econômico do País;

     http://entendaocasolegiao.blogspot.com.br/

XXX – é garantido o direito de herança;
XXXI – a sucessão de bens de estrangeiros situados no País será regulada pela lei brasileira em 
benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhes seja mais favorável a lei 
pessoal do de cujus;
XXXII – o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor;
XXXIII – todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse 
particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de 
responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade 
e do Estado;
XXXIV – são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:

a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou 
abuso de poder;
b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento 
de situações de interesse pessoal;

PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE JURISDICIONAL ‒ ACESSO À JUSTIÇA
XXXV – a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;
XXXVI – a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;
XXXVII – não haverá juízo ou tribunal de exceção;
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XXXVIII – é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados:

a) a plenitude de defesa;
b) o sigilo das votações;
c) a soberania dos veredictos;
d) a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida;

PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ‒ ANTERIORIDADE

XXXIX – não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal;

PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL

XL – a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu;
XLI – a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais;

CRIMES

XLII – a prática do racismo constitui crime INAFIANÇÁVEL e IMPRESCRITÍVEL, sujeito à pena 
de reclusão, nos termos da lei;

XLIII – a lei considerará crimes INAFIANÇÁVEIS e INSUSCETÍVEIS DE GRAÇA OU ANISTIA 
a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os 
definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os 
que, podendo evitá-los, se omitirem;

XLIV – constitui crime INAFIANÇÁVEL e IMPRESCRITÍVEL a ação de grupos armados, civis ou 
militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático;
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CRIMES INAFIANÇÁVEL IMPRESCRITÍVEL INSUSCETÍVEL

RACISMO

HEDIONDO

TERRORISMO

TRÁFICO

TORTURA

AGA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

PENAS

XLV – nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o 
dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores 
e contra eles executadas, ATÉ O LIMITE DO VALOR DO PATRIMÔNIO TRANSFERIDO;
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XLVI – a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes:
a) privação ou restrição da liberdade;
b) perda de bens;
c) multa;
d) prestação social alternativa;
e) suspensão ou interdição de direitos;

Não recepcionaRecepciona

Privação ou restrição da liberdade

5
De morte, salvo em caso de guerra 
declarada, nos termos do art. 84, XIX

Suspensão ou interdição de direitos

Prestação social alternativa

Multa

Perda de bens

Cruéis

De banimento

De trabalhos forçados

De caráter perpétuo

PENAS

XLVII – não haverá penas:
a) de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do art. 84, XIX;
b) de caráter perpétuo;
c) de trabalhos forçados;
d) de banimento;
e) cruéis;
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XLVIII – a pena será cumprida em ESTABELECIMENTOS DISTINTOS, de acordo com a 
NATUREZA DO DELITO, a IDADE e o SEXO do apenado;

Estabelecimento distinto

Natureza do delito

Idade

Sexo

Do cumprimento da pena

A

B

C

D

XLIX – é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral;

L – às presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos 
durante o período de amamentação;
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EXTRADIÇÃO

LI – nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, 
praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de 
entorpecentes e drogas afins, na forma da lei;

LII – não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião;

Nato

Crime político

Crime de opinião

Não será extraditadoEstrangeiro

Naturalizado

Jamais

Antes

Antes / depois

Crime comum

Tráfico ilícito

Crime Político

Competência Originária

Competência Recursal
Ordinária

Juízes Federais

STF
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PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL – XXXVII e LIII
LIII – ninguém será processado nem sentenciado senão pela AUTORIDADE COMPETENTE;

PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL

LIV – ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;

LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são 
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA – FRUITS OF THE POISONOUS TREE

LVI – são inadmissíveis, no processo, AS PROVAS OBTIDAS POR MEIOS ILÍCITOS;

 

PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA

LVII – ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal 
condenatória;

LVIII – o civilmente identificado não será submetido a identificação criminal, salvo nas hipóteses 
previstas em lei;

  

LIX – será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo 
legal;

LX – a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade 
ou o interesse social o exigirem;
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PRESO

LXI – ninguém será PRESO senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada 
de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime 
propriamente militar, definidos em lei;

PRISÃO

LXII – a PRISÃO de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados 
imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada;

PRESO

LXIII – o PRESO será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, 
sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado;

LXIV – o PRESO tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu 
interrogatório policial;
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PRISÃO

LXV – a PRISÃO ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária;

LXVI – ninguém será levado à PRISÃO ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade 
provisória, com ou sem fiança;

LXVII – não haverá PRISÃO civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento 
voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel;

REMÉDIOS CONSTITUCIONAIS

LXVIII – conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de 
sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;

LXIX – conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não 
amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade 
ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de 
atribuições do Poder Público;

LXX – o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por:

a) partido político com representação no Congresso Nacional;

b) organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em 
funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou 
associados;

LXXI – conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora 
torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas 
inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania;

LXXII – conceder-se-á habeas data:

a) para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, 
constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter 
público;

b) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial 
ou administrativo;

LXXIII – qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular 
ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade 
administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo 
comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência;
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REMÉDIOS CONSTITUCIONAIS
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REMÉDIOS CONSTITUCIONAIS
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Assistência Jurídica Integral e Gratuita (AJIG)
LXXIV – o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 
insuficiência de recursos;

LXXV – o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além 
do tempo fixado na sentença;

CHEGOU A MINHA VEZ!!!

LXXVI – são gratuitos para os reconhecidamente pobres, na forma da lei:
a) o registro civil de nascimento;
b) a certidão de óbito;
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LXXVII – são gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data, e, na forma da lei, os atos 
necessários ao exercício da cidadania.

LXXVIII – a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do 
processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

§ 1º As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm APLICAÇÃO IMEDIATA.

§ 2º Os direitos e garantias expressos nesta CONSTITUIÇÃO NÃO EXCLUEM OUTROS DECOR-
RENTES DO REGIME E DOS PRINCÍPIOS POR ELA ADOTADOS, ou dos tratados internacionais 
em que a República Federativa do Brasil seja parte.

§ 3º Os tratados e convenções internacionais SOBRE DIREITOS HUMANOS que forem aprova-
dos, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos res-
pectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais.

§ 4º O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional a cuja criação tenha mani-
festado adesão.

§,1o

§,2o

§,3o

§,4o

Aplicação imediata

Exemplificativo / não exclui

2T # 3/5 # CD e SF # EC

TPI # Estatuto de Roma
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Questões Cespe

1. (112291) 2015 – CESPE – TCU –  Técnico Fe-
deral de Controle Externo – Conhecimentos 
Básicos

Acerca dos direitos e garantias fundamen-
tais individuais e coletivos resguardados 
pela Constituição Federal de 1988, julgue o  
item  subsequente.

O mandado de segurança coletivo pode ser 
impetrado por partido político que tenha 
representação no Congresso Nacional.

( ) Certo   ( ) Errado

2. (112292) 2015 – CESPE – TCU – Técnico Fe-
deral de Controle Externo – Conhecimentos 
Básicos 

Acerca dos direitos e garantias fundamen-
tais individuais e coletivos resguardados 
pela Constituição Federal de 1988, julgue o  
item  subsequente.

A casa é asilo inviolável do indivíduo, de 
modo que ninguém pode nela penetrar sem 
o consentimento do morador, salvo por de-
terminação judicial; nessa circunstância, a 
entrada poderá ocorrer em qualquer horá-
rio.

( ) Certo   ( ) Errado

3. (112293) 2015 – CESPE – TCU – Técnico Fe-
deral de Controle Externo – Conhecimentos 
Básicos 

Acerca dos direitos e garantias fundamen-
tais individuais e coletivos resguardados 
pela Constituição Federal de 1988, julgue o  
item  subsequente.

No Brasil, é vedada a pena de morte em 
quaisquer situações.

( ) Certo   ( ) Errado

4. (112294) 2015 – CESPE – STJ – Analista 
Judiciário – Administrativa (Segurança)

Acerca dos direitos humanos, à luz da Cons-
tituição Federal de 1988 (CF), julgue o item 
subsequente.

Para fins do direito à inviolabilidade do do-
micílio, o conceito de casa não abrange lo-
cais nos quais são exercidas atividades de 
índole profissional, como consultórios e es-
critórios.

( ) Certo   ( ) Errado

5. (112295) 2016 – CESPE – DPU –  Analista 
Técnico – Administrativo

À luz do disposto na Constituição Federal de 
1988 (CF), julgue o item que se segue, acer-
ca dos direitos e garantias fundamentais, da 
nacionalidade e dos direitos políticos.

O direito fundamental à vida também se 
manifesta por meio da garantia de condi-
ções para uma existência digna.

( ) Certo   ( ) Errado

6. (112296) 2015 – CESPE – TJ-DFT – Analista 
Judiciário – Oficial de Justiça Avaliador Fe-
deral

Julgue o item a seguir, a respeito dos direi-
tos e garantias fundamentais.

O habeas data visa proteger a privacidade 
do indivíduo contra o abuso no registro de 
dados pessoais falsos ou equivocados, sen-
do, por isso, o meio apto para a obtenção 
de vista de processo administrativo.

( ) Certo   ( ) Errado
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7. (112297) 2015 – CESPE – TJ-DFT – Analista 
Judiciário – Oficial de Justiça Avaliador Fe-
deral

Julgue o item a seguir, a respeito dos direi-
tos e garantias fundamentais.

O habeas data não é meio de solicitação e 
obtenção de informações de terceiros, uma 
vez que tem como objetivo assegurar o co-
nhecimento de informações relativas ao 
próprio impetrante.

( ) Certo   ( ) Errado

8. (112298) 2016 – CESPE – DPU – Técnico em 
Assuntos Educacionais

Acerca dos direitos e garantias fundamen-
tais, de acordo com o disposto na Constitui-
ção Federal de 1988 (CF), julgue o próximo 
item.

A expressão da atividade intelectual, artísti-
ca, científica e de comunicação é livre, mas 
a lei pode prever casos de censura ou de 
exigência de licença do poder público para 
o seu exercício.

( ) Certo   ( ) Errado

9. (112299) 2015 – CESPE – STJ – Analista Judi-
ciário – Administrativa (Segurança)

Acerca dos direitos humanos, à luz da Cons-
tituição Federal de 1988 (CF), julgue o item 
subsequente.

O direito de reunião constitui instrumen-
to viabilizador do exercício da liberdade de 
expressão e propicia a ativa participação 
da sociedade civil mediante exposição de 
ideias, opiniões, propostas, críticas e rein-
vindicações.

( ) Certo   ( ) Errado

10. (112300) 2016 – CESPE – DPU Prova – 
Técnico em Assuntos Educacionais

Acerca dos direitos e garantias fundamentais, 
de acordo com o disposto na Constituição Fe-
deral de 1988 (CF), julgue o próximo item.

A CF assegura a liberdade de pensamento, 
mas veda o anonimato, uma vez que o co-
nhecimento da autoria torna possível a utili-
zação do direito de resposta.

( ) Certo   ( ) Errado

11. (112301) 2015 – CESPE – STJ – Analista Judi-
ciário – Administrativa (Segurança)

Ainda com relação aos direitos humanos, 
julgue o próximo item à luz da CF.

O habeas data não se presta à retificação 
das informações constantes de bancos de 
dados de entidades públicas. 

( ) Certo   ( ) Errado

12. (112302) 2015 – CESPE – STJ – Analista Judi-
ciário – Administrativa (Segurança)

Ainda com relação aos direitos humanos, 
julgue o próximo item à luz da CF.

As entidades associativas, se expressamen-
te autorizadas, possuem legitimidade para 
representar seus filiados na esfera judicial.

( ) Certo   ( ) Errado

13. (112303) 2015 – CESPE – STJ – Analista Judi-
ciário – Administrativa (Segurança)

Ainda com relação aos direitos humanos, 
julgue o próximo item à luz da CF.

O preso tem direito à identificação dos res-
ponsáveis por sua prisão, somente havendo 
sigilo em caso de necessidade de proteção 
da segurança dos agentes públicos envolvi-
dos no caso. 

( ) Certo   ( ) Errado
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14. (112304) 2015 – CESPE – MPOG – Analista 
Técnico Administrativo – Cargo 2 

Acerca dos princípios fundamentais e dos 
direitos e deveres individuais e coletivos, 
julgue o item a seguir.

A ação popular deve ser proposta somente 
por partido político com representação no 
Congresso Nacional.

( ) Certo   ( ) Errado

15. (112305) 2015 – CESPE – STJ – Analista Judi-
ciário – Administrativa (Segurança)

Acerca dos direitos humanos, à luz da Cons-
tituição Federal de 1988 (CF), julgue o item 
subsequente.

A CF somente admite a pena de morte em 
caso de guerra declarada.

( ) Certo   ( ) Errado

16. (112306) 2015 – CESPE – FUB – Auditor

No que concerne aos direitos e às garantias 
fundamentais, julgue o  item  que se segue.

Nos processos judiciais, são assegurados 
aos litigantes os direitos fundamentais do 
contraditório e da ampla defesa. Entretan-
to, diante do princípio da autotutela admi-
nistrativa, essa garantia é inaplicável aos 
processos administrativos.

( ) Certo   ( ) Errado

17. (97231) 2015 – CESPE – MPOG – Técnico de 
Nível Superior – Cargo 22

No que tange aos direitos e às garantias indi-
viduais e coletivos, julgue o item que se se-
gue.

O direito adquirido, entendido como aquele 
que já se incorporou ao patrimônio do seu 
titular, não poderá ser prejudicado por lei 
posterior.

( ) Certo   ( ) Errado

18. (97230) 2015 – CESPE – MPOG –  Técnico de 
Nível Superior – Cargo 22

No que tange aos direitos e às garantias in-
dividuais e coletivos, julgue o item que se 
segue.

É plena a liberdade de associação, até mes-
mo a de natureza paramilitar.

( ) Certo   ( ) Errado

19. (97229) 2015 – CESPE – MPOG – Técnico de 
Nível Superior – Cargo 22

No que tange aos direitos e às garantias in-
dividuais e coletivos, julgue o item que se 
segue.

De acordo com a CF, e com base no direito à 
escusa de consciência, o indivíduo pode se 
recusar a praticar atos que conflitem com 
suas convicções religiosas, políticas ou filo-
sóficas, sem que essa recusa implique res-
trições a seus direitos.

( ) Certo   ( ) Errado

20. (112307) 2015 – CESPE – MPOG – Analista 
Técnico Administrativo – Cargo 2 

Acerca dos princípios fundamentais e dos 
direitos e deveres individuais e coletivos, 
julgue o item a seguir.

O direito do cidadão de receber dos órgãos 
públicos informações de interesse coletivo 
inclui também aquelas imprescindíveis à se-
gurança da sociedade. 

( ) Certo   ( ) Errado

21. (112308) 2015 – CESPE –  DEPEN – Especia-
lista – Todas as áreas – Conhecimentos Bási-
cos 

Por suas características mais definidoras, a 
Constituição Federal de 1988 (CF) foi cha-
mada de Constituição Cidadã. Com relação 
aos direitos humanos e aos direitos funda-
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mentais consagrados na Carta Magna brasi-
leira, julgue o  item  a seguir.

Ninguém pode ser submetido a tortura ou a 
tratamento desumano ou degradante, salvo 
em situação de guerra externa ou em caso 
de traição nacional.

( ) Certo   ( ) Errado

22. (112309) 2015 – CESPE – DEPEN – Especia-
lista – Todas as áreas – Conhecimentos Bási-
cos 

Por suas características mais definidoras, a 
Constituição Federal de 1988 (CF) foi cha-
mada de Constituição Cidadã. Com relação 
aos direitos humanos e aos direitos funda-
mentais consagrados na Carta Magna brasi-
leira, julgue o item a seguir.

O direito à vida, à liberdade, à igualdade, 
à segurança e à propriedade é assegurado 
a todos os brasileiros, sem distinção, mas 
existem ressalvas quanto a essa garantia 
para os estrangeiros residentes no país.

( ) Certo   ( ) Errado

23. (112310) 2015 – CESPE – DEPEN  –  Especialis-
ta – Todas as áreas – Conhecimentos Básicos 

Por suas características mais definidoras, a 
Constituição Federal de 1988 (CF) foi cha-
mada de Constituição Cidadã. Com relação 
aos direitos humanos e aos direitos funda-
mentais consagrados na Carta Magna brasi-
leira, julgue o item a seguir.

A única forma de censura permitida no 
Brasil é a que envolve espetáculos teatrais, 
especialmente os voltados para o público 
infanto-juvenil, e os livros didáticos a serem 
utilizados no ensino fundamental.

( ) Certo   ( ) Errado

24. (112311) 2015 – CESPE – FUB – Conheci-
mentos Básicos – Cargo 2 

Acerca dos direitos e das garantias funda-
mentais previstos na Constituição Federal 
de 1988 (CF), julgue o seguinte item

É garantida a livre manifestação do pensa-
mento, ainda que na forma anônima.

( ) Certo   ( ) Errado

25. (112312) 2015 – CESPE – FUB – Conheci-
mentos Básicos – Cargo 2 

Acerca dos direitos e das garantias funda-
mentais previstos na Constituição Federal 
de 1988 (CF), julgue o seguinte item.

Em nenhuma circunstância haverá penas 
cruéis ou de morte, de caráter perpétuo, de 
trabalhos forçados e de banimento.

( ) Certo   ( ) Errado

Gabarito: 1. (112291) Certo 2. (112292) Errado 3. (112293) Errado 4. (112294) Errado 5. (112295) Certo  
6. (112296) Errado 7. (112297) Certo 8. (112298) Errado 9. (112299) Certo 10. (112300) Certo 11. (112301) Errado  
12. (112302) Certo 13. (112303) Errado 14. (112304) Errado 15. (112305) Certo 16. (112306) Errado 17. (97231) Certo  
18. (97230) Errado 19. (97229) Certo 20. (112307) Errado 21. (112308) Errado 22. (112309) Errado 23. (112310) Errado  
24. (112311) Errado 25. (112312) Errado
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CAPÍTULO II
DOS DIREITOS SOCIAIS

Art. 6º  São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, 
o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 
desamparados, na forma desta Constituição.
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Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua 
condição social:

Destinatários do Art. 7o

Urbano
Rural
Doméstico
Avulso
Aprendiz
Servidor Público
Oficial das Forças Armadas

I – relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos 
de lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos;

II – seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário;

III – fundo de garantia do tempo de serviço;

IV – salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas 
necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, 
lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe 
preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;

V – piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho;

VI – irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo;

VII – garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração variável;

VIII – décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria;

IX – remuneração do trabalho noturno superior à do diurno;

X – proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa;

XI – participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, 
participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;

XII – salário-família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos 
da lei;

XIII – duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro 
semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou 
convenção coletiva de trabalho;

XIV – jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, 
salvo negociação coletiva;

XV – repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos;

XVI – remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do 
normal;
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XVII – gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário 
normal;

XVIII – licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e 
vinte dias;

XIX – licença-paternidade, nos termos fixados em lei;

XX – proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos 
da lei;

XXI – aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de trinta dias, nos 
termos da lei;

XXII – redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e 
segurança;

XXIII – adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma 
da lei;

XXIV – aposentadoria;

XXV – assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 (cinco) anos de 
idade em creches e pré-escolas;

XXVI – reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho;

XXVII – proteção em face da automação, na forma da lei;

XXVIII – seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização 
a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa;

XXIX – ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional 
de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção 
do contrato de trabalho;

XXX – proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por 
motivo de sexo, idade, cor ou estado civil;

XXXI – proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do 
trabalhador portador de deficiência;

XXXII – proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os 
profissionais respectivos;

XXXIII – proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de 
qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 
quatorze anos;

XXXIV – igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o 
trabalhador avulso

Parágrafo único. São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos 
previstos nos incisos IV, VI, VII, VIII, X, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIV, XXVI, XXX, 
XXXI e XXXIII e, atendidas as condições estabelecidas em lei e observada a simplificação do 
cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, decorrentes da relação de 
trabalho e suas peculiaridades, os previstos nos incisos I, II, III, IX, XII, XXV e XXVIII, bem como a 
sua integração à previdência social.



 

www.acasadoconcurseiro.com.br1938

SA
LÁ

RI
O

 M
ÍN

IM
O

VELHAS NA TPM

V Vestuário

IV
A

rt
. 7

o

E Educação

L Lazer

Higiene

Alimentação

Saúde

Transporte

Previdência Social

Moradia

H

A

P

S

T

M



MTE - Auditor Fiscal do Trabalho – Direito Constitucional – Prof. André Vieira

www.acasadoconcurseiro.com.br 1939

EM
PR

EG
A

D
O

 D
O

M
ÉS

TI
CO

ANTES DA EC 72

SIDRA FLA

IV

VI

VIII

XV

XXI

XIX

XVII

XVIII

XXIV



 

www.acasadoconcurseiro.com.br1940

EM
PR

EG
A

D
O

 D
O

M
ÉS

TI
CO

NÃO TEM DIREITO

V

XI

XIV

XX

XXIII

XXVII

XXIX

XXXII

XXXIV



MTE - Auditor Fiscal do Trabalho – Direito Constitucional – Prof. André Vieira

www.acasadoconcurseiro.com.br 1941

PROIBIÇÃO PRA JORNADA INSALUBRE é IGUAL PIPA PRO AUTO

1 – PROIBIÇÃO de distinção de trabalho manual, técnico e intelectual;
2 – PRAzo prescricional 2 pra 5;
3 – JORNADA de seis horas ininterruptas com revezamento
4 – INSALUBRidade, Penosidade e Periculosidade;
5 – IGUALdade entre trabalhador permanente e avulso
6 – PIso Salarial;
7 – PArticipação nos lucros;
8 – PROteção do mercado de trabalho da mulher e;
9 – proteção em face da AUTOmação;

Observação: O FGTS do empregado doméstico passou a ser exigido a partir de:

Dia Mês Ano

1o 10 2015
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Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios institui-rão, no âmbito de sua 
competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração 
pública direta, das autarquias e das fundações públicas.  (Vide ADIn 2.135-4)

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, 
VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer 
requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

< 880

SERVIDORES PÚBLICOS

IV

VII

VIII

IX

XII
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Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:

I – a lei não poderá exigir autorização do Estado para a 
fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão 
competente, vedadas ao Poder Público a interferência 
e a intervenção na organização sindical;

II – é vedada a criação de mais de uma organização 
sindical, em qualquer grau, representativa de categoria 
profissional ou econômica, na mesma base territorial, 
que será definida pelos trabalhadores ou empregadores 
interessados, não podendo ser inferior à área de um 
Município;

III – ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses 
coletivos ou individuais da categoria, inclusive em 
questões judiciais ou administrativas;

IV – a assembléia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, 
será descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical 
respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei;

V – ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato;

VI – é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho;

VII – o aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais;

VIII – é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a 
cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o 
final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei.

Filiado

Votar

Ser votado

Aposentado

Parágrafo único. As disposições deste artigo aplicam-se à organização de sindicatos rurais e de 
colônias de pescadores, atendidas as condições que a lei estabelecer.
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Art. 9º É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade 
de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender.

§ 1º A lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das 
necessidades inadiáveis da comunidade.

§ 2º Os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penas da lei.

Prazo

Lock out Greve do empregador

Parcial

Total 48h

72h X

X

Alcança Serviços

114, §, 3o

Atividades essenciais

Cuidado

Paralisações

%

ou

Prazo %

Pagamento do salário ainda que
o empregado não tenha trabalhado.

Cuidado

Lei 7783/89
Art. 17. Fica vedada a paralisação das atividades, por iniciativa do EMPREGADOR, com o 
objetivo de frustrar negociação ou dificultar o atendimento de reivindicações dos respectivos 
empregados (LOCK OUT). 
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Art. 10. É assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos 
públicos em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e 
deliberação.

Art. 11. Nas empresas de mais de duzentos empregados, é assegurada a eleição de um representante 
destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores.
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QuestõesQuestões Cespe

1. (112313) 2015 – CESPE – MPOG – Analista 
Técnico Administrativo – Cargo 2 

No tocante aos direitos sociais e aos direitos 
políticos, julgue o seguinte item.

Os direitos sociais estão inseridos na segun-
da geração, ou dimensão, dos direitos fun-
damentais.

( ) Certo   ( ) Errado

2. (112314) 2016 – CESPE – DPU – Técnico em 
Assuntos Educacionais

Acerca dos direitos e garantias fundamen-
tais, de acordo com o disposto na Constitui-
ção Federal de 1988 (CF), julgue o próximo 
item.

A cláusula de reserva do possível refere-se 
à possibilidade material de o poder público 
concretizar direitos sociais e constitui, em 
regra, uma limitação válida à implementa-
ção total desses direitos. 

( ) Certo   ( ) Errado

3. (112315) 2013 – CESPE – TRT – 10ª 
REGIÃO (DF e TO) Analista Judiciário – Área 
Administrativa

O salário mínimo e o décimo terceiro salá-
rio com base na remuneração integral são 
direitos dos trabalhadores domésticos.

( ) Certo   ( ) Errado

4. (112316) 2013 – CESPE – CNJ – Técnico 
Judiciário – Área Administrativa

Nas negociações coletivas de trabalho, é 
obrigatória a participação dos sindicatos.

( ) Certo   ( ) Errado

5. (112317) 2013 – CESPE – TRT – 10ª REGIÃO 
(DF e TO) – Analista Judiciário – Área 
Judiciária

O empregado filiado que vier a se aposentar 
perderá o direito de votar e de ser votado 
na organização sindical que integre.

( ) Certo   ( ) Errado

6. (112318) 2013 – CESPE – TRT – 10ª REGIÃO 
(DF e TO) – Analista Judiciário – Área 
Judiciária

A criação de entidade sindical depende de 
autorização do órgão competente, podendo 
o poder público nela intervir quando hou-
ver comprovada violação de seus atos esta-
tutários.

( ) Certo   ( ) Errado

7. (112319) 2012- CESPE – ANAC – Analista 
Administrativo

É direito social dos trabalhadores a assistên-
cia gratuita aos filhos, desde o nascimento 
até os cinco anos de idade, em creches e 
pré-escolas.

( ) Certo   ( ) Errado

8. (112320) 2012 – CESPE – TJ-RR – Agente de 
Proteção

A alimentação é um direito social.

( ) Certo   ( ) Errado
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9. (112321) 2012 – CESPE – TJ-RR – Agente de 
Proteção

A CF prevê o período mínimo da licença-
-maternidade, mas não o da licença-pater-
nidade.

( ) Certo   ( ) Errado

10. (112322) 2013 – CESPE – TCE-RS – Oficial de 
Controle Externo

No que se refere aos direitos e às garantias 
fundamentais, julgue os itens que se se-
guem.

A CF veda a distinção entre trabalho manu-
al, técnico e intelectual ou entre os profis-
sionais que os executem.

( ) Certo   ( ) Errado

11. (112323) 2012 – CESPE – TJ-RR – Agente de 
Proteção

A previdência social e a assistência aos de-
samparados incluem-se no rol dos direitos 
sociais previstos no art. 6.º.

( ) Certo   ( ) Errado

12. (112324) 2015 – CESPE – FUB – Conheci-
mentos 

Julgue o item seguinte, com relação aos di-
reitos sociais e políticos.

As ações afirmativas do Estado na área da 
educação visam garantir o direito social do 
cidadão, direito fundamental de segunda 
geração, e assegurar a isonomia material.

 ( ) Certo   ( ) Errado

13. (112325) 2015 – CESPE – FUB – Auditor

Julgue o item subsecutivo, acerca dos direi-
tos e deveres individuais e coletivos, dos di-
reitos sociais, dos direitos de nacionalidade, 
dos direitos políticos e dos partidos políti-
cos.

Embora não esteja previsto expressamente 
na CF, o princípio da proibição do retrocesso 
social significa que, uma vez regulamentado 
dispositivo constitucional de índole social, o 
legislador não pode retroceder, revogando 
ou prejudicando o direto já reconhecido.

( ) Certo   ( ) Errado

14. (112326) 2013 – CESPE – AGU – Procurador 
Federal

Com relação aos direitos constitucionais do 
trabalho, julgue o próximo item. 

A CF estabelece um rol de direitos de natu-
reza trabalhista que tem como destinatários 
tanto os trabalhadores urbanos quanto os 
rurais.

 ( ) Certo   ( ) Errado

15. (112327) 2014 – CESPE – MDIC – Agente 
Administrativo

Com referência à CF, aos direitos e garantias 
fundamentais, à organização político-admi-
nistrativa, à administração pública e ao Po-
der Judiciário, julgue os itens subsecutivos.

A CF prevê o direito de greve na iniciativa 
privada e determina que cabe à lei definir 
os serviços ou atividades essenciais e dis-
por sobre o atendimento das necessidades 
inadiáveis da comunidade

 ( ) Certo   ( ) Errado

16. (112328) 2013 – CESPE – STF – Técnico Judi-
ciário – Área Administrativa

Acerca dos direitos de nacionalidade e dos 
direitos sociais, julgue os itens seguintes.

A CF expressamente estabelece serem di-
reitos sociais a educação, a saúde, o lazer, 
a busca do bem-estar e a proteção à infân-
cia e à adolescência, além da assistência aos 
deficientes, na forma da lei

( ) Certo   ( ) Errado
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17. (112329) 2013 – CESPE – TRT – 17ª Região 
(ES) – Analista Judiciário – Oficial de Justiça 
Avaliador 

Acerca dos direitos e garantias fundamen-
tais estabelecidos na CF, julgue os itens se-
guintes. 

O trabalhador aposentado tem direito de 
permanecer filiado a seu sindicato e, fazen-
do-o, pode ser votado nas eleições para a 
direção da organização.

( ) Certo   ( ) Errado

18. (112359) 2012 – CESPE – TJ-RR – Agente de 
Proteção

A proteção à maternidade e à infância não 
integra o elenco de direitos sociais.

( ) Certo   ( ) Errado

19. (112330) 2015 – CESPE – FUB – Enfermeiro 
do trabalho

No que diz respeito a direitos sociais rela-
cionados ao trabalho, julgue o item a seguir.

A realização de trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre por menor de dezoito anos de 
idade é permitida desde que o empregador 
pague a esse trabalhador adicional pecuni-
ário.

( ) Certo   ( ) Errado

20. (112331) 2015 – Banca – CESPE – FUB – 
Enfermeiro do trabalho

No que diz respeito a direitos sociais rela-
cionados ao trabalho, julgue o item a seguir.

Cabe ao sindicato a defesa dos direitos e 
interesses coletivos ou individuais da cate-
goria a que representa, inclusive no que diz 
respeito a questões administrativas.

( ) Certo   ( ) Errado

21. (112332) 2014 – CESPE – Câmara dos Depu-
tados – Analista Legislativo

No que se refere a direitos sociais individu-
ais e coletivos dos trabalhadores, julgue o 
seguinte item. 

A criação de sindicatos independe de auto-
rização estatal, ressalvado o registro no ór-
gão competente, sendo vedado ao sindicato 
que represente a mesma categoria profis-
sional abranger a mesma base territorial de 
outro.

( ) Certo   ( ) Errado

22. (112333) 2014 – CESPE – Câmara dos Depu-
tados – Analista Legislativo

No que se refere a direitos sociais individu-
ais e coletivos dos trabalhadores, julgue o 
seguinte item.

Inexiste previsão constitucional da aplica-
ção, aos empregados domésticos, do prazo 
prescricional fixado constitucionalmente 
quanto a créditos trabalhistas, igual para os 
trabalhadores urbanos e rurais.

( ) Certo   ( ) Errado

23. (112334) 2015 – CESPE – DPU – Defensor 
Público Federal de Segunda Categoria

No tocante aos direitos e garantias funda-
mentais, julgue o próximo item.

A CF, ao garantir o direito social à alimenta-
ção adequada, impõe que o poder público 
implemente políticas e ações que se façam 
necessárias para promover e garantir a se-
gurança alimentar e nutricional da popula-
ção.

( ) Certo   ( ) Errado



 

www.acasadoconcurseiro.com.br1952

24. (112335) 2014 – CESPE – Câmara dos Depu-
tados – Analista Legislativo

No que se refere a direitos sociais individu-
ais e coletivos dos trabalhadores, julgue o 
seguinte item.

A jornada de seis horas para o trabalho re-
alizado em turnos ininterruptos de reveza-
mento poderá ser aumentada ou reduzida 
mediante negociação coletiva.

( ) Certo   ( ) Errado

25. (112336) 2012 – CESPE – TJ-RR – Agente de 
Proteção

A educação é direito social.

( ) Certo   ( ) Errado

Gabarito: 1. (112313) Certo 2. (112314) Certo 3. (112315) Certo 4. (112316) Certo 5. (112317) Errado 6. (112318) Errado  
7. (112319) Certo 8. (112320) Certo 9. (112321) Certo 10. (112322) Certo 11. (112323) Certo 12. (112324) Certo  
13. (112325) Certo 14. (112326) Certo 15. (112327) Certo 16. (112328) Errado 17. (112329) Certo 18. (112359) Errado  
19. (112330) Errado 20. (112331) Certo 21. (112332) Certo 22. (112333) Certo 23. (112334) Certo 24. (112335) Certo  
25. (112336) Certo
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Autoridade

FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO

Comum Responsabilidade

Senadores

Dep. Federais

Dep. Estaduais

Dep. Distritais

Vereadores

STF SF

STF CD

TJ AL

TJ CL

1ª instância CV

Salvo

Quando as constituições estaduais estabelecerem o TJ

TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPÍTULO I
DO PODER LEGISLATIVO

Seção I
DO CONGRESSO NACIONAL

Art. 44. O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos 
Deputados e do Senado Federal.

Parágrafo único. Cada legislatura terá a duração de quatro anos.
Art. 45. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos, pelo sistema 
proporcional, em cada Estado, em cada Território e no Distrito Federal.

§ 1º O número total de Deputados, bem como a representação por Estado e pelo Distrito Federal, 
será estabelecido por lei complementar, proporcionalmente à população, procedendo-se aos ajustes 
necessários, no ano anterior às eleições, para que nenhuma daquelas unidades da Federação tenha 
menos de oito ou mais de setenta Deputados. (Vide Lei Complementar nº 78, de 1993)
§ 2º Cada Território elegerá quatro Deputados.

Art. 46. O Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal, eleitos 
segundo o princípio majoritário.

§ 1º Cada Estado e o Distrito Federal elegerão três Senadores, com mandato de oito anos.
§ 2º A representação de cada Estado e do Distrito Federal será renovada de quatro em quatro 
anos, alternadamente, por um e dois terços.
§ 3º Cada Senador será eleito com dois suplentes.

Art. 47. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada Casa e de suas 
Comissões serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria absoluta de seus membros.
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4 anosLegislatura

Composição CD SFe

Autoridade

Quem exerce

Poder Legislativo

Congresso Nacional

Comum Responsabilidade

Comparação
entre as casas CD SF

Mandato 4 anos

Legislatura

Sessão
Legislativa

Período 
Legislativo

Reeleição

Renovação

Sistema de
eleição

Número total

Número mínimo

Número máximo

Número
(territórios)

Suplentes

1

4

8

Sim

x

Proporcional

513

8

70

4

x

8 anos

2

8

16

Sim

1/3 por 2/3

Majoritário

81

x

x

x

2 por senador
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COMPOSIÇÃO dos SENADORES – DEPUTADOS FEDERAIS − ESTADUAIS e DISTRITAIS

UF Senadores Deputados Federais Deputados Estaduais

ACRE 3 8 24

ALAGOAS 3 9 27

AMAPÁ 3 8 24

AMAZONAS 3 8 24

BAHIA 3 39 63

CEARÁ 3 22 46

DISTRITO FEDERAL 3 8 24 (Dep. Distritais)

ESPÍRITO SANTO 3 10 30

GOIÁS 3 17 41

MARANHÃO 3 18 42

MATO GROSSO 3 8 24

MATO GROSSO DO SUL 3 8 24

MINAS GERAIS 3 53 77

PARÁ 3 17 41

PARAÍBA 3 12 36

PARANÁ 3 30 54

PERNAMBUCO 3 25 49

PIAUÍ 3 10 30

RIO DE JANEIRO 3 46 70

RIO GRANDE DO NORTE 3 8 24

RIO GRANDE DO SUL 3 31 55

RONDÔNIA 3 8 24

RORAIMA 3 8 24

SANTA CATARINA 3 16 40

SÃO PAULO 3 70 94

SERGIPE 3 8 24

TOCANTINS 3 8 24

BRASIL 81 513 1.059
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REGRA DO ART. 27 

O número de Deputados à Assembleia Legislativa corresponderá ao TRIPLO da representação 
do Estado na Câmara dos Deputados [...]

1ª REGRA
Toma como parâmetro o número 

mínimo de
DEPUTADOS FEDERAIS

(8 A 12) X 3
= nº de

DEPUTADOS
ESTADUAIS

ACRE = 8 X 3 24

ALAGOAS = 9 X 3 27

ESPÍRITO SANTO = 10 X 3 30

(NENHUM ESTADO COM 11) X x

PARAÍBA = 12 X 3 36

2ª REGRA

Toma como parâmetro o número 
DEPUTADOS FEDERAIS 

ACIMA de 12
+ 24

= nº de 
DEPUTADOS
 ESTADUAIS

RGS = 31 + 24 55

SP = 70 +24 94
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Como se materializam as competências do CONGRESSO NACIONAL e das casas legislativas:

Artigo

48

49

51

52

C/S

S/S

S/S

S/S

LO

DL

Resolução

Resolução

Cabe ao CN

Competência 
exclusiva CN

Competência Particularidade Espécie 
normativa

Competência 
privativa CD

Competência 
privativa SF

LEI ORDINÁRIA

Observação Com sanção

Seção II
 DAS ATRIBUIÇÕES DO CONGRESSO NACIONAL

Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da 
República, não exigida esta para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor 
sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre:



 

www.acasadoconcurseiro.com.br1958

I − sistema tributário, arrecadação e distribuição de rendas;

II − plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operações de crédito, dívida 
pública e emissões de curso forçado;

 

PPA

Orçamento
anual

Operações 
de crédito

Dívida
pública

Emissão de
curso forçado

Diretrizes
orçamentárias
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III − FIXAÇÃO E MODIFICAÇÃO DO EFETIVO DAS FORÇAS ARMADAS;

IV − planos e programas nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento;
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V − LIMITES DO TERRITÓRIO NACIONAL, espaço aéreo e marítimo e bens do domínio da União;

`VI − incorporação, subdivisão ou desmembramento de áreas de TERRITÓRIOS ou ESTADOS, 
ouvidas as respectivas Assembleias Legislativas;



MTE - Auditor Fiscal do Trabalho – Direito Constitucional – Prof. André Vieira

www.acasadoconcurseiro.com.br 1961

VII − transferência temporária da SEDE do GOVERNO FEDERAL;

  

Cuidado!

Sede do
Governo Federal

VIII − concessão de anistia;
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IX − organização administrativa, judiciária, do Ministério Público e da Defensoria Pública da 
União e dos Territórios e organização judiciária e do Ministério Público do Distrito Federal; 

X − criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas, observado o que 
estabelece o art. 84, VI, b;
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XI − CRIAÇÃO E EXTINÇÃO de Ministérios e órgãos da administração pública; 

XII − TELECOMUNICAÇÕES E RADIODIFUSÃO;

      

Cuidado!

Não confundir com o art. 49, XII



 

www.acasadoconcurseiro.com.br1964

XIII − matéria financeira, cambial e monetária, instituições financeiras e suas operações;

XIV − MOEDA, seus limites de emissão, e montante da dívida mobiliária federal.
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XV − fixação do SUBSÍDIO dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, observado o que 
dispõem os arts. 39, § 4º; 150, II; 153, III; e 153, § 2º, I. 

        

Cuidado!
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ANOTAÇÕES E RASCUNHOS
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PPA

Orçamento

anual

Operações 

de crédito

Dívida

pública

Emissão de

curso forçado

Diretrizes

orçamentárias

RELEMBRANDO
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Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:

DECRETO LEGISLATIVO

Observação Sem sanção

V E R B O S

I − resolver definitivamente sobre TRATADOS, ACORDOS ou ATOS INTERNACIONAIS que 
acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional;

II − autorizar o Presidente da República a DECLARAR GUERRA, A CELEBRAR A PAZ, a permitir 
que FORÇAS ESTRANGEIRAS transitem pelo território nacional ou nele permaneçam 
temporariamente, ressalvados os casos previstos em lei complementar; 
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III − autorizar o Presidente e o Vice-Presidente da República a se ausentarem do País, 
quando a ausência exceder a quinze dias; 

IV − aprovar o estado de defesa e a intervenção federal, autorizar o estado de sítio, ou suspender 
qualquer uma dessas medidas;
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V − sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos 
limites de delegação legislativa;

SUSTAR
EXORBITEM

VI − mudar TEMPORARIAMENTE SUA SEDE;

Cuidado!

“Temporariamente”
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SUBSÍDIOS

VII − fixar idêntico subsídio para os 
Deputados Federais e os Senadores, 
observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39, 
§ 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I;

VIII − fixar os subsídios do Presidente e do 
Vice-Presidente da República e dos Ministros 
de Estado, observado o que dispõem os arts. 
37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I; 
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IX − julgar anualmente as CONTAS prestadas pelo PRESIDENTE DA REPÚBLICA e apreciar os 
relatórios sobre a execução dos planos de governo;

X − fiscalizar e controlar, diretamente, ou por qualquer de suas Casas, os atos do Poder 
Executivo, incluídos os da administração indireta;
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XI − zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição normativa dos 
outros Poderes;

XII − apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão;
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XIII − escolher dois terços dos membros do Tribunal de Contas da União; 

2   
XIV − aprovar iniciativas do Poder Executivo referentes a atividades nucleares;
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XV − autorizar REFERENDO e convocar PLEBISCITO;

XVI − autorizar, em TERRAS INDÍGENAS, a exploração e o aproveitamento de RECURSOS 
HÍDRICOS e a pesquisa e lavra de riquezas minerais;
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XVII − aprovar, previamente, a alienação ou concessão de terras públicas com área superior a 
dois mil e quinhentos hectares.
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ANOTAÇÕES E RASCUNHOS
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RELEMBRANDO
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Art. 50. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, ou qualquer de suas Comissões, 
poderão convocar Ministro de Estado ou quaisquer titulares de órgãos diretamente 
subordinados à Presidência da República para prestarem, pessoalmente, informações 
sobre assunto previamente determinado, importando crime de responsabilidade a 
ausência sem justificação adequada. 

§ 1º Os Ministros de Estado poderão comparecer ao Senado Federal, à Câmara 
dos Deputados, ou a qualquer de suas Comissões, por sua iniciativa e mediante 
entendimentos com a Mesa respectiva, para expor assunto de relevância de seu 
Ministério.

§ 2º As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal poderão encaminhar 
pedidos escritos de informações a Ministros de Estado ou a qualquer das pessoas 
referidas no caput deste artigo, importando em crime de responsabilidade a 
recusa, ou o não − atendimento, no prazo de trinta dias, bem como a prestação de 
informações falsas.

RESOLUÇÃO

Observação Sem sanção

Seção III
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Art. 51. Compete privativamente à Câmara dos Deputados:
I − autorizar, por dois terços de seus membros, a instauração de processo contra o 
Presidente e o Vice-Presidente da República e os Ministros de Estado;
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II − proceder à tomada de contas do Presidente da República, quando não apresentadas ao 
Congresso Nacional dentro de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa;

 

III − elaborar seu regimento interno;

IV − dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou 
extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços, e a iniciativa de lei para fixação 
da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes 
orçamentárias;

V − eleger membros do Conselho da República, nos termos do art. 89, VII.
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Seção IV
DO SENADO FEDERAL

Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal:

RESOLUÇÃO

Observação Sem sanção

I − processar e julgar o Presidente e o Vice-Presidente da República nos crimes 
de responsabilidade, bem como os Ministros de Estado e os Comandantes da 
Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes da mesma natureza conexos 
com aqueles; 

II − processar e julgar os Ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros 
do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, 
o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União nos crimes de 
responsabilidade;  

Ministros	  do	  STF	  

Membros	  do	  CNJ	  e	  do	  CNMP	  

PGR	  /	  AGU	  
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III − aprovar previamente, por VOTO SECRETO, após ARGUIÇÃO PÚBLICA, a escolha de:

VOTO SECRETO
ARGUIÇÃO PÚBLICA

a) Magistrados, nos casos estabelecidos nesta Constituição;

b) Ministros do Tribunal de Contas da União indicados pelo Presidente da República;

c) Governador de Território;

d) Presidente e diretores do banco central;

e) Procurador-Geral da República;

f) titulares de outros cargos que a lei determinar;

IV − aprovar previamente, por VOTO SECRETO, após arguição em SESSÃO SECRETA, a escolha 
dos chefes de missão diplomática de caráter permanente;

VOTO SECRETO
SESSÃO SECRETA

V − autorizar OPERAÇÕES EXTERNAS DE NATUREZA FINANCEIRA, de interesse da União, dos 
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios;

VI − fixar, por proposta do Presidente da República, LIMITES GLOBAIS para o MONTANTE DA 
DÍVIDA consolidada da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

VII − dispor sobre LIMITES GLOBAIS e condições para as OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNO 
E INTERNO da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de suas autarquias e 
demais entidades controladas pelo Poder Público federal;

VIII − dispor sobre limites e condições para a CONCESSÃO DE GARANTIA da União em 
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNO E INTERNO;

IX − estabelecer LIMITES GLOBAIS e condições para o MONTANTE DA DÍVIDA MOBILIÁRIA 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
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X − suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão 
definitiva do Supremo Tribunal Federal;

XI − aprovar, por maioria absoluta e por VOTO SECRETO, a exoneração, de ofício, do Procurador-
Geral da República antes do término de seu mandato;

VOTO SECRETO

XII − elaborar seu regimento interno;

XIII − dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou 
extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços, e a iniciativa de lei para fixação 
da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes 
orçamentárias;

XIV − eleger membros do Conselho da República, nos termos do art. 89, VII.

XV − avaliar periodicamente a funcionalidade do SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL, em sua 
estrutura e seus componentes, e o DESEMPENHO DAS ADMINISTRAÇÕES TRIBUTÁRIAS da 
União, dos Estados e do Distrito Federal e dos Municípios.

Parágrafo único. Nos casos previstos nos incisos I e II, funcionará como Presidente o do 
Supremo Tribunal Federal, limitando-se a condenação, que somente será proferida por dois 
terços dos votos do Senado Federal, à perda do cargo, com inabilitação, por oito anos, para o 
exercício de função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis.

Key code

V

VI

VII

VIII

IX

XV

Palavras que lembram dinheiro
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IMAGENS KEY CODE
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Seção V
DOS DEPUTADOS E DOS SENADORES

Art. 53. Os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas 
opiniões, palavras e votos.

TIPO DE IMUNIDADE MATERIAL

§ 1º Os Deputados e Senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento 
perante o Supremo Tribunal Federal.

Imunidade
material

Substantiva

Real

Decorre

Por quaisquer

Prerrogativa Função parlamentar

Absoluta ou relativa?

Relativa. Exige conduta que tenha relação com exercício
do mandato parlamentar

Opiniões

Inviolabilidade

Civil

Penal

Freedom of speech

Palavras Votos

e
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Prerrogativa de Foro

Momento Órgão Julgador

Expedição do diploma STF

§ 2º Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser 
presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro 
de vinte e quatro horas à Casa respectiva, para que, pelo voto da maioria de seus membros, 
resolva sobre a prisão.

TIPO DE IMUNIDADE FORMAL

Imunidade
formal Imunidade adjetiva

Imunidade processual

Freedom from arrest

§ 3º Recebida a denúncia contra o Senador ou Deputado, por crime ocorrido após a diplomação, 
o Supremo Tribunal Federal dará ciência à Casa respectiva, que, por iniciativa de partido político 
nela representado e pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar 
o andamento da ação.

Recebida a denúncia / Crime ocorrido após a diplomação

STF # Dará ciência à casa respectiva

Partido político nela representado

Iniciativa

Tipo de aprovação

Sustação do processo

M.A.

Até a decisão final
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§ 4º O pedido de sustação será apreciado pela Casa respectiva no prazo improrrogável de 
quarenta e cinco dias do seu recebimento pela Mesa Diretora. 

Pedido de sustação

Quem aprecia

Casa respectiva

Prazo

Momento

Improrrogável de 45 dias

Momento do seu recebimento pela mesa diretora
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§ 5º A sustação do processo suspende a prescrição, enquanto durar o mandato.

Sustação do processo

Consequência

Suspende a prescrição

Enquanto durar o mandato

Prazo

§ 6º Os Deputados e Senadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações 
recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhes 
confiaram ou deles receberam informações. 

Limitação ao Poder de Testemunhar

Não são obrigados, 
mas também não estão impedidos.

§ 7º A incorporação às Forças Armadas de Deputados e Senadores, embora militares e ainda 
que em tempo de guerra, dependerá de prévia licença da Casa respectiva. 

Incorporação as Forças Armadas

Condição Prévia licença da casa respectiva.
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§ 8º As imunidades de Deputados ou Senadores subsistirão durante o estado de sítio, só 
podendo ser suspensas mediante o voto de dois terços dos membros da Casa respectiva, nos 
casos de atos praticados fora do recinto do Congresso Nacional, que sejam incompatíveis com 
a execução da medida. 

Imunidade em período de Estado de Sítio

Suspensa

Condição

Tipo de aprovação

Subsiste

Mas poderão ser suspensas

Voto de 2/3 membros da casa respectiva

Considerações
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INCOMPATIBILIDADES E IMPEDIMENTOS
DOS PARLAMENTARES

As incompatibilidades e os impedimentos constituem vedações impostas aos congressistas. 
Em outras palavras, dizem respeito às normas que impedem o congressista de exercer certas 
ocupações ou de praticar certos atos cumulativamente com seu mandato. Elas poderão ser:

Negocial

Política

54, I, b

54, II, b

Profissional

54, II, a

54, II, d

54, II, c

Contratual 54, I, a

Diploma

Diploma

Posse

Posse

Posse

Posse

Funcional
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Art. 54. Os Deputados e Senadores não poderão:

I − desde a EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA:

a) FIRMAR ou MANTER CONTRATO com pessoa jurídica 
de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade 
de economia mista ou empresa concessionária de serviço 
público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas 
uniformes;

Negocial

Observação: O Parlamentar poderá, entretanto, prestar serviço VOLUNTÁRIO às entidades 
constantes da alínea a do inciso I do art. 54 da CF, o que pode ser uma forma de manter 
atividades que lhe sejam convenientes, seja profissional, seja politicamente.

b) ACEITAR ou EXERCER CARGO, FUNÇÃO ou EMPREGO 
REMUNERADO, inclusive os de que sejam demissíveis ad 
nutum, nas entidades constantes da alínea anterior;

Funcional
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Observe atentamente quem são pessoas jurídicas de direito público interno bem como as 
pessoas jurídicas de direito público externo.

II − DESDE A POSSE:

a) ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de favor decorrente de 
contrato com pessoa jurídica de direito público, ou nela exercer função remunerada;

Profissional

b) ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis ad nutum, nas entidades referidas no 
inciso I, a;

Funcional

c) patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere o inciso I, a;

Profissional

d) ser titulares de mais de um cargo ou mandato público eletivo.

Política
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Art. 55. Perderá o mandato o Deputado ou Senador:

I − que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior;

II − cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar;

VI − que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado.

Perda do Mandato

`

Quem decide

CD ou SF

M.A.

Tipo de aprovação

Provocação

ou

Assegurada

Respectiva mesa

Partido político representado no CN

Ampla defesa

§ 2º Nos casos dos incisos I, II e VI, a perda do mandato será decidida pela Câmara dos Deputados 
ou pelo Senado Federal, por maioria absoluta, mediante provocação da respectiva Mesa ou de 
partido político representado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa.
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III − que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, à terça parte das sessões ordinárias 
da Casa a que pertencer, salvo licença ou missão por esta autorizada;

IV − que perder ou tiver suspensos os direitos políticos;

V − quando o decretar a Justiça Eleitoral, nos casos previstos nesta Constituição;

Perda do Mandato

Quem declara

Mesa da casa respectiva

Ofício Provocação

Forma

ou

Legitimados

Assegurada

Ampla defesa

Qq de seus membros

Partido político representado no CN

§ 3º Nos casos previstos nos incisos III a V, a perda será declarada pela Mesa da Casa respectiva, 
de ofício ou mediante provocação de qualquer de seus membros, ou de partido político 
representado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa.

Pe
rd

a 
de

m
an

da
to

Cassação
de mandato

Extinção
de mandato

Art. 55. Infringência incompatibilidade

Art. 55 II – Quebra de decoro parlamentar

Art. 55 VI – Condenação criminal trans. julgado

Art. 55 III – Ausência na legislatura 1/3 sessões

Art. 55 VI – Perda direitos políticos

Art. 55 V – Decretação pela Justiça Eleitoral
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§ 1º É incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento interno, 
o abuso das prerrogativas asseguradas a membro do Congresso Nacional ou a percepção de 
vantagens indevidas.

Fato / Caracterização

Quebra de decoro parlamentar:   A     Casos definidos no RI
      B     Abuso de prerrogativas

§ 4º A renúncia de parlamentar submetido a processo que vise ou possa levar à perda do 
mandato, nos termos deste artigo, terá seus efeitos suspensos até as deliberações finais de que 
tratam os §§ 2º e 3º.

Renúncia / Implicação

Não impedirá o prosseguimento do processo

1. CASSAÇÃO: Mediante processo próprio, nas hipóteses dos art. 55, I, II e VI, por voto secreto 
da maioria absoluta;
2. EXTINÇÃO: Decurso da legislatura, morte, renúncia, desinteresse (ausência), perda ou 
suspensão dos direitos políticos.

Competências para decidir sobre a perda do mandato

Autoridade Perda do mandato Comum

Deputado Federal CD STF

Senadores SF STF
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O art. 56, I se mostra uma exceção ao princípio da incompatibilidade.

Art. 56. Não perderá o mandato o Deputado ou Senador:

I − investido no cargo de Ministro de Estado, Governador de Território, Secretário de Estado, 
do Distrito Federal, de Território, de Prefeitura de Capital ou chefe de missão diplomática 
temporária;

Cuidado Prefeitura de Capital

Ministro
de Estado

Governador 
de Território

Secretário
de Território

Secretário
de DF

CMDC
Território

Secretário
de Estado

§ 3º Na hipótese do inciso I, o Deputado ou Senador poderá optar pela remuneração do 
mandato.
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II − licenciado pela respectiva Casa por motivo de doença, ou para tratar, sem remuneração, de 
interesse particular, desde que, neste caso, o afastamento não ultrapasse cento e vinte dias por 
sessão legislativa.

Por motivo de doença Assunto particular

Licenciado

Prazo

Bolso

Prazo

Bolso

Remunerado

Indeterminado

Sem remuneração

Máximo 120 dias por SL

§ 1º O suplente será convocado nos casos de vaga, de investidura em funções previstas neste 
artigo ou de licença superior a cento e vinte dias.

Convocação

Suplente no caso de vaga

Deverá ocorrer de forma imediata

Idem

Decorrência de encargo indicado no inciso I

Licença inferior a 120 dias

Licença superior a 120 dias

Não há necessidade de convocação

Deverá ocorrer de forma imediata
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§ 2º Ocorrendo vaga e não havendo suplente, far-se-á eleição para preenchê-la se faltarem 
mais de quinze meses para o término do mandato.

Não havendo suplente e sendo o
prazo para o fim do mandato

menor de 15 meses.

Suplente

Vaga aberta Necessidade
de eleição

Não havendo suplente e sendo o
prazo para o fim do mandato

maior de 15 meses.

Considerações
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Seção VI
DAS REUNIÕES

SESSÃO LEGISLATIVA

Art. 57. O Congresso Nacional reunir-se-á, anualmente, na Capital Federal, de 2 de fevereiro a 17 de 
julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro.

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA

1º/02 Inauguração da sessão legislativa

02/02 a 17/07 1o período

 (LDO)
A sessão legislativa não será interrompida 

sem aprovação do projeto de LDO

(RECESSO) 18 de julho a 30 de julho

01/08 a 22/12 2o período

(RECESSO) 23 de dezembro a 30 de janeiro
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§ 1º As reuniões marcadas para essas datas serão transferidas para o primeiro dia útil 
subsequente, quando recaírem em sábados, domingos ou feriados:

Sábado Domingo Feriado

Transferência 1o dia útil

§ 2º A sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes 
orçamentárias.

SESSÃO CONJUNTA

§ 3º Além de outros casos previstos nesta Constituição, a Câmara dos Deputados e o Senado 
Federal reunir-se-ão em sessão conjunta para:

I − inaugurar a sessão legislativa;

II − elaborar o regimento comum e regular a criação de serviços comuns às duas Casas;

III − receber o compromisso do Presidente e do Vice-Presidente da República;

IV − conhecer do veto e sobre ele deliberar.



MTE - Auditor Fiscal do Trabalho – Direito Constitucional – Prof. André Vieira

www.acasadoconcurseiro.com.br 2003

SESSÃO PREPARATÓRIA
§ 4º Cada uma das Casas reunir-se-á em sessões preparatórias, a partir de 1º de fevereiro, no 
primeiro ano da legislatura, para a posse de seus membros e eleição das respectivas Mesas, para 
mandato de 2 (dois) anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente 
subsequente. 

Finalidades

Posse de seus membros e eleição das respectivas mesas

Eleição das mesas

1o de fevereiro
Data

Mandato Recondução

2 anos Vedada # quando p/ o mesmo cargo

A

B

§ 5º A Mesa do Congresso Nacional será presidida pelo Presidente do Senado Federal, 
e os demais cargos serão exercidos, alternadamente, pelos ocupantes de cargos 
equivalentes na Câmara dos Deputados e no Senado Federal.

COMPOSIÇÃO DA MESA DO CONGRESSO NACIONAL

Presidente SF

CD

SF

CD

SF

CD

SF

1o vice-presidente

2o vice-presidente

1o secretário

2o secretário

3o secretário

4o secretário
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CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA

§ 6º A convocação extraordinária do Congresso Nacional far-se-á:

I − pelo Presidente do Senado Federal, em caso de decretação de estado de defesa ou de 
intervenção federal, de pedido de autorização para a decretação de estado de sítio e para o 
compromisso e a posse do Presidente e do Vice-Presidente da República;

Legitimado Presidente do SF

Decretação E.D.

Decretação I.F.

Pedido de autorização para a decretação de E.S.

Casos
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II − pelo Presidente da República, pelos Presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado 
Federal ou a requerimento da maioria dos membros de ambas as Casas, em caso de urgência 
ou interesse público relevante, em todas as hipóteses deste inciso com a aprovação da maioria 
absoluta de cada uma das Casas do Congresso Nacional.

Legitimados

Presidente da República

Presidente da CD

Presidente da SF

A requerimento da maioria dos
membros de ambas as casas do CN

Casos

Tipo de aprovação

Urgência Int. Púb. relevante

M.A.

De quem

De cada uma das casas do CN

ou
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§ 7º Na sessão legislativa extraordinária, o Congresso Nacional somente deliberará sobre 
a matéria para a qual foi convocado, ressalvada a hipótese do § 8º deste artigo, vedado o 
pagamento de parcela indenizatória, em razão da convocação. 

Matéria a ser discutida

Matéria pela qual foi convocada

Vedado o pagamento de parcela indenizatória

Jeton

§ 8º Havendo medidas provisórias em vigor na data de convocação extraordinária do Congresso 
Nacional, serão elas automaticamente incluídas na pauta da convocação. 

Inclusão

Serão as MP automaticamente incluídas

Objetivo

Destrancar pauta



MTE - Auditor Fiscal do Trabalho – Direito Constitucional – Prof. André Vieira

www.acasadoconcurseiro.com.br 2007

Seção VII
DAS COMISSÕES

Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas terão COMISSÕES PERMANENTES E TEMPORÁRIAS, 
constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato de que 
resultar sua criação.

§ 1º Na constituição das Mesas e de cada Comissão, é assegurada, tanto quanto possível, a 
representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participam da 
respectiva Casa.

Constituição das mesas e de cada comissão

Devo levar em conta, tanto quanto possível, a representação proporcional

COMISSÃO TEMÁTICA / PERMANENTE 

§ 2º Às comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe:

I − discutir e votar projeto de lei que dispensar, na forma do regimento, a competência do 
Plenário, salvo se houver recurso de um décimo dos membros da Casa;

II − realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil;

III − convocar Ministros de Estado para prestar informações sobre assuntos inerentes a suas 
atribuições;

IV − receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa contra atos 
ou omissões das autoridades ou entidades públicas;

V − solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão;

VI − apreciar programas de obras, planos nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento e 
sobre eles emitir parecer.

Comissões

Discutem os temas propostos nos projetos de lei.
Ex.: Violência à mulher.

Deu origem à Lei Maria da Penha.
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COMISSÕES PARLAMENTAR DE INQUÉRITO / TEMPORÁRIA

§ 3º As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das 
autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas Casas, serão 
criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, 
mediante requerimento de um terço de seus membros, para a apuração de fato determinado 
e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, 
para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.

Comissão Parlamentar de Inquérito

O que pode

Tanto as diligências, audiências externas e convocações de depoimentos 
devem ser aprovadas pelo plenário da CPI, em atenção ao princípio de
colegialidade. Para realizar os seus trabalhos a CPI tem os mesmos
poderes de investigação de uma autoridade judicial, podendo, portanto,
através de decisão fundamentada de seu plenário:
1.  Quebrar sigilo bancário, fiscal e de dados (inclusive dados telefônicos)
2.  Requisitar informações e documentos sigilosos diretamente às
      instituições financeiras ou através do BACEN ou CVM, desde que 
      previamente aprovadas pelo Plenário da CD, do Senado ou de suas
      respectivas CPIs (art. 4o, §1o, da LC 105);
3.   Ouvir testemunhas, sob pena de condução coercitiva;
4.   Ouvir investigados ou indiciados.

Todavia, os poderes das CPIs não são idênticos aos dos magistrados,
já que estes últimos tem alguns poderes assegurados na Constituição
que não são outorgados às Comissões Parlamentares tendo em vista o
entendimento do STF (MS 23.452) de que tais poderes são reservados
pela constituição apenas aos magistrados. Assim, a CPI não pode:
1.   Determinar de indisponibilidade de bens do investigado;
2.   Decretar a prisão preventiva (pode decretar prisão só em flagrante);
3.   Determinar o afastamento de cargo ou função púbica durante a
       investigação;
4.   Decretar busca e apreensão domiciliar de documentos.

O que não pode
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COMISSÃO REPRESENTATIVA / TEMPORÁRIA

§ 4º Durante o recesso, haverá uma Comissão representativa do Congresso Nacional, eleita 
por suas Casas na última sessão ordinária do período legislativo, com atribuições definidas 
no regimento comum, cuja composição reproduzirá, quanto possível, a proporcionalidade da 
representação partidária.

ANOTAÇÕES E RASCUNHOS
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ANOTAÇÕES E RASCUNHOS
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Questões Cespe

1. (112199) 2014 – CESPE- MDIC – Agente 
Administrativo

No que se refere aos Poderes Legislativo, 
Executivo e Judiciário, bem como às fun-
ções essenciais à justiça, julgue os seguintes 
itens. 

Constitui competência exclusiva do Con-
gresso Nacional a sustação dos atos norma-
tivos do Poder Executivo que exorbitem do 
poder regulamentar ou dos limites de dele-
gação legislativa.

( ) Certo   ( ) Errado

2. (112200) 2014 – CESPE – MDIC – Analista 
Técnico – Administrativo

No que se refere à organização político-ad-
ministrativa do Estado e ao Poder Legislati-
vo, julgue os próximos itens.

É de competência exclusiva do Congresso 
Nacional o julgamento das contas prestadas 
anualmente pelo presidente da República, 
cabendo ao Tribunal de Contas da União 
emitir parecer prévio sobre essas contas.

( ) Certo   ( ) Errado

3. (112201) 2014 – CESPE – Polícia Federal – 
Conhecimentos Básicos – Nível Superior

Em relação aos Poderes Legislativo e Exe-
cutivo e à segurança pública, julgue o item 
que se segue.

Considere que o Congresso Nacional, para 
evitar eventual compromisso gravoso ao 
patrimônio nacional, resolva definitivamen-
te acerca de um tratado internacional. Nes-
sa situação, o ato legislativo, por ser defini-
tivo, deve ser sancionado pelo presidente 
da República.

( ) Certo   ( ) Errado

4. (112202) 2014 – CESPE – Câmara dos Depu-
tados – Analista Legislativo

Acerca das prerrogativas, do processo e das 
imunidades conferidas aos parlamentares 
federais, julgue o item.

Tendo em vista que as imunidades material 
e formal se destinam ao exercício altivo do 
mandato parlamentar, é possível estendê-
-las ao deputado federal que seja afastado 
desse cargo para exercer o cargo de minis-
tro de Estado.

( ) Certo   ( ) Errado

5. (112203) 2014 – CESPE – Câmara dos Depu-
tados – Analista Legislativo

No que se refere ao Regimento Comum do 
Congresso Nacional, julgue os seguintes 
itens.

Para a criação de comissão parlamentar 
mista de inquérito, é necessário o reque-
rimento de um terço dos membros da Câ-
mara dos Deputados mais um terço dos 
membros do Senado Federal. O número de 
membros da referida comissão mista deverá 
obedecer ao princípio da proporcionalidade 
partidária, devendo, contudo, ser maior o 
número de deputados que o de senadores 
participantes.

( ) Certo   ( ) Errado

6. (112204) 2015 – CESPE – TCU – Auditor Fe-
deral de Controle Externo – Conhecimentos 
Gerais 

Julgue o item seguinte, a respeito dos ór-
gãos de fiscalização e controle instituídos 
pela CF.
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Ainda que reúnam provas suficientes contra 
investigados, é vedado às comissões par-
lamentares de inquérito aplicar-lhes pena, 
devendo essas comissões encaminhar suas 
conclusões ao Ministério Público para que 
este promova a responsabilidade civil ou 
criminal daqueles contra os quais pesem 
quaisquer acusações.

( ) Certo   ( ) Errado

7. (112205) 2016 – CESPE – DPU – Conheci-
mentos Básicos – Cargos 3 e 8 

Julgue o item subsequente, relativo à orga-
nização político-administrativa do Brasil e 
aos poderes da União.

Compete ao Congresso Nacional sustar ato 
normativo expedido pelo Poder Executivo 
que exorbite do poder regulamentar.

( ) Certo   ( ) Errado

8. (112206) 2016 – CESPE – DPU – Técnico em 
Assuntos Educacionais

Em relação ao Poder Legislativo no Brasil, 
julgue o item subsequente,

Compete exclusivamente ao Congresso Na-
cional resolver definitivamente sobre tra-
tados, acordos ou atos internacionais que 
acarretem encargos ou compromissos gra-
vosos ao patrimônio nacional.

( ) Certo   ( ) Errado

9. (112207) 2015 – CESPE – MEC – Conheci-
mentos Básicos para os Postos 9, 10, 11 

No que se refere a disposições constitucio-
nais sobre o Poder Executivo e o Legislativo, 
julgue o próximo itens.

As comissões parlamentares de inquérito 
gozam dos poderes investigatórios próprios 
das autoridades judiciais, ressalvadas as de-
terminações de busca e apreensão domici-
liar, de quebra de sigilo fiscal e de prisão, 

que se submetem à cláusula de reserva de 
jurisdição.

( ) Certo   ( ) Errado

10. (112208) 2014 – CESPE – Instituto Rio 
Branco – Diplomata – Prova 2

São disciplinados por decreto legislativo 
os assuntos de competência exclusiva do 
Congresso Nacional, como, por exemplo, 
a aprovação de tratados, acordos ou atos 
internacionais que acarretem encargos ou 
compromissos gravosos ao patrimônio na-
cional.

( ) Certo   ( ) Errado

11. (97237) 2015 – CESPE – MPOG – Técnico de 
Nível Superior – Cargo 22

No que se refere ao Poder Legislativo, jul-
gue o seguinte item.

Compete exclusivamente ao Congresso Na-
cional julgar anualmente as contas presta-
das pelo presidente da República e apreciar 
os relatórios sobre a execução dos planos 
de governo.

( ) Certo   ( ) Errado

12. (97238) 2015 – CESPE – MPOG – Técnico de 
Nível Superior – Cargo 22

No que se refere ao Poder Legislativo, jul-
gue o seguinte item.

O Senado Federal e a Câmara dos Deputa-
dos compõem-se de representantes eleitos 
pelo princípio majoritário.

( ) Certo   ( ) Errado

13. (97239) 2015 – CESPE – MPOG – Técnico de 
Nível Superior – Cargo 22

No que se refere ao Poder Legislativo, jul-
gue o seguinte item.
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Perderá o mandato o deputado ou senador 
que deixar de comparecer, em cada sessão 
legislativa, à terça parte das sessões ordiná-
rias da Casa a que pertencer, salvo em caso 
de licença ou de participação em missão de-
vidamente autorizadas pela respectiva Casa. 

( ) Certo   ( ) Errado

14. (112209) 2015 – CESPE – Instituto Rio Bran-
co – Diplomata – Prova 2

No que diz respeito à organização dos pode-
res, ao princípio da legalidade e ao controle 
dos atos administrativos, julgue (C ou E) o 
seguinte item.

Compete exclusivamente ao Congresso Na-
cional aprovar por voto secreto, após argui-
ção em sessão secreta, os nomes indicados 
pelo presidente da República para a chefia 
das missões diplomáticas de caráter perma-
nente. 

( ) Certo   ( ) Errado

15.  (112234) 2014 – CESPE – Câmara dos Depu-
tados – Analista Legislativo

Julgue o seguinte item, relativo à pena regi-
mental de perda do mandato parlamentar e 
aos seus requisitos procedimentais.

A perda do mandato de deputado federal 
cujo comportamento seja incompatível com 
o decorro parlamentar será decidida pela 
Câmara dos Deputados, por voto secreto e 
maioria absoluta, mediante aprovação da 
respectiva Mesa ou de partido político re-
presentado no Congresso Nacional, assegu-
rada a ampla defesa.

( ) Certo   ( ) Errado

16. (79183) 2015 – CESPE – TRE-GO – Técnico 
Judiciário – Área Administrativa

A respeito dos Poderes Legislativo e Execu-
tivo e do regime constitucional da adminis-
tração pública, julgue o item a seguir. 

É da competência exclusiva do Congresso 
Nacional convocar plebiscito, caso em que 
é desnecessária a sanção do presidente da 
República.

( ) Certo   ( ) Errado

17. (112210) 2014 – CESPE – ANTAQ – Técnico 
Administrativo

Com relação aos poderes da República, jul-
gue o item subsequente.

As comissões parlamentares de inquérito são 
criadas pela Câmara dos Deputados e pelo 
Senado Federal, em conjunto ou separada-
mente, para a apuração de fato determinado 
e por prazo certo, devendo suas conclusões, 
se for o caso, ser encaminhadas ao Ministé-
rio Público, para que promova a responsabili-
dade civil ou criminal dos infratores.

( ) Certo   ( ) Errado

18. (112211) 2014 – CESPE – TJ-SE – Técnico Ju-
diciário – Área Judiciária

Com relação à organização dos Poderes Le-
gislativo e Judiciário e ao Conselho Nacional 
de Justiça, julgue os itens que se seguem.

Desde a expedição do diploma, a imunidade 
formal protege o parlamentar contra a pri-
são, inclusive a civil, ressalvada a hipótese 
de flagrante de crime inafiançável.

( ) Certo   ( ) Errado

19. (112212) 2014 – CESPE – TC-DF – Técnico de 
Administração Pública

À luz das normas constitucionais e da juris-
prudência do STF, julgue os seguintes itens. 

Somente após o voto da maioria absoluta 
dos membros da Câmara dos Deputados, o 
STF poderá receber denúncia criminal con-
tra deputado federal por crime ocorrido 
após a diplomação.

( ) Certo   ( ) Errado
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20. (112213) 2014 – CESPE – Câmara dos Depu-
tados – Analista Legislativo

Acerca das prerrogativas, do processo e das 
imunidades conferidas aos parlamentares 
federais, julgue o item.

Tendo em vista que as imunidades material 
e formal se destinam ao exercício altivo do 
mandato parlamentar, é possível estendê-
-las ao deputado federal que seja afastado 
desse cargo para exercer o cargo de minis-
tro de Estado.

( ) Certo   ( ) Errado

21. (112214) 2014 – CESPE – TC-DF – Analista 
de Administração Pública – Organizações 

A respeito dos Poderes Executivo e Legisla-
tivo, julgue o item a seguir.

Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção 
do presidente da República, apreciar os atos 
de concessão e renovação de concessão de 
emissoras de rádio e televisão, sendo essa 
atuação conjunta exemplo prático da apli-
cação da doutrina dos freios e contrapesos. 
( ) Certo   ( ) Errado

22. (112215) 2014 – CESPE – Câmara dos Depu-
tados – Técnico Legislativo

A CF conferiu às Mesas da Câmara dos De-
putados e do Senado Federal o direito de 
requerer informações aos ministros de Es-
tado, mas não o conferiu a parlamentares 
individualmente.

( ) Certo   ( ) Errado

23. (112216) 2014 – CESPE – Câmara dos Depu-
tados – Analista Legislativo – Consultor Le-
gislativo 

Com relação às atribuições da União, julgue 
o item que se segue. Nesse sentido, consi-
dere que a sigla CF, sempre que empregada, 
se refere à Constituição Federal de 1988.

Consoante a CF, competem exclusivamen-
te ao Congresso Nacional a fiscalização e o 
controle dos atos do Poder Executivo, ca-
bendo-lhe, inclusive, escolher os ministros 
do Tribunal de Contas da União.

( ) Certo   ( ) Errado

24. (112217) 2014 – CESPE – Câmara dos Depu-
tados – Analista Legislativo 

Acerca do processo legislativo e do Poder 
Legislativo, julgue o item a seguir.

A CF estabelece hipóteses nas quais compe-
te ao Senado Federal aprovar, em votação 
aberta e após arguição pública, a escolha de 
magistrados.

( ) Certo   ( ) Errado

25. (112218) 2014 – CESPE – Câmara dos Depu-
tados – Analista Legislativo

A respeito da organização do Estado e dos 
poderes, julgue o próximo item.

Se um deputado federal emitir sua opinião, 
fora do Congresso Nacional, e determinado 
cidadão sentir-se ofendido por tal opinião, 
nada poderá ser feito, no âmbito legal, em 
defesa do cidadão, pois, nesse caso, o depu-
tado será inviolável civil e penalmente pela 
sua opinião, por possuir imunidade parla-
mentar material absoluta.

( ) Certo   ( ) Errado

Gabarito: 1. (112199) Certo 2. (112200) Certo  3. (112201) Errado 4. (112202) Errado 5. (112203) Errado  
6. (112204) Certo 7. (112205) Certo 8. (112206) Certo 9. (112207) Errado 10. (112208) Certo 11. (97237) Certo  
12. (97238) Errado 13. (97239) Certo 14. (112209) Errado 15. (112234) Errado 16. (79183) Certo 17. (112210) Certo  
18. (112211) Certo 19. (112212) Errado 20. (112213) Errado 21. (112214) Errado 22. (112215) Certo 23. (112216) Errado  
24. (112217) Errado 25. (112218) Errado
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SEÇÃO VIII
DO PROCESSO LEGISLATIVO

SUBSEÇÃO I
DISPOSIÇÃO GERAL

Art. 59. O processo legislativo compreende a elaboração de:

ESPÉCIES NORMATIVAS ARTIGOS
COM SANÇÃO

_______________
SEM SANÇÃO

I − EMENDAS À CONSTITUIÇÃO; 60 S / S

II − LEIS COMPLEMENTARES; 61 C / S

III − LEIS ORDINÁRIAS; 61 C / S

IV − LEIS DELEGADAS; 68 S / S

V − MEDIDAS PROVISÓRIAS; 62 S / S

VI − DECRETOS LEGISLATIVOS; 49 S / S

VII − RESOLUÇÕES. 51/52 S / S

Parágrafo único. Lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, 
alteração e consolidação das leis.
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60 EMENDA A CONSTITUIÇÃO

Observação

SUBSEÇÃO II
DA EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:

I − de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal;
II − do Presidente da República;
III − de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, 
manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros.

Iniciativa

Incisos

I

II

III

§ 1º A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de 
defesa ou de estado de sítio.

Limitação

Se justifica em razão da instabilidade.

§ 2º A proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, 
considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos respectivos 
membros.



www.acasadoconcurseiro.com.br 2017

MTE - Auditor Fiscal do Trabalho – Direito Constitucional – Prof. André Vieira

Limitação

Quanto ao aspecto processual

§ 3º A emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do 
Senado Federal, com o respectivo número de ordem.

§ 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:

I − a forma federativa de Estado;

II − o voto direto, secreto, universal e periódico;

III − a separação dos Poderes;

IV − os direitos e garantias individuais.

Limitação

Quanto à matéria

§ 5º A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode 
ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.
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61 LEI ORDINÁRIA

    

MEDIDA PROVISÓRIA 61 LEI COMPLEMENTAR

Observação

Observação

SUBSEÇÃO III
DAS LEIS

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da 
Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, 
ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos 
cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.

Iniciativa

Caput 61

MEMBRO OU COMISSÃO

PRESIDENTE DA REPÚBLICA

STF

TRIBUNAIS SUPERIORES

PGR

CIDADÃOS

A   CD

B   SF

C   CN
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§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:

I − fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas;

II − disponham sobre:

a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou 
aumento de sua remuneração;

b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos 
e pessoal da administração dos Territórios;

c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, 
estabilidade e aposentadoria; 

d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas 
gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Territórios;

e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública, observado o disposto 
no art. 84, VI 

f) militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, 
estabilidade, remuneração, reforma e transferência para a reserva. 

§ 2º A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de 
projeto de lei subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo 
menos por cinco Estados, com não menos de três décimos por cento dos eleitores de cada um 
deles.
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62 MEDIDA PROVISÓRIA

Observação

Art. 62. Em caso de RELEVÂNCIA e URGÊNCIA, o Presidente da República poderá adotar medidas 
provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional.

Iniciativa

Presidente da República

§ 1º É VEDADA a edição de medidas provisórias sobre matéria: 

I − relativa a: 

a) nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral; 

b) direito penal, processual penal e processual civil; 

c) organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus 
membros; 

d) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais e 
suplementares, ressalvado o previsto no art. 167, § 3º; 

II − que vise a detenção ou sequestro de bens, de poupança popular ou qualquer outro ativo 
financeiro; 

III − reservada a lei complementar; 
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IV − já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sanção 
ou veto do Presidente da República.

§ 2º Medida provisória que implique instituição ou majoração de impostos, exceto os previstos 
nos arts. 153, I, II, IV, V, e 154, II, só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte se houver 
sido convertida em lei até o último dia daquele em que foi editada. 

Não pode ser DELEGADAS:

Matéria de competência exclusiva do CN;
Matéria de competência privativa da CD / SF;
Matéria reservada a Lei Complementar;
Legislação sobre organização do Poder Judiciário e do Ministério Público
a carreira e garantia de seus membros;
Legislação nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais;
Legislação sobre planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos.

Não pode ser objeto de MEDIDA PROVISÓRIA:

Relativas a nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos
e direito eleitoral;
Relativas a direito penal, processual penal e processual civil;
Relativas a organização do Poder Judiciário e do Ministério Público
a carreira e garantia de seus membros;
Relativas a planos plurianuais, diretrizes e orçamentárias, orçamentos e
créditos adicionais e suplementares, ressalvada o disposto no art. 167, §, 3º;
Matéria que vise a detenção ou sequestro de bens de poupança popular ou
qualquer outro ativo financeiro;
Matéria reservada a Lei Complementar;
Matéria já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo CN e pendente de
sanção ou veto do Presidente da República.

§ 3º As medidas provisórias, ressalvado o disposto nos §§ 11 e 12 perderão eficácia, desde a 
edição, se não forem convertidas em lei no prazo de sessenta dias, prorrogável, nos termos do 
§ 7º, uma vez por igual período, devendo o Congresso Nacional disciplinar, por decreto legisla-
tivo, as relações jurídicas delas decorrentes. 

§ 4º O prazo a que se refere o § 3º contar-se-á da publicação da medida provisória, suspendendo-
se durante os períodos de recesso do Congresso Nacional.

CO
M

PA
RA

R↗

↘
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Prazo Prorrogação

Total Exceção

60 dias

MP

120 dias

+ 60 dias

Recesso

§ 5º A deliberação de cada uma das Casas do Congresso Nacional sobre o mérito das 
medidas provisórias dependerá de juízo prévio sobre o atendimento de seus pressupostos 
constitucionais. 

§ 6º Se a medida provisória não for apreciada em até quarenta e cinco dias contados de sua 
publicação, entrará em REGIME DE URGÊNCIA, subsequentemente, em cada uma das Casas 
do Congresso Nacional, ficando sobrestadas, até que se ultime a votação, todas as demais 
deliberações legislativas da Casa em que estiver tramitando. 

REGIME DE URGÊNCIA

Prazo Consequência

Até 45 dias Sobrestamento
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§ 7º Prorrogar-se-á uma única vez por igual período a vigência de medida provisória que, no 
prazo de sessenta dias, contado de sua publicação, não tiver a sua votação encerrada nas duas 
Casas do Congresso Nacional. 

§ 8º As medidas provisórias terão sua votação iniciada na Câmara dos Deputados. 

§ 9º Caberá à comissão mista de Deputados e Senadores examinar as medidas provisórias e 
sobre elas emitir parecer, antes de serem apreciadas, em sessão separada, pelo plenário de 
cada uma das Casas do Congresso Nacional. 

§ 10. É vedada a REEDIÇÃO, na mesma sessão legislativa, de medida provisória que tenha sido 
rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo. 

§ 11. NÃO editado o DECRETO LEGISLATIVO a que se refere o § 3º até sessenta dias após a 
rejeição ou perda de eficácia de medida provisória, as relações jurídicas constituídas e 
decorrentes de atos praticados durante sua vigência conservar-se-ão por ela regidas. 

§ 12. Aprovado projeto de lei de conversão alterando o texto original da medida provisória, 
esta manter-se-á integralmente em vigor até que seja sancionado ou vetado o projeto. 
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Art. 63. Não será admitido aumento da despesa prevista:

I − nos projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da República, ressalvado o disposto no art. 
166, § 3º e § 4º;

II − nos projetos sobre organização dos serviços administrativos da Câmara dos Deputados, do 
Senado Federal, dos Tribunais Federais e do Ministério Público.

Art. 64. A discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do Presidente da República, do 
Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores terão início na Câmara dos Deputados.

§ 1º O Presidente da República PODERÁ solicitar urgência para apreciação de projetos de sua 
iniciativa.

§ 2º Se, no caso do § 1º, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal não se manifestarem 
sobre a proposição, cada qual sucessivamente, em até quarenta e cinco dias, sobrestar-se-ão 
todas as demais deliberações legislativas da respectiva Casa, com exceção das que tenham 
prazo constitucional determinado, até que se ultime a votação. 

§ 3º A apreciação das emendas do Senado Federal pela Câmara dos Deputados far-se-á no 
prazo de dez dias, observado quanto ao mais o disposto no parágrafo anterior.

§ 4º Os prazos do § 2º NÃO CORREM NOS PERÍODOS DE RECESSO do Congresso Nacional, nem 
se aplicam aos projetos de código.

EU VOU PASSAR!!!
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Art. 65. O projeto de lei aprovado por uma Casa será revisto pela outra, em UM SÓ TURNO DE 
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO, e enviado à sanção ou promulgação, se a Casa revisora o aprovar, ou 
arquivado, se o rejeitar.

Parágrafo único. SENDO O PROJETO EMENDADO, voltará à CASA INICIADORA.

CASA INICIADORA CASA REVISORA EMENDA
SANÇÃO

______________

PROMULGAÇÃO

1º
 C

AS
O

 
2º

 C
AS

O
3º

 C
AS

O
 

4º
 C

AS
O

 

E

5º
 C

AS
O

E

6º
 C

AS
O

 
7º

 C
AS

O
 

UM SÓ TURNO DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

OK NÃO OK EMENDA NÃO OK 
EMENDA

SANÇÃO 
---------- 

PROMULGAÇÃO
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Art. 66. A Casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao Presidente da 
República, que, aquiescendo, o sancionará.

CASA
INICIADORA

CASA
REVISORA EMENDA SANÇÃO

PROMULGAÇÃO

1º
 C

AS
O

O
K OK 

5º
 C

AS
O

6º
 C

AS
O

 
7º

 C
AS

O

§ 1º Se o Presidente da República considerar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional 
ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente, no prazo de quinze dias 
úteis, contados da data do recebimento, e comunicará, dentro de quarenta e oito horas, ao 
Presidente do Senado Federal os motivos do veto.

§ 2º O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de 
alínea.

§ 3º Decorrido o prazo de quinze dias, o silêncio do Presidente da República importará sanção.

 

§ 4º O veto será apreciado em sessão conjunta, dentro de trinta dias a contar de seu recebimento, 
só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos Deputados e Senadores..
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§ 5º Se o veto não for mantido, será o projeto enviado, para promulgação, ao Presidente da 
República.

§ 6º Esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no § 4º, o veto será colocado na ordem do 
dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições, até sua votação final. 

§ 7º Se a lei não for promulgada dentro de quarenta e oito horas pelo Presidente da República, 
nos casos dos § 3º e § 5º, o Presidente do Senado a promulgará, e, se este não o fizer em igual 
prazo, caberá ao Vice-Presidente do Senado fazê-lo.

Art. 67. A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo 
projeto, NA MESMA SESSÃO LEGISLATIVA, mediante proposta da maioria absoluta dos membros 
de qualquer das Casas do Congresso Nacional.

Princípio

Irrepetibilidade

Na mesma sessão legislativa

Novo Projeto

Condição

Necessita M.A dos membros de qualquer das casas

Considerações
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62 
 

  

MEDIDA PROVISÓRIA 
  

68 LEI DELEGADA

Observação

Art. 68. As leis delegadas serão elaboradas pelo Presidente da República, que deverá solicitar a 
delegação ao Congresso Nacional.

Iniciativa

Elaboradas pelo Presidente da República

Quem solicita
Presidente da República

CN
A quem

Espécie normativa

Requisitos

Delegação própria

Imprópria ou Condicional

Resolução

Conteúdos e termos

Quando concede sem restrições

Quando concede impondo restrições
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§ 1º Não serão objeto de delegação os atos de competência exclusiva do Congresso Nacional, os 
de competência privativa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, a matéria reservada 
à lei complementar, nem a legislação sobre:

I − organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus 
membros;

II − nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais;

III − planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos.

Não pode ser DELEGADAS:

Matéria de competência exclusiva do CN;
Matéria de competência privativa da CD / SF;
Matéria reservada a Lei Complementar;
Legislação sobre organização do Poder Judiciário e do Ministério Público
a carreira e garantia de seus membros;
Legislação nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais;
Legislação sobre planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos.

Não pode ser objeto de MEDIDA PROVISÓRIA:

Relativas a nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos
e direito eleitoral;
Relativas a direito penal, processual penal e processual civil;
Relativas a organização do Poder Judiciário e do Ministério Público
a carreira e garantia de seus membros;
Relativas a planos plurianuais, diretrizes e orçamentárias, orçamentos e
créditos adicionais e suplementares, ressalvada o disposto no art. 167, §, 3º;
Matéria que vise a detenção ou sequestro de bens de poupança popular ou
qualquer outro ativo financeiro;
Matéria reservada a Lei Complementar;
Matéria já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo CN e pendente de
sanção ou veto do Presidente da República.

§ 2º A delegação ao Presidente da República terá a forma de resolução do Congresso Nacional, 
que especificará seu conteúdo e os termos de seu exercício.

§ 3º Se a RESOLUÇÃO determinar a apreciação do projeto pelo Congresso Nacional, este a fará 
em votação única, vedada qualquer emenda.

CO
M

PA
RA

R↗

↘
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Art. 69. As leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta.

Considerações

LC MA

LO MS
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QuestõesQuestões Cespe

1. (112361) 2015 – CESPE – Telebras – Advogado

Julgue o item seguinte, referente ao habe-
as data, aos mecanismos de freios e contra-
pesos, ao processo legislativo, bem como à 
ação direta de inconstitucionalidade.

Considere que uma proposta de emenda 
constitucional tenha sido rejeitada em ju-
nho de 2015. Nesse caso, nova proposta de 
emenda versando sobre a mesma matéria 
pode ser proposta, ainda no ano de 2015, 
se for de iniciativa da maioria do Senado e 
da Câmara dos Deputados. 

( ) Certo   ( ) Errado

2. (112362) 2015 – CESPE – Instituto Rio 
Branco – Diplomata – Prova 2

A respeito do processo legislativo e dos di-
reitos e garantias fundamentais, conforme 
disposto na Constituição Federal de 1988, 
julgue (C ou E) o item subsequente.

O presidente da República possui compe-
tência para vetar projeto de lei, no todo ou 
em parte, tanto sob o fundamento de in-
constitucionalidade como por considerá-lo 
contrário ao interesse público.

( ) Certo   ( ) Errado

3. (112363) 2015 – CESPE – TRE-GO – Analista 
Judiciário – Área Administrativa

Julgue o item a seguir, relativos à organiza-
ção político-administrativa do Estado bra-
sileiro, às disposições gerais dos servidores 
públicos e ao processo legislativo. 

Embora a CF permita ao ocupante da Pre-
sidência da República a adoção de medidas 
provisórias com força de lei em casos de re-
levância e urgência, o texto constitucional 

proíbe a edição desse tipo de instrumento 
com relação ao direito eleitoral.

( ) Certo   ( ) Errado

4. (112364) 2014 – CESPE – TC-DF – Analista 
de Administração Pública – Sistemas de TI 

A respeito dos Poderes Executivo e Legisla-
tivo, julgue os itens a seguir.

O veto do presidente da República a projeto 
de lei será apreciado em sessão unicameral, 
somente podendo ser rejeitado pelo voto 
da maioria absoluta dos congressistas.

( ) Certo   ( ) Errado

5. (112365) 2014 – CESPE – ANTAQ – Conheci-
mentos Básicos – Cargos 1 a 4 

Acerca das atribuições do Congresso Na-
cional e do presidente da República, bem 
como a respeito do processo legislativo, jul-
gue o item subsecutivo.

A Constituição autoriza o presidente da Re-
pública, o STF, os tribunais superiores e o 
Procurador-Geral da República a solicitar, 
ao Congresso Nacional, regime de urgência 
para apreciação de projetos de sua iniciati-
va.

( ) Certo   ( ) Errado

6. (112366) 2013 – CESPE – PC-DF – Agente de 
Polícia

A iniciativa popular de lei pode ser exercida 
tanto no que tange às leis complementares 
como às leis ordinárias.

( ) Certo   ( ) Errado
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7. (112367) 2013 – CESPE – PC-DF – Agente de 
Polícia

Terá sempre início na Câmara dos Deputa-
dos a votação dos projetos de lei de inicia-
tiva popular, das medidas provisórias e dos 
projetos de lei de iniciativa do presidente da 
República, do STF e dos tribunais superio-
res.

( ) Certo   ( ) Errado

8. (112368) 2014 – CESPE – CADE – Nível 
Superior

Considerando os Poderes da República e as 
funções essenciais à justiça, julgue os próxi-
mos itens. 

O decreto legislativo é espécie legislativa 
criada sem a exigência de sanção do pre-
sidente da República. Por outro lado, a lei 
ordinária exige, no processo de sua elabo-
ração, a manifestação do presidente da Re-
pública por meio da sanção ou do veto.

( ) Certo   ( ) Errado

9. (112369) 2014 – CESPE – Câmara dos Depu-
tados – Analista Legislativo – Consultor de 
Orçamento e Fiscalização Financeira

Com base nas normas sobre processo legis-
lativo constantes da Constituição Federal de 
1988 (CF), julgue o item que segue.

Nem todos os assuntos podem ser objeto de 
lei delegada, como, por exemplo, a matéria 
relativa à legislação sobre planos plurianu-
ais, diretrizes orçamentárias e orçamentos.

( ) Certo   ( ) Errado

10. (112370) 2014 – CESPE – Câmara dos Depu-
tados – Analista Legislativo

Com referência à organização do Estado e 
dos poderes, julgue o item subsequente. 

Comissão mista de congressistas deverá 
analisar e dar parecer acerca das medidas 
provisórias antes da deliberação do plená-
rio de cada uma das casas do Congresso Na-
cional, e é incabível sanção presidencial em 
caso de aprovação integral do texto.

( ) Certo   ( ) Errado

11. (112371) 2010 – CESPE – TRT – 21ª Região 
(RN) – Analista Judiciário – Área Administra-
tiva

As medidas provisórias perdem a eficácia, 
desde a edição, se não forem convertidas 
em lei no prazo de trinta dias, prorrogável 
uma vez, por igual período.

( ) Certo   ( ) Errado

12. (112372) 2010 – CESPE – TRT – 21ª Região 
(RN) – Analista Judiciário – Área Judiciária

Matéria referente a nacionalidade e a cida-
dania pode ser objeto de lei delegada.

( ) Certo   ( ) Errado

13. (112373) 2009 – CESPE – Instituto Rio 
Branco – Diplomata

Os ativos financeiros, como, por exemplo, 
poupanças privadas, podem ser objeto de 
medida provisória que determine detenção 
temporária ou sequestro de bens.

( ) Certo   ( ) Errado

14. (112374) 2013 – CESPE – TJ-DFT – Analista 
Judiciário – Área Judiciária

O presidente da República pode solicitar 
urgência para a apreciação de projetos de 
sua iniciativa, hipótese em que a Câmara 
dos Deputados e o Senado Federal terão, 
sucessivamente, quarenta e cinco dias para 
se manifestar sobre a proposição, sob pena 
de trancamento da pauta, salvo no que diz 
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respeito às deliberações com prazo consti-
tucional determinado.

 ( ) Certo   ( ) Errado

15. (112375) 2014 – CESPE – Câmara dos 
Deputados – Analista Legislativo

Julgue os itens que se seguem, relativos ao 
presidente e ao vice-presidente da República.

Compete privativamente ao presidente da 
República vetar projetos de lei, total ou par-
cialmente, devendo o veto ser apreciado em 
sessão conjunta e só podendo ser rejeitado 
pelo voto da maioria absoluta dos deputa-
dos e senadores, em votação aberta.

( ) Certo   ( ) Errado

16. (112376) 2013 – CESPE – MPU – Analista – 
Direito

Acerca do processo legislativo, julgue os se-
guintes itens.

É expressamente vedada a edição de medi-
das provisórias que versem sobre matérias 
de direito penal, processual penal e proces-
sual civil.

( ) Certo   ( ) Errado

17. (112377) 2013 – CESPE – MS – Analista 
Técnico – Administrativo

O processo legislativo compreende a elabo-
ração, entre outros atos normativos, das leis 
delegadas, das resoluções e das medidas 
provisórias.

( ) Certo   ( ) Errado

18. (112378) 2013 – CESPE – DPF – Delegado

Em relação ao processo legislativo e ao sis-
tema de governo adotado no Brasil, julgue o 
seguinte item.

A iniciativa das leis ordinárias cabe a qual-
quer membro ou comissão da Câmara dos 
Deputados, do Senado Federal ou do Con-
gresso Nacional, bem como ao presidente 
da República, ao STF, aos tribunais superio-
res, ao procurador-geral da República e aos 
cidadãos. No que tange às leis complemen-
tares, a CF não autoriza a iniciativa popular 
de lei.

( ) Certo   ( ) Errado

19. (112379) 2013 – CESPE – ANTT – Todos os 
Cargos 

Acerca dos poderes da República e das fun-
ções essenciais à justiça, julgue o item sub-
sequente.

Compete privativamente ao Congresso Na-
cional editar medidas provisórias com força 
de lei, conforme preconiza a CF.

( ) Certo   ( ) Errado

20. (112380) 2013 – CESPE – MPOG – Todos os 
Cargos

Julgue os itens seguintes, relativos aos Po-
deres Legislativo e Executivo e às funções 
essenciais à justiça.

É vedada pela Constituição Federal a edição 
de medida provisória pelo presidente da Re-
pública para dispor sobre matéria orçamen-
tária, ressalvada a abertura de créditos ex-
traordinários.

 ( ) Certo   ( ) Errado

21. (112381) 2009 – CESPE – Instituto Rio 
Branco – Diplomata

A instituição ou majoração de impostos po-
dem ser objeto de edição de medida provi-
sória.

( ) Certo   ( ) Errado
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22. (112382) 2009 – CESPE – Instituto Rio 
Branco – Diplomata

Após ser aprovada por ambas as casas do 
Congresso Nacional, a emenda constitucio-
nal não é encaminhada para sanção presi-
dencial, devendo ser promulgada, com o 
respectivo número de ordem, pelas mesas 
da Câmara dos Deputados e do Senado Fe-
deral.

( ) Certo   ( ) Errado

23. (112383) 2009 – CESPE – AGU – Advogado 
da União

Não há veto ou sanção presidencial na 
emenda à Constituição, em decretos legisla-
tivos e em resoluções, nas leis delegadas, na 
lei resultante da conversão, sem alterações, 
de medida provisória.

( ) Certo   ( ) Errado

24. (112384) 2008 – CESPE – TRT – 5ª Região 
(BA) – Analista Judiciário – Área Judiciária – 
Execução de Mandados

A CF veda expressamente a reedição, na 
mesma sessão legislativa, de medida provi-
sória que tenha sido rejeitada ou que tenha 
perdido sua eficácia por decurso de prazo.

( ) Certo   ( ) Errado

25. (112385) 2015 – CESPE – Instituto Rio 
Branco – Diplomata – Prova 2

A respeito do processo legislativo e dos di-
reitos e garantias fundamentais, conforme 
disposto na Constituição Federal de 1988, 
julgue (C ou E) o item subsequente.

Dispõem de competência para apresentar 
projetos de lei complementar ou ordinária 
qualquer membro ou comissão da Câmara 
dos Deputados, do Senado Federal ou do 
Congresso Nacional, o presidente da Repú-
blica, o Supremo Tribunal Federal, os tribu-
nais superiores, o procurador-geral da Re-
pública e os cidadãos, na forma e nos casos 
previstos na Constituição.

( ) Certo   ( ) Errado

Gabarito: 1. (112361) Errado 2. (112362) Certo 3. (112363) Certo 4. (112364) Errado 5. (112365) Errado 6. (112366) Certo  
7. (112367) Certo 8. (112368) Certo 9. (112369) Certo 10. (112370) Certo 11. (112371) Errado 12. (112372) Errado  
13. (112373) Errado 14. (112374) Certo 15. (112375) Certo 16. (112376) Certo 17. (112377) Certo 18. (112378) Errado  
19. (112379) Errado 20. (112380) Certo 21. (112381) Errado 22. (112382) Certo 23. (112383) Certo 24. (112384) Certo  
25. (112385) Certo
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PODER JUDICIÁRIO

STF

CNJ

STJ TST TSE STM

TRT TRE AUDITORIAS 
MILITARES

JUIZ
MILITAR

JUIZ DE
DIREITO

JUIZ
FEDERAL

JUIZ DO
TRABALHO

JUIZ
ELEITORAL

TJ TRF
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Autoridades

FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO

Comum Responsabilidade

STF STF SF

Membros do CNJ Há divergência SF

Tribunais superiores STF STF

2a instância STJ STJ

Juízes estaduais
(DF e Territórios) TJ TJ

Juízes federais
(do trabalho e militares) TRF TRF

Considerações
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CAPÍTULO III
DO PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 92. São órgãos do Poder Judiciário:

I – o Supremo Tribunal Federal;

I – A o Conselho Nacional de Justiça;

II – o Superior Tribunal de Justiça;

III – os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais;

IV – os Tribunais e Juízes do Trabalho;

V – os Tribunais e Juízes Eleitorais;

VI – os Tribunais e Juízes Militares;

VII – os Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios.

§ 1º O Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça e os Tribunais Superiores têm 
sede na Capital Federal.
§ 2º O Supremo Tribunal Federal e os Tribunais Superiores têm jurisdição em todo o território 
nacional.

Cuidado!

Não possui jurisdição. Apenas caráter fiscalizatório.

CNJ
( X )   

Sede
(...)

STF
( X )   

Sede
( X )  

Jurisdição

TRIBUNAIS SUPERIORES
( X )   

Sede
( X )  

Jurisdição

STJ STM TST TSE
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Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da 
Magistratura, observados os seguintes princípios:

Estatuto da
Magistratura

Espécie
normativa

Iniciativa

LC

STF

I – ingresso na carreira, cujo cargo inicial será o de juiz substituto, mediante concurso público 
de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as fases, 
exigindo-se do bacharel em direito, no mínimo, três anos de atividade jurídica e obedecendo-
se, nas nomeações, à ordem de classificação;

Cargo inicial

Ingresso na
carreira

Concurso

Participação

Prática jurídica

Juiz substituto

Concurso público de provas e títulos

OAB # todas as fases

M/3 anos

II – promoção de entrância para entrância, alternadamente, por antiguidade e merecimento, 
atendidas as seguintes normas:

a) é obrigatória a promoção do juiz que figure por três vezes consecutivas ou cinco alternadas 
em lista de merecimento;
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b) a promoção por merecimento pressupõe dois anos de exercício na respectiva entrância e 
integrar o juiz a primeira quinta parte da lista de antiguidade desta, salvo se não houver com 
tais requisitos quem aceite o lugar vago;

c) aferição do merecimento conforme o desempenho e pelos critérios objetivos de 
produtividade e presteza no exercício da jurisdição e pela frequência e aproveitamento em 
cursos oficiais ou reconhecidos de aperfeiçoamento;

d) na apuração de antiguidade, o tribunal somente poderá recusar o juiz mais antigo pelo voto 
fundamentado de dois terços de seus membros, conforme procedimento próprio, e assegurada 
ampla defesa, repetindo-se a votação até fixar-se a indicação;

e) não será promovido o juiz que, injustificadamente, retiver autos em seu poder além do prazo 
legal, não podendo devolvê-los ao cartório sem o devido despacho ou decisão;

pressupõePor merecimento

Lista de 
merecimento

2 anos de exercício na
respectiva entrância

Integrar o juiz a 
primeira quinta parte

Alternada

Antiguidade

Promoção
do Juíz

Obrigatória

b

II

a

Merecimento

3 x consecutivas

5 alternada
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Aferição de
merecimento

C

Conforme Desempenho

Critérios

OU

Objetivos

Produtividade

Presteza

Frequência

Reconhecidos de aperfeiçoamento
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Recusa do
magistrado
mais antigo

Voto

Quem pode Tribunal

Fundamentado

Hipótese de 
não promoção

Retenção

Quórum

Forma

Prazo

Assegurada

2/3

Ampla defesa

de autos

Injustificadamente

Além do prazo legal

d

e
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Classificação das Comarcas

O território do Rio Grande do Sul, para efeitos da administração da justiça, é dividido atualmente 
em ____________ comarcas. Cada comarca pode abranger um ou mais municípios.

Conceito:
 Entrância 1 - 

   Entrância 2 - 

III – o acesso aos tribunais de segundo grau far-se-á por antiguidade e merecimento, 
alternadamente, apurados na última ou única entrância;

2oa

1oa

Acesso

Regra do 1/5

Apuração

Forma

1o grau

Antiguidade Antiguidadee

Última

Única entrância

IV – previsão de cursos oficiais de preparação, aperfeiçoamento e promoção de magistrados, 
constituindo etapa obrigatória do processo de vitaliciamento a participação em curso oficial ou 
reconhecido por escola nacional de formação e aperfeiçoamento de magistrados;
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e

Constitui

Previsão de cursos oficiais

Aperfeiçoamento

Promoção

Etapa obrigatória do processo de vitaliciamento

V – o subsídio dos Ministros dos Tribunais Superiores corresponderá a noventa e cinco por cento 
do subsídio mensal fixado para os Ministros do Supremo Tribunal Federal e os subsídios dos 
demais magistrados serão fixados em lei e escalonados, em nível federal e estadual, conforme 
as respectivas categorias da estrutura judiciária nacional, não podendo a diferença entre uma e 
outra ser superior a dez por cento ou inferior a cinco por cento, nem exceder a noventa e cinco 
por cento do subsídio mensal dos Ministros dos Tribunais Superiores, obedecido, em qualquer 
caso, o disposto nos arts. 37, XI, e 39, § 4º;

Teto

95%

Demais
magistrados

Fixados

Ministros do STF

Escalonados

Superior

Inferior

Exceder

No que percebem os ministros nos tribunais superiores

Lei

Nível

10%

5%

95%

Ministros dos tribunais superiores
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Teto

95%

Demais
magistrados

Fixados

Ministros do STF

Escalonados

Superior

Inferior

Exceder

No que percebem os ministros nos tribunais superiores

Lei

Nível

10%

5%

95%

Ministros dos tribunais superiores

VI – a aposentadoria dos magistrados e a pensão de seus dependentes observarão o disposto 
no art. 40;

Aposentadoria Pensão

Magistrados Dependentes

Regra

Art. 40



www.acasadoconcurseiro.com.br 2045

MTE - Auditor Fiscal do Trabalho – Direito Constitucional – Prof. André Vieira

VII – o juiz titular residirá na respectiva comarca, salvo autorização do tribunal;

VIII – o ato de remoção, disponibilidade e aposentadoria do magistrado, por interesse público, 
fundar-se-á em decisão por voto da maioria absoluta do respectivo tribunal ou do Conselho 
Nacional de Justiça, assegurada ampla defesa; 

VIII-A – a remoção a pedido ou a permuta de magistrados de comarca de igual entrância 
atenderá, no que couber, ao disposto nas alíneas a, b, c e e do inciso II;

IX – todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas 
as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às 
próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do 
direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

X – as decisões administrativas dos tribunais serão motivadas e em sessão pública, sendo as 
disciplinares tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros;

XI – nos tribunais com número superior a vinte e cinco julgadores, poderá ser constituído 
órgão especial, com o mínimo de onze e o máximo de vinte e cinco membros, para o exercício 
das atribuições administrativas e jurisdicionais delegadas da competência do tribunal pleno, 
provendo-se metade das vagas por antiguidade e a outra metade por eleição pelo tribunal 
pleno;

Delegação

Máximo

ObrigatórioÓrgão
especial

Min 11

Facultativo

Composição

25

Administrativas

Jurisdicionais

Met. antiguidade

Met. por eleição
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XII – a atividade jurisdicional será ininterrupta, sendo vedado férias coletivas nos juízos 
e tribunais de segundo grau, funcionando, nos dias em que não houver expediente forense 
normal, juízes em plantão permanente;

Vedado Juízos Tribunais de 
2o grau

Férias coletivas

Permitido Tribunais superiores e STF

ou

XIII – o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial 
e à respectiva população;

XIV – os servidores receberão delegação para a prática de atos de administração e atos de 
mero expediente sem caráter decisório;

ReceberãoServidores Delegação

Atos de mero expediente

Atos de administração

XV – a distribuição de processos será imediata, em todos os graus de jurisdição.

Distribuição Será imediata
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Art. 94. Um quinto dos lugares dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais dos Estados, e do 
Distrito Federal e Territórios será composto de membros, do Ministério Público, com mais de dez 
anos de carreira, e de advogados de notório saber jurídico e de reputação ilibada, com mais de dez 
anos de efetiva atividade profissional, indicados em lista sêxtupla pelos órgãos de representação 
das respectivas classes.

Parágrafo único. Recebidas as indicações, o tribunal formará lista tríplice, enviando-a ao Poder 
Executivo, que, nos vinte dias subsequentes, escolherá um de seus integrantes para nomeação.

MPTRF

Advogados

Carreira

E. A. P.

+ 10

1
5

Indicados

Tribunal

Cuidado

EnviaL. tríplice

L. sextupla

P. Executivo

20 dias

TE

TDF Notório saber jurídico

R.I.T

MPPromotores

STJ   #   não tem regra do 1/5. Possui regra do 1/3

OABAdvogados
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Art. 95. Os juízes gozam das seguintes garantias:

I – vitaliciedade, que, no primeiro grau, só será adquirida após dois anos de exercício, 
dependendo a perda do cargo, nesse período, de deliberação do tribunal a que o juiz estiver 
vinculado, e, nos demais casos, de sentença judicial transitada em julgado;

II – inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, na forma do art. 93, VIII;

III – irredutibilidade de subsídio, ressalvado o disposto nos arts. 37, X e XI, 39, § 4º, 150, II, 153, 
III, e 153, § 2º, I.

Parágrafo único. Aos juízes é vedado:

I – exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de magistério;

II – receber, a qualquer título ou pretexto, custas ou participação em processo;

III – dedicar-se à atividade político-partidária.

IV – receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições de pessoas físicas, 
entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei;

V – exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou, antes de decorridos três anos do 
afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração.

Garantias do
judiciário

Institucionais

Administrativo      96

Vitaliciedade

Inamovibilidade

I. de subsídio

ImparcialidadeVedações

Garantias

Funcionais
ou de órgãos

Financeiro             99
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Art. 96. Compete privativamente:

I – aos tribunais:

a) eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos internos, com observância das 
normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o 
funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos;

b) organizar suas secretarias e serviços auxiliares e os dos juízos que lhes forem vinculados, 
velando pelo exercício da atividade correicional respectiva;

c) prover, na forma prevista nesta Constituição, os cargos de juiz de carreira da respectiva jurisdição;

d) propor a criação de novas varas judiciárias;

e) prover, por concurso público de provas, ou de provas e títulos, obedecido o disposto no art. 
169, parágrafo único, os cargos necessários à administração da Justiça, exceto os de confiança 
assim definidos em lei;

f) conceder licença, férias e outros afastamentos a seus membros e aos juízes e servidores que 
lhes forem imediatamente vinculados;

II – ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores e aos Tribunais de Justiça propor ao 
Poder Legislativo respectivo, observado o disposto no art. 169:

a) a alteração do número de membros dos tribunais inferiores;

b) a criação e a extinção de cargos e a remuneração dos seus serviços auxiliares e dos juízos que 
lhes forem vinculados, bem como a fixação do subsídio de seus membros e dos juízes, inclusive 
dos tribunais inferiores, onde houver;

c) a criação ou extinção dos tribunais inferiores;

d) a alteração da organização e da divisão judiciárias;

III – aos Tribunais de Justiça julgar os juízes estaduais e do Distrito Federal e Territórios, bem 
como os membros do Ministério Público, nos crimes comuns e de responsabilidade, ressalvada 
a competência da Justiça Eleitoral.
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Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo 
órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do 
Poder Público.

Reserva de plenário

ouMA

Tribunais

De seus membros

Membros do órgão especial

Poderão Declarar

Inconstitucionalidade
da lei

Inconstitucionalidade
de ato normativo

Em relação aos órgãos fracionados não aplico a regra do artigo.

CâmaraTurmaQuem são:

1 2

Cuidado!

Key code
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Art. 98. A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão:

I – juizados especiais, providos por juízes togados, ou togados e leigos, competentes para a 
conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações 
penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumariíssimo, 
permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas 
de juízes de primeiro grau;

Juizados especiais

Providos Juízes togados Togados e leigos

Competência

ou

Conciliação

Julgamento

Execução

Procedimento

Nas hipóteses previstas
em lei cabe

Cíveis Menor complexidade

Oral

e

Sumaríssimo

Transação

Julgamento

De menor potencial ofensivo

Tipos de causas

Infrações penais

Juízes de primeiro grauTurmas recursais
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II – justiça de paz, remunerada, composta de cidadãos eleitos pelo voto direto, universal e 
secreto, com mandato de quatro anos e competência para, na forma da lei, celebrar casamentos, 
verificar, de ofício ou em face de impugnação apresentada, o processo de habilitação e exercer 
atribuições conciliatórias, sem caráter jurisdicional, além de outras previstas na legislação.

Caráter

Justiça de Paz Remunerada

Requisitos

Escolha

Tipo de eleição

Mandato

Xxxxx

Recondução

Competência 1

2

3

4

e

eCidadão

Eleição

Voto direto Universal

Secreto

4 anos

Celebrar casamentos

Verifica processo de habilitação

Atribuições conciliatórias

Sem caráter jurisdicional

Idade M/21 anos
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§ 1º Lei federal disporá sobre a criação de juizados especiais no âmbito da Justiça Federal.

§ 2º As custas e emolumentos serão destinados exclusivamente ao custeio dos serviços afetos 
às atividades específicas da Justiça.

Art. 99. Ao Poder Judiciário é assegurada autonomia administrativa e financeira.

§ 1º Os tribunais elaborarão suas propostas orçamentárias dentro dos limites estipulados 
conjuntamente com os demais Poderes na lei de diretrizes orçamentárias.

§ 2º O encaminhamento da proposta, ouvidos os outros tribunais interessados, compete:

I – no âmbito da União, aos Presidentes do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores, 
com a aprovação dos respectivos tribunais;

II – no âmbito dos Estados e no do Distrito Federal e Territórios, aos Presidentes dos Tribunais 
de Justiça, com a aprovação dos respectivos tribunais.

§ 3º Se os órgãos referidos no § 2º não encaminharem as respectivas propostas orçamentárias 
dentro do prazo estabelecido na lei de diretrizes orçamentárias, o Poder Executivo considerará, 
para fins de consolidação da proposta orçamentária anual, os valores aprovados na lei 
orçamentária vigente, ajustados de acordo com os limites estipulados na forma do § 1º deste 
artigo.

§ 4º Se as propostas orçamentárias de que trata este artigo forem encaminhadas em desacordo 
com os limites estipulados na forma do § 1º, o Poder Executivo procederá aos ajustes 
necessários para fins de consolidação da proposta orçamentária anual.

§ 5º Durante a execução orçamentária do exercício, não poderá haver a realização de 
despesas ou a assunção de obrigações que extrapolem os limites estabelecidos na lei de 
diretrizes orçamentárias, exceto se previamente autorizadas, mediante a abertura de créditos 
suplementares ou especiais.

Proposta orçamentária

Elaborarão

Encaminhamento

Não encaminhamento

Desacordo

Despesas ou assunção de obrigações que extrapolem os limites na LDO

§ 1o

§ 2o

§ 3o

§ 4o

§ 5o
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Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, 
em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação 
dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas 
nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.

§ 1º Os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes de salários, 
vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e 
indenizações por morte ou por invalidez, fundadas em responsabilidade civil, em virtude de 
sentença judicial transitada em julgado, e serão pagos com preferência sobre todos os demais 
débitos, exceto sobre aqueles referidos no § 2º deste artigo.

§ 2º Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares tenham 60 (sessenta) anos de idade 
ou mais na data de expedição do precatório, ou sejam portadores de doença grave, definidos 
na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor 
equivalente ao triplo do fixado em lei para os fins do disposto no § 3º deste artigo, admitido o 
fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de 
apresentação do precatório.

§ 3º O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica 
aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas 
referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado.

§ 4º Para os fins do disposto no § 3º, poderão ser fixados, por leis próprias, valores distintos às 
entidades de direito público, segundo as diferentes capacidades econômicas, sendo o mínimo 
igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social.

§ 5º É obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de direito público, de verba necessária 
ao pagamento de seus débitos, oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de 
precatórios judiciários apresentados até 1º de julho, fazendo-se o pagamento até o final do 
exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente.

§ 6º As dotações orçamentárias e os créditos abertos serão consignados diretamente ao Poder 
Judiciário, cabendo ao Presidente do Tribunal que proferir a decisão exequenda determinar 
o pagamento integral e autorizar, a requerimento do credor e exclusivamente para os casos 
de preterimento de seu direito de precedência ou de não alocação orçamentária do valor 
necessário à satisfação do seu débito, o sequestro da quantia respectiva.

§ 7º O Presidente do Tribunal competente que, por ato comissivo ou omissivo, retardar ou 
tentar frustrar a liquidação regular de precatórios incorrerá em crime de responsabilidade e 
responderá, também, perante o Conselho Nacional de Justiça.

§ 8º É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem 
como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento 
de parcela do total ao que dispõe o § 3º deste artigo.

§ 9º No momento da expedição dos precatórios, independentemente de regulamentação, 
deles deverá ser abatido, a título de compensação, valor correspondente aos débitos líquidos 
e certos, inscritos ou não em dívida ativa e constituídos contra o credor original pela Fazenda 
Pública devedora, incluídas parcelas vincendas de parcelamentos, ressalvados aqueles cuja 
execução esteja suspensa em virtude de contestação administrativa ou judicial.
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§ 10. Antes da expedição dos precatórios, o Tribunal solicitará à Fazenda Pública devedora, para 
resposta em até 30 (trinta) dias, sob pena de perda do direito de abatimento, informação sobre 
os débitos que preencham as condições estabelecidas no § 9º, para os fins nele previstos.

§ 11. É facultada ao credor, conforme estabelecido em lei da entidade federativa devedora, 
a entrega de créditos em precatórios para compra de imóveis públicos do respectivo ente 
federado.

§ 12. A partir da promulgação desta Emenda Constitucional, a atualização de valores de 
requisitórios, após sua expedição, até o efetivo pagamento, independentemente de sua 
natureza, será feita pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, e, para 
fins de compensação da mora, incidirão juros simples no mesmo percentual de juros incidentes 
sobre a caderneta de poupança, ficando excluída a incidência de juros compensatórios. 

§ 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, 
independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto 
nos §§ 2º e 3º.

§ 14. A cessão de precatórios somente produzirá efeitos após comunicação, por meio de petição 
protocolizada, ao tribunal de origem e à entidade devedora.

§ 15. Sem prejuízo do disposto neste artigo, lei complementar a esta Constituição Federal 
poderá estabelecer regime especial para pagamento de crédito de precatórios de Estados, 
Distrito Federal e Municípios, dispondo sobre vinculações à receita corrente líquida e forma e 
prazo de liquidação.

§ 16. A seu critério exclusivo e na forma de lei, a União poderá assumir débitos, oriundos de 
precatórios, de Estados, Distrito Federal e Municípios, refinanciando-os diretamente.

Considerações
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Conceito

São pagamentos devidos pela fazenda pública 
Federal / Estadual / DF e Municipal

Cronológica

Salários, vencimentos, proventos, pensões (...)

Fundadas em responsabilidade civil e em virtude
de sentença judicial transitada em julgado

Quem contar com 60 anos de idade ou mais e portadores 
de doença grave, definidos na forma da lei

Ordem

Condição

Habilitação

Ato: Comissivo ou omissivo / quem responde

Preterição da ordem

Tipo de crime

RPV

Novos beneficiários

Caráter alimentar

Requisição de pequeno valor

Possibilidade de sequestro

Crime de responsabilidade

Até 1o de julho / para pagamento até o
final do exercício seguinte

Presidente do tribunal competente
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Responderá também perante quem

CNJ

Vedado

Possível, desde que ocorra antes da expedição do precatório

Fazenda pública devedora se manifesta no prazo de 30 dias

Possível, desde que com o mesmo ente

Caderneta de poupança

Total ou parcial

Após a comunicação

Possível, neste caso a União é quem deverá assumir

Expedição de precatório complementar ou suplementar

Solicitação a fazenda pública devedora

Cessão de precatórios

Refinanciamento de precatórios

Momento que produz efeitos

Importante

Índice de atualização

Compra de imóveis públicos

Compensação de precatório

PR
EC

AT
Ó

RI
O

S
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Seção II

DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Art. 101. O Supremo Tribunal Federal compõe-se de onze Ministros, escolhidos dentre cidadãos 
com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade, de notável saber jurídico e 
reputação ilibada.

Parágrafo único. Os Ministros do Supremo Tribunal Federal serão nomeados pelo Presidente 
da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal.
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Composição

11 Presidente da República

Nomeação

Requisitos

Importante

Comum ResponsabilidadeCrimes

SU
PR

EM
O

 T
RI

BU
N

AL
 F

ED
ER

AL

Aprovação Tipo de aprovação

SF

Leitura do art. 102
§1o, §2o e §3o

Cidadão
Brasileiro nato
+ 35 AI   #   - 65 AI
Notável saber jurídico
Reputação ilibada

MA

STF SF
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Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, 
cabendo-lhe:

I – processar e julgar, originariamente:

a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação 
declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal; 

AD
I

LE
I O

U
 A

TO
 N

O
RM

AT
IV

O

Fe
de

ra
l

SIM

Es
ta

du
al

SIM

AD
C

Fe
de

ra
l

SIM

Es
ta

du
al

NÃO

b) NAS INFRAÇÕES PENAIS COMUNS, o Presidente da República, o Vice-Presidente, os 
membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros e o Procurador-Geral da República;

c) NAS INFRAÇÕES PENAIS COMUNS E NOS CRIMES DE RESPONSABILIDADE, os Ministros de 
Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ressalvado o disposto no 
art. 52, I, os membros dos Tribunais Superiores, os do Tribunal de Contas da União e os chefes 
de missão diplomática de caráter permanente;

Vice-‐Presidente	  

Membros	  do	  CN	  

PGR	  /	  AGU	  
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d) o HABEAS CORPUS, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; 
o MANDADO DE SEGURANÇA e o HABEAS DATA contra atos do Presidente da República, das 
Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do 
Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;

HABEAS CORPUS

PACIENTE PACIENTE – COATOR COATOR

Alíneas 
"b" e "c"

Autoridade ou funcionário

Ligados ao STF

Tribunal Superior

STJ
STM
TST
TSE

MANDADO DE SEGURANÇA e HABEAS DATA

X Presidente da República Mesas (CD, SF)

STF PGR TCU
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Litígio

e) o litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e a União, o Estado,

Cuidado!
RO ____X_____________

o Distrito Federal ou o Território;

f) as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns 
e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta;

Causas e os conflitos

U x E U x DF

Entidades de administração indireta

E x DF

g) a extradição solicitada por Estado estrangeiro;

h) REVOGADO.

i) o HABEAS CORPUS, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente 
for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo 
Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância;

j) a revisão criminal e a ação rescisória DE SEUS JULGADOS;

REVISÃO CRIMINAL

Instrumento processual utilizável para reabrir discussão judicial sobre 
decisão criminal já transita em julgado.

Fundamento: é o conhecimento de situação, posterior à condenação, apta a 
alterar esta decisão.

AÇÃO RESCISÓRIA
Instrumento processual apto a atacar decisão transitada em julgado 
em processo civil, para desconstituí-la e, eventualmente, provocar novo 
julgamento. 

l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas 
decisões;

m) a execução de sentença nas causas de sua competência originária, facultada a delegação de 
atribuições para a prática de atos processuais;
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n) a ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente 
interessados, e aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam 
impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados;

TODOS / MAGISTRATURA MAIS DA METADE / TRIBUNAL

Direta ou indiretamente interessados
Impedidos

Direta ou indiretamente interessados

o) os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre 
Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal;

p) o pedido de medida cautelar das ações diretas de inconstitucionalidade;

q) o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição 
do Presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado 
Federal, das Mesas de uma dessas Casas Legislativas, do Tribunal de Contas da União, de um 
dos Tribunais Superiores, ou do próprio Supremo Tribunal Federal;

MANDADO DE INJUNÇÃO

X Presidente da República X

Mesas (CD, SF) CN CD / SF

STF Tribunais superiores TCU
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r) as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério 
Público;

II – julgar, em recurso ordinário:

a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos 
em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão;

4
4

2a Condição

1a Condição

Única instância

Se delegatória a decisão

pelos

HC MS HD MI

STJ STM TST TSE

b) o crime político;

Competência originária 109, IV

STF

Competência em R.O.
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III – julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, 
quando a decisão recorrida:
a) contrariar dispositivo desta Constituição;
b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal;
c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição.
d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal.

REX

Causas decididas

Única

OU

Contrariar

Declarar a inconstitucionalidade

Lei federal

Constestada

Julgar válida

Última instância

CF

Tratado

Lei local Em face
de lei federal
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§ 1º A arguição de descumprimento de preceito fundamental, decorrente desta Constituição, 
será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, na forma da lei.

§ 2º As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações 
diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão 
eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e 
à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.

§ 3º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das 
questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine 
a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus 
membros.

Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de 
constitucionalidade:

Legitimação Universais

Neutros

3 CHEFES 3 MESAS 3 OUTROS

Presidente da República CD CFOAB

PGR SF P. Pol com Rep. no CN

Gov (E, DF) Assembleia Legislativa ou da 
Câmara legislativa do DF

Confederação sindical 
ou entidade de classe de  

âmbito nacional
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Legitimação Especiais

Interessados

x x x

x x x

Gov (E, DF)
Assembleia Legislativa 

ou da Câmara Legislativa  
do DF

Confederaçãp sindical ou 
entidade de classe de 

âmbito nacional

São "os órgãos ou e entidades cuja autuação é restrita às questões que repercutem 
diretamente sobre sua esfera jurídica ou de seus filiados e em relação às quais possam atuar 
com representatividade adequada" (Luis Roberto Barroso).

Deve-se demonstrar o prejuízo que a lei ou ato normativo federal ou estadual estão causando 
para o ente ou para os seus filiados. A esta obrigação de demonstrar prejuízo é dado nome de 
"pertinência temática", ou seja, demonstrar que o tema ou assunto daquela lei lhe é prejudicial, 
demonstrando pertinência como interesse do legitimado.

I – o Presidente da República;
II – a Mesa do Senado Federal;
III – a Mesa da Câmara dos Deputados;
IV – a Mesa de Assembléia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal; 
V – o Governador de Estado ou do Distrito Federal; 
VI – o Procurador-Geral da República;
VII – o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;
VIII – partido político com representação no Congresso Nacional;
IX – confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional.

§ 1º O Procurador-Geral da República deverá ser previamente ouvido nas ações de inconstitu-
cionalidade e em todos os processos de competência do Supremo Tribunal Federal.
§ 2º Declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva norma cons-
titucional, será dada ciência ao Poder competente para a adoção das providências necessárias 
e, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em trinta dias.
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§ 3º Quando o Supremo Tribunal Federal apreciar a inconstitucionalidade, em tese, de norma 
legal ou ato normativo, citará, previamente, o Advogado-Geral da União, que defenderá o ato 
ou texto impugnado.

Cuidados

PGR Ouvido

Citará

Poder competente

Em 30 dias deverá fazê-lo

Adoção das providências necessárias

AGU

Ciência

Inconstitucionalidade por omissão

Objetivo

Órgão
administrativo

Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão 
de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar 
súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos 
demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, 
estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida 
em lei. 

§ 1º A súmula terá por objetivo a validade, a interpretação e a eficácia de normas determinadas, 
acerca das quais haja controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre esses e a administração 
pública que acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre 
questão idêntica. 

§ 2º Sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, a aprovação, revisão ou cancelamento 
de súmula poderá ser provocada por aqueles que podem propor a ação direta de 
inconstitucionalidade.

§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que 
indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a 
procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará 
que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
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Objetivo

§, 1o

Ofício ou provocação

Matéria constitucional

DOU

Vinculante

Nas esferas federal, estadual e municipal

Os que podem propor ADi

Reclamação

STF

Anula-se o ato administrativo ou cassará

Órgãos do P. Jud e à Adm. Púb. direta e indireta

2/3

Discussão

Tipo de efeito

Frente a quem

Esferas

Revisão

Desrespeito a SV

Dirigido a quem

Sendo procedente o que ocorre

Legitimidade (aprovação - revisão ou cancelamento)

Publicização

Tipo de aprovação

De que forma poderá ser criada

SÚ
M

U
LA

 V
IN

CU
LA

N
TE

§, 2o
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Art. 103-B. O Conselho Nacional de Justiça compõe-se de 15 (quinze) membros com mandato de 2 
(dois) anos, admitida 1 (uma) recondução, sendo: 

ORIGEM – CNJ

(3)   �Presidente�STF 
Desembargador TJ 
 
J    estadual

(2)
Advogados

(3)   �M�����STJ 
 J      TRF 
 J      Federal

(2)  1��|��MPU���|�����Indicado
   -------------------------------
   1���|��MPE����|�����Escolhido

(3)   �M�����TST 
 J      TRT 
 J      do trabalho

   ⇒ Notável�saber�jurídico
(2)  Cidadãos�(CD�/�SF)
   ⇒ Reputação�ilibada

I – o Presidente do Supremo Tribunal Federal; 

II – um Ministro do Superior Tribunal de Justiça, indicado pelo respectivo tribunal; 

III – um Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, indicado pelo respectivo tribunal; 

IV – um desembargador de Tribunal de Justiça, indicado pelo Supremo Tribunal Federal;

V – um juiz estadual, indicado pelo Supremo Tribunal Federal; 

VI – um juiz de Tribunal Regional Federal, indicado pelo Superior Tribunal de Justiça; 

VII – um juiz federal, indicado pelo Superior Tribunal de Justiça; 

VIII – um juiz de Tribunal Regional do Trabalho, indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho; 

IX – um juiz do trabalho, indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho; 
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X – um membro do Ministério Público da União, indicado pelo Procurador-Geral da República;

XI – um membro do Ministério Público estadual, escolhido pelo Procurador-Geral da República 
dentre os nomes indicados pelo órgão competente de cada instituição estadual;

XII – dois advogados, indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;

XIII – dois cidadãos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados um pela Câmara 
dos Deputados e outro pelo Senado Federal.

§ 1º O Conselho será presidido pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal e, nas suas 
ausências e impedimentos, pelo Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal.

§ 2º Os demais membros do Conselho serão nomeados pelo Presidente da República, depois 
de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal.

§ 3º Não efetuadas, no prazo legal, as indicações previstas neste artigo, caberá a escolha ao 
Supremo Tribunal Federal.

§ 4º Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário 
e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições 
que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura:

I – zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento do Estatuto da Magistratura, 
podendo expedir atos regulamentares, no âmbito de sua competência, ou recomendar 
providências;

II – zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade 
dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, podendo 
desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao 
exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas da União;

III – receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, 
inclusive contra seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais 
e de registro que atuem por delegação do poder público ou oficializados, sem prejuízo da 
competência disciplinar e correicional dos tribunais, podendo avocar processos disciplinares 
em curso e determinar a remoção, a disponibilidade ou a aposentadoria com subsídios 
ou proventos proporcionais ao tempo de serviço e aplicar outras sanções administrativas, 
assegurada ampla defesa;

IV – representar ao Ministério Público, no caso de crime contra a administração pública ou de 
abuso de autoridade;

V – rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de juízes e membros de 
tribunais julgados há menos de um ano;

VI – elaborar semestralmente relatório estatístico sobre processos e sentenças prolatadas, por 
unidade da Federação, nos diferentes órgãos do Poder Judiciário;

VII – elaborar relatório anual, propondo as providências que julgar necessárias, sobre a situação 
do Poder Judiciário no País e as atividades do Conselho, o qual deve integrar mensagem do 
Presidente do Supremo Tribunal Federal a ser remetida ao Congresso Nacional, por ocasião da 
abertura da sessão legislativa.
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§ 5º O Ministro do Superior Tribunal de Justiça exercerá a função de Ministro-Corregedor e 
ficará excluído da distribuição de processos no Tribunal, competindo-lhe, além das atribuições 
que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura, as seguintes: 

I – receber as reclamações e denúncias, de qualquer interessado, relativas aos magistrados e 
aos serviços judiciários;

II – exercer funções executivas do Conselho, de inspeção e de correição geral; 

III – requisitar e designar magistrados, delegando-lhes atribuições, e requisitar servidores de 
juízos ou tribunais, inclusive nos Estados, Distrito Federal e Territórios.

§ 6º Junto ao Conselho oficiarão o Procurador-Geral da República e o Presidente do Conselho 
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. 

§ 7º A União, inclusive no Distrito Federal e nos Territórios, criará ouvidorias de justiça, 
competentes para receber reclamações e denúncias de qualquer interessado contra membros 
ou órgãos do Poder Judiciário, ou contra seus serviços auxiliares, representando diretamente 
ao Conselho Nacional de Justiça.

Considerações
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Composição

15 ministros

Presidente do STF

Vice-presidente do STF

SF

MA

Capital federal

2 anos

1 (uma)

Quem preside

Aprovação

Jurisdição

Recondução

Mandato

Sede

Tipo de aprovação

Em caso de impedimento e ausência, quem substitui

CO
N

SE
LH

O
 N

AC
IO

N
AL

 D
E 

JU
ST

IÇ
A
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Que controle exerce o CNJ

Relatório estatístico

Particularidades

Importante

Comum Crimes Responsabilidade

STF STF

Quem oficia

Em ausência de indicação, quem procede

Próprio STJ

Menos de um ano

Semestral e anual

Criará

STJ

Excluído da distribuição de processos

PGR e o presidente CFOAB

§, 4o

Origem do ministro corregedor

Ouvidorias

Processos disciplinares

CO
N

SE
LH

O
 N

A
CI

O
N

A
L 

D
E 

JU
ST

IÇ
A

Atentar para as nomeações
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SEÇÃO III
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Art. 104. O Superior Tribunal de Justiça compõe-se de, no mínimo, trinta e três Ministros.

Parágrafo único. Os Ministros do Superior Tribunal de Justiça serão nomeados pelo Presidente 
da República, dentre brasileiros com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos, de 
notável saber jurídico e reputação ilibada, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta 
do Senado Federal, sendo:

I – um terço dentre juízes dos Tribunais Regionais Federais e um terço dentre desembargadores 
dos Tribunais de Justiça, indicados em lista tríplice elaborada pelo próprio Tribunal;

II – um terço, em partes iguais, dentre advogados e membros do Ministério Público Federal, 
Estadual, do Distrito Federal e Territórios, alternadamente, indicados na forma do art. 94.

1/3

Condição

Forma

1/3

1/3 Juízes do TRF

Lista tríplice

Dentre desembargadores dos TJ

33
Elaborado

Próprio tribunalQuem elabora

Advogados

Membros do MP (F / E / DF / T)

Alternadamente

Do art. 94
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Composição Nomeação

Requisitos

Importante

SU
PE

RI
O

R 
TR

IB
U

N
AL

 D
E 

JU
ST

IÇ
A

Aprovação Tipo de aprovação

Comum Crimes

M / 33

SF MA

Brasileiros
Mais de 35 anos e menos de 65
Notável saber jurídico
Reputação ilibada

Não aplico a regra do 1/5
e sim a regra do 1/3

Responsabilidade

STF STF

Presidente da República
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Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:

I – processar e julgar, originariamente:

a) nos crimes comuns, os Governadores dos Estados e do Distrito Federal, e, nestes e nos 
de responsabilidade, os desembargadores dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito 
Federal, os membros dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, os dos Tribunais 
Regionais Federais, dos Tribunais Regionais Eleitorais e do Trabalho, os membros dos Conselhos 
ou Tribunais de Contas dos Municípios e os do Ministério Público da União que oficiem perante 
tribunais;

Governadores	  dos	  E	  /	  DF	   Desembargadores	  dos	  	  
T.J.E	  /	  D.F	  

Membros	  dos	  	  
T.C.E	  /	  D.F	  

Membros	  dos	  	  
T.R.F	  /	  T.R.E	  /	  TRT	  

Membros	  dos	  	  
Conselhos	  ou	  T.C.M	  	  

Membros	  	  do	  M.P.U	  
que	  oficiem	  perante	  tribunais	  
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b) os MANDADOS DE SEGURANÇA e os HABEAS DATA contra ato de Ministro de Estado, dos 
Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio Tribunal; 

MANDADO DE SEGURANÇA e HABEAS DATA

ME COM (MEA) Tribunal

c) os habeas corpus, quando o coator ou paciente for qualquer das pessoas mencionadas 
na alínea a, ou quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição, Ministro de Estado ou 
Comandante da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, ressalvada a competência da Justiça 
Eleitoral;

HABEAS CORPUS

COATOR OU PACIENTE COATOR

Alínea "a"

Tribunal sujeito a sua jurisdição

Cuidado!! Exceção Justiça Eleitoral

d) os conflitos de competência entre quaisquer tribunais, ressalvado o disposto no art. 102, I, 
o, bem como entre tribunal e juízes a ele não vinculados e entre juízes vinculados a tribunais 
diversos;
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e) as revisões criminais e as ações rescisórias DE SEUS JULGADOS;

REVISÃO CRIMINAL:

Instrumento processual utilizável para reabrir discussão judicial sobre 
decisão criminal já transita em julgado.

Fundamento: é o conhecimento de situação, posterior à condenação, apta a 
alterar esta decisão.

AÇÃO RESCISÓRIA:
Instrumento processual apto a atacar decisão transitada em julgado 
em processo civil, para desconstituí-la e, eventualmente, provocar novo 
julgamento. 

f) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas 
decisões;

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

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

MANDADO DE INJUNÇÃO

Órgão / entidade ou autoridade

Administração (Direta / Indireta)

Cuidar com a exceção

i) a homologação de sentenças estrangeiras e a concessão de exequatur às cartas rogatórias;
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II – julgar, em recurso ordinário:

a) os habeas corpus decididos em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou 
pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão for denegatória;

b) os mandados de segurança decididos em única instância pelos Tribunais Regionais Federais 
ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando denegatória a decisão;

2
2

HC

MS

Condição

Condição

Condição

Condição

pelos

Única ou última instância

Decisão denegatória

Única instância

Denegatória

TRFs TEs

TRFs TEspelos

c) as causas em que forem partes Estado estrangeiro ou organismo internacional, de um lado, 
e, do outro, Município ou pessoa residente ou domiciliada no País;

Competência originária 109, II

STJ

R.O.
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III – julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última instância, pelos 
Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, 
quando a decisão recorrida:

a) contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência;

b) julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal;

c) der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal.

Palavra-chave

Lei federal

RESP

Parágrafo único. Funcionarão junto ao Superior Tribunal de Justiça:

I – a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, cabendo-lhe, dentre 
outras funções, regulamentar os cursos oficiais para o ingresso e promoção na carreira;

II – o Conselho da Justiça Federal, cabendo-lhe exercer, na forma da lei, a supervisão 
administrativa e orçamentária da Justiça Federal de primeiro e segundo graus, como órgão 
central do sistema e com poderes correicionais, cujas decisões terão caráter vinculante.

Funcionarão

Regulamenta os cursos oficiais
Ingresso
Promoção

Poder correicional

Caráter vinculante

STJ

ENFAM CJF
1

1

2

2
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SEÇÃO IV
DOS TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS E DOS JUÍZES FEDERAIS

Art. 106. São órgãos da Justiça Federal:

I – os Tribunais Regionais Federais;

II – os Juízes Federais.

TRF 1ª Região Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, 
Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Piauí, Rondônia, Roraima e Tocantins. 

TRF 2ª Região Espírito Santo e Rio de Janeiro. 
TRF 3ª Região Mato Grosso do Sul e São Paulo. 
TRF 4ª Região Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. 
TRF 5ª Região Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe. 
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Composição

Mínimo 7 juízes

Existência de justiça itinerante

Presidente da República

Brasileiros
+ 30 - 65 anos de idade
Recrutados quando possível na respectiva região

Nomeação

Requisitos

Origem

Importante

TR
IB

U
N

AL
 R

EG
IO

N
AL

 F
ED

ER
AL

Aprovação Tipo de aprovação

Comum

STJ

1  ADUs  + 10 anos           EAP

5  MPF  + 10 anos       Carreira

                      Demais mediante promoção

Juízes federais com mais de 5 anos de exercício (A/M)

Crimes Responsabilidade

X X

STJ
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Art. 107. Os Tribunais Regionais Federais compõem-se de, no mínimo, sete juízes, recrutados, 
quando possível, na respectiva região e nomeados pelo Presidente da República dentre brasileiros 
com mais de trinta e menos de sessenta e cinco anos, sendo:

I – um quinto dentre advogados com mais de dez anos de efetiva atividade profissional e 
membros do Ministério Público Federal com mais de dez anos de carreira;

II – os demais, mediante promoção de juízes federais com mais de cinco anos de exercício, por 
antiguidade e merecimento, alternadamente.

§ 1º A lei disciplinará a remoção ou a permuta de juízes dos Tribunais Regionais Federais e 
determinará sua jurisdição e sede.

§ 2º Os Tribunais Regionais Federais instalarão a justiça itinerante, com a realização de 
audiências e demais funções da atividade jurisdicional, nos limites territoriais da respectiva 
jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários.

§ 3º Os Tribunais Regionais Federais poderão funcionar descentralizadamente, constituindo 
Câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as 
fases do processo.
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Art. 108. Compete aos Tribunais Regionais Federais:

I – processar e julgar, originariamente:

a) os juízes federais da área de sua jurisdição, incluídos os da Justiça Militar e da Justiça do 
Trabalho, nos crimes comuns e de responsabilidade, e os membros do Ministério Público da 
União, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral;

Juízes	  Militares	  

b) as revisões criminais e as ações rescisórias DE JULGADOS seus ou dos juízes federais da 
região;

REVISÃO CRIMINAL

Instrumento processual utilizável para reabrir discussão judicial sobre 
decisão criminal já transita em julgado.

Fundamento: é o conhecimento de situação, posterior à condenação, apta a 
alterar esta decisão.

AÇÃO RESCISÓRIA
Instrumento processual apto a atacar decisão transitada em julgado 
em processo civil, para desconstituí-la e, eventualmente, provocar novo 
julgamento.
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c) os MANDADOS DE SEGURANÇA e os HABEAS DATA contra ato do próprio Tribunal ou de juiz 
federal;

d) os HABEAS CORPUS, quando a autoridade coatora for juiz federal;

MS / HD Tribunal ou juiz federal

HC – COATOR Juiz federal

e) os conflitos de competência entre juízes federais vinculados ao Tribunal;

JUÍZES 
VINCULADOS TRF

JUÍZES 
NÃO VINCULADOS STJ

II – julgar, em grau de recurso, as causas decididas pelos juízes federais e pelos juízes estaduais 
no exercício da competência federal da área de sua jurisdição.
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Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I – as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem 
interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de 
acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;

II – as causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e Município ou pessoa 
domiciliada ou residente no País;

III – as causas fundadas em tratado ou contrato da União com Estado estrangeiro ou organismo 
internacional;

IV – os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços 
ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as 
contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral;

V – os crimes previstos em tratado ou convenção internacional, quando, iniciada a execução no 
País, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente;

V-A – as causas relativas a direitos humanos a que se refere o § 5º deste artigo;

VI – os crimes contra a organização do trabalho e, nos casos determinados por lei, contra o 
sistema financeiro e a ordem econômico-financeira;

VII – os habeas corpus, em matéria criminal de sua competência ou quando o constrangimento 
provier de autoridade cujos atos não estejam diretamente sujeitos a outra jurisdição;

VIII – os mandados de segurança e os habeas data contra ato de autoridade federal, excetuados 
os casos de competência dos tribunais federais;

IX – os crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves, ressalvada a competência da Justiça 
Militar;

X – os crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro, a execução de carta 
rogatória, após o exequatur, e de sentença estrangeira, após a homologação, as causas 
referentes à nacionalidade, inclusive a respectiva opção, e à naturalização;

XI – a disputa sobre direitos indígenas.

§ 1º As causas em que a UNIÃO FOR AUTORA serão aforadas na seção judiciária onde tiver 
domicílio a outra parte.

§ 2º As causas intentadas CONTRA A UNIÃO poderão ser aforadas na seção judiciária em que 
for domiciliado o autor, naquela onde houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda 
ou onde esteja situada a coisa, ou, ainda, no Distrito Federal.
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§ 
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   aforadas

§ 
2º
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U
N

IÃ
O

   ser�aforadas

§ 3º Serão processadas e julgadas na JUSTIÇA ESTADUAL, no foro do domicílio dos segurados 
ou beneficiários, as causas em que forem parte instituição de previdência social e segurado, 
sempre que a COMARCA NÃO SEJA SEDE DE VARA DO JUÍZO FEDERAL, e, se verificada essa 
condição, a lei poderá permitir que outras causas sejam também processadas e julgadas pela 
justiça estadual.

§ 4º NA HIPÓTESE DO PARÁGRAFO ANTERIOR, o RECURSO cabível será sempre para o Tribunal 
Regional Federal na área de jurisdição do juiz de primeiro grau.

JUSTIÇA
FEDERAL

JUSTIÇA
ESTADUAL

Dom. dos segurados
ou beneficiários

Instituição da Previdência Social e segurado

A lei poderá permitir outras causas TRF

Cuidado! Recurso:

Foro

Causas
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§ 5º Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, com 
a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais 
de direitos humanos dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar, perante o Superior Tribunal de 
Justiça, em qualquer fase do inquérito ou processo, incidente de deslocamento de competência 
para a Justiça Federal.

CHICO MENDES DOROTHY MAE STANG MANOEL BEZERRA DE MATTOS

Art. 110. Cada Estado, bem como o Distrito Federal, constituirá uma seção judiciária que terá por 
sede a respectiva Capital, e varas localizadas segundo o estabelecido em lei.

Parágrafo único. Nos Territórios Federais, a jurisdição e as atribuições cometidas aos juízes 
federais caberão aos juízes da justiça local, na forma da lei.

SEÇÃO V
DOS TRIBUNAIS E JUÍZES DO TRABALHO

Art. 111. São órgãos da Justiça do Trabalho:

I – o Tribunal Superior do Trabalho;

II – os Tribunais Regionais do Trabalho;

III – Juízes do Trabalho.

Art. 111-A. O Tribunal Superior do Trabalho compor-se-á de vinte e sete Ministros, escolhidos 
dentre brasileiros com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos, nomeados pelo 
Presidente da República após aprovação pela maioria absoluta do Senado Federal, sendo: 

I – um quinto dentre advogados com mais de dez anos de efetiva atividade profissional e 
membros do Ministério Público do Trabalho com mais de dez anos de efetivo exercício, 
observado o disposto no art. 94; 

II – os demais dentre juízes dos Tribunais Regionais do Trabalho, oriundos da magistratura da 
carreira, indicados pelo próprio Tribunal Superior. 
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Composição

27 Ministros

Brasileiros
+ 35 - 65 anos de idade

Nomeação

Requisitos

Origem

Importante

TR
IB

U
N

AL
 S

U
PE

RI
O

R 
D

O
 T

RA
BA

LH
O

Aprovação Tipo de aprovação

Comum Crimes Responsabilidade

Presidente da República

X

CSJT + Escola Nacional

X

STF

1  Advs  + 10 anos  EAP
5  MPT  + 10 anos  EE

STF

II - os demais dentre juízes dos Tribunais Regionais do Trabalho, 
oriundos da magistratura da carreira, indicados pelo próprio 
Tribunal Superior.
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§ 1º A lei disporá sobre a competência do Tribunal Superior do Trabalho. 

§ 2º Funcionarão junto ao Tribunal Superior do Trabalho: 

I – a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, cabendo-lhe, 
dentre outras funções, regulamentar os cursos oficiais para o ingresso e promoção na carreira;  

II – o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, cabendo-lhe exercer, na forma da lei, a supervisão 
administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial da Justiça do Trabalho de primeiro e 
segundo graus, como órgão central do sistema, cujas decisões terão efeito vinculante. 

Funcionarão

TST

Regulamenta os cursos oficiais
Ingresso
Promoção

Regulamenta os cursos oficiais
_________________________
           Efeito vinculante

ENFAMT

1

1

2

2

CSJT

Art. 112. A lei criará varas da Justiça do Trabalho, podendo, nas comarcas não abrangidas por 
sua jurisdição, atribuí-la aos juízes de direito, com recurso para o respectivo Tribunal Regional do 
Trabalho.
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Art. 113. A lei disporá sobre a constituição, investidura, jurisdição, competência, garantias e 
condições de exercício dos órgãos da Justiça do Trabalho. 

Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar:

I – as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo 
e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios;  

II – as ações que envolvam exercício do direito de greve;

III – as ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores, 
e entre sindicatos e empregadores;
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IV – os mandados de segurança, habeas corpus e habeas data, quando o ato questionado 
envolver matéria sujeita à sua jurisdição;  

MS / HD / HC Sujeitos à sua jurisdição

V – os conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista, ressalvado o disposto 
no art. 102, I, o;  

VI – as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de trabalho;  

VII – as ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos 
de fiscalização das relações de trabalho; 

VIII – a execução, de ofício, das contribuições sociais previstas no art. 195, I, a, e II, e seus 
acréscimos legais, decorrentes das sentenças que proferir; 

IX – outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma da lei. 

§ 1º Frustrada a negociação coletiva, as partes poderão eleger árbitros.

§ 2º Recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva ou à arbitragem, é facultado 
às mesmas, de comum acordo, ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica, podendo a 
Justiça do  Trabalho decidir o conflito, respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao 
trabalho, bem como as convencionadas anteriormente. 

§ 3º Em caso de greve em atividade essencial, com possibilidade de lesão do interesse público, 
o Ministério Público do Trabalho poderá ajuizar dissídio coletivo, competindo à Justiça do 
Trabalho decidir o conflito.  
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Composição

Mínimo 7 juízes

Brasileiros
+ 30 - 65 anos de idade
Recrutados quando possível na respectiva região

Nomeação

Requisitos

Origem

Importante

TR
IB

U
N

AL
 R

EG
IO

N
AL
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O

 T
RA

BA
LH

O

Aprovação Tipo de aprovação

Comum Crimes Responsabilidade

Presidente da República

X

Existência de justiça itinerante

X

STJ

1  Advs  + 10 anos  EAP
5  MPT  + 10 anos  EE

Demais mediante promoção, dentre juízes
do trabalho (A / M)

STJ



www.acasadoconcurseiro.com.br 2095

MTE - Auditor Fiscal do Trabalho – Direito Constitucional – Prof. André Vieira

Art. 115. Os Tribunais Regionais do Trabalho compõem-se de, no mínimo, sete juízes, recrutados, 
quando possível, na respectiva região, e nomeados pelo Presidente da República dentre brasileiros 
com mais de trinta e menos de sessenta e cinco anos, sendo:  

I – um quinto dentre advogados com mais de dez anos de efetiva atividade profissional e 
membros do Ministério Público do Trabalho com mais de dez anos de efetivo exercício, 
observado o disposto no art. 94;  

II – os demais, mediante promoção de juízes do trabalho por antiguidade e merecimento, 
alternadamente. 

§ 1º Os Tribunais Regionais do Trabalho instalarão a justiça itinerante, com a realização de 
audiências e demais funções de atividade jurisdicional, nos limites territoriais da respectiva 
jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários.  

§ 2º Os Tribunais Regionais do Trabalho poderão funcionar descentralizadamente, constituindo 
Câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as 
fases do processo.  

Art. 116. Nas Varas do Trabalho, a jurisdição será exercida por um juiz singular. 

Art. 117.
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ANOTAÇÕES E RASCUNHOS
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Seção VI
DOS TRIBUNAIS E JUÍZES ELEITORAIS

Art. 118. São órgãos da Justiça Eleitoral:

I ‒ o Tribunal Superior Eleitoral;

II ‒ os Tribunais Regionais Eleitorais;

III ‒ os Juízes Eleitorais;

IV ‒ as Juntas Eleitorais.

Não são órgãos da Justiça Eleitoral

Mesários eleitorais

Ministério Público Eleitoral

Seção eleitorais

Mesas

Zonas

Art. 119. O Tribunal Superior Eleitoral compor-se-á, no mínimo, de sete membros, 
escolhidos:

I ‒ mediante eleição, pelo voto secreto:

a) três juízes dentre os Ministros do Supremo Tribunal Federal;

b) dois juízes dentre os Ministros do Superior Tribunal de Justiça;

II ‒ por nomeação do Presidente da República, dois juízes dentre seis advogados 
de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Supremo Tribunal 
Federal.

Parágrafo único. O Tribunal Superior Eleitoral elegerá seu Presidente e o Vice-
Presidente dentre os Ministros do Supremo Tribunal Federal, e o Corregedor 
Eleitoral dentre os Ministros do Superior Tribunal de Justiça.
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Composição

Origem
Voto

dentreJuízes

Juízes

Juízes

Ministros

Ministros

Indicação

Comum

STF STF

Crimes Responsabilidade

Supremo Tribunal Federal

dentre

Por nomeação do Presidente da República

do

do

Mediante

Secreto

Eleição

M / 7 membros

3

2

2 6 Advogados

Requisitos
Notável saber jurídico

Idoneidade Moral

A

B

dentre
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Art. 120. Haverá um Tribunal Regional Eleitoral na Capital de cada Estado e no Distrito Federal.

§ 1º   Os Tribunais Regionais Eleitorais compor-se-ão:

I ‒ mediante eleição, pelo voto secreto:

a) de dois juízes dentre os desembargadores do Tribunal de Justiça;

b) de dois juízes, dentre juízes de direito, escolhidos pelo Tribunal de Justiça;

II ‒ de um juiz do Tribunal Regional Federal com sede na Capital do Estado ou no Distrito 
Federal, ou, não havendo, de juiz federal, escolhido, em qualquer caso, pelo Tribunal Regional 
Federal respectivo;

III ‒ por nomeação, pelo Presidente da República, de dois juízes dentre seis advogados de 
notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Tribunal de Justiça.

§ 2º O Tribunal Regional Eleitoral elegerá seu Presidente e o Vice-Presidente- dentre os 
desembargadores.

Art. 121. Lei complementar disporá sobre a organização e competência dos tribunais, dos juízes de 
direito e das juntas eleitorais.

§ 1º Os membros dos tribunais, os juízes de direito e os integrantes das juntas eleitorais, no 
exercício de suas funções, e no que lhes for aplicável, gozarão de plenas garantias e serão 
inamovíveis.

§ 2º Os juízes dos tribunais eleitorais, salvo motivo justificado, servirão por dois anos, no 
mínimo, e nunca por mais de dois biênios consecutivos, sendo os substitutos escolhidos na 
mesma ocasião e pelo mesmo processo, em número igual para cada categoria.

§ 3º São irrecorríveis as decisões do Tribunal Superior Eleitoral, salvo as que contrariarem esta 
Constituição e as denegatórias de "habeas-corpus" ou mandado de segurança.

§ 4º Das decisões dos Tribunais Regionais Eleitorais somente caberá recurso quando:

I ‒ forem proferidas contra disposição expressa desta Constituição ou de lei;

II ‒ ocorrer divergência na interpretação de lei entre dois ou mais tribunais eleitorais;

III ‒ versarem sobre inelegibilidade ou expedição de diplomas nas eleições federais ou 
estaduais;

IV ‒ anularem diplomas ou decretarem a perda de mandatos eletivos federais ou estaduais;

V ‒ denegarem "habeas-corpus", mandado de segurança, "habeas-data" ou mandado de 
injunção.
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ANOTAÇÕES E RASCUNHOS
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ANOTAÇÕES E RASCUNHOS
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Seção VII
DOS TRIBUNAIS E JUÍZES MILITARES

Art. 122. São órgãos da Justiça Militar:

I ‒ o Superior Tribunal Militar;

II ‒ os Tribunais e Juízes Militares instituídos por lei.

Art. 123. O Superior Tribunal Militar compor-se-á de quinze Ministros vitalícios, nomeados pelo 
Presidente da República, depois de aprovada a indicação pelo Senado Federal, sendo três dentre 
oficiais-generais da Marinha, quatro dentre oficiais-generais do Exército, três dentre oficiais-
generais da Aeronáutica, todos da ativa e do posto mais elevado da carreira, e cinco dentre civis.

Parágrafo único. Os Ministros civis serão escolhidos pelo Presidente da República dentre 
brasileiros maiores de trinta e cinco anos, sendo:

I ‒ três dentre advogados de notório saber jurídico e conduta ilibada, com mais de dez anos de 
efetiva atividade profissional;

II ‒ dois, por escolha paritária, dentre juízes auditores e membros do Ministério Público da 
Justiça Militar.

Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei.

Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência da Justiça 
Militar.
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Composição

15 ministros

Só se exige dos advogados

Nomeação

Requisitos

Origem

Importante

Crimes
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Aprovação Tipo de aprovação

Comum Responsabilidade

Presidente da República

SF

STF STF

Todos os ministros são vitalícios

5 civis
3 advogados
2 auditores / MPJM
   por escolha paritária

10

3 M

4 E

3 A

X
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Seção VIII
DOS TRIBUNAIS E JUÍZES DOS ESTADOS

Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta 
Constituição.

§ 1º A competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de 
organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça.

§ 2º Cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos 
normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, vedada a atribuição da 
legitimação para agir a um único órgão.

§ 3º A lei estadual poderá criar, mediante proposta do Tribunal de Justiça, a Justiça Militar 
estadual, constituída, em primeiro grau, pelos juízes de direito e pelos Conselhos de Justiça 
e, em segundo grau, pelo próprio Tribunal de Justiça, ou por Tribunal de Justiça Militar nos 
Estados em que o efetivo militar seja superior a vinte mil integrantes. (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

§ 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes 
militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a 
competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre 
a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

§ 5º Compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, os crimes 
militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo 
ao Conselho de Justiça, sob a presidência de juiz de direito, processar e julgar os demais crimes 
militares. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

§ 6º O Tribunal de Justiça poderá funcionar descentralizadamente, constituindo Câmaras 
regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases do 
processo. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

§ 7º O Tribunal de Justiça instalará a justiça itinerante, com a realização de audiências e demais 
funções da atividade jurisdicional, nos limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo-
se de equipamentos públicos e comunitários. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 
2004)

Art. 126. Para dirimir conflitos fundiários, o Tribunal de Justiça proporá a criação de varas 
especializadas, com competência exclusiva para questões agrárias. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004)

Parágrafo único. Sempre que necessário à eficiente prestação jurisdicional, o juiz far-se-á 
presente no local do litígio.
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2oa TJ ou TJM
1oa Juízes de direito e pelo conselho de justiça

Processar e julgar os militares dos Estados, nos
crimes definidos em lei nas ações judiciais contra
atos disciplinares militares, ressalvada a competência
do júri quando a vítima for civil.
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ANOTAÇÕES E RASCUNHOS
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QuestõesQuestões Cespe

1. (112248) 2016 – Banca – CESPE – DPU – 
Técnico em Assuntos Educacionais

A respeito do Poder Judiciário e das funções 
essenciais à justiça, julgue o item a seguir.

Os pagamentos devidos pelas fazendas pú-
blicas federal, estadual e municipal, em 
virtude de sentença judicial, são feitos por 
meio de precatórios.

( ) Certo   ( ) Errado

2. (112249) 2015 – CESPE – MEC – Conheci-
mentos Básicos para os Postos 9, 10, 11 e 16 

Julgue o item que se segue, relativos ao Po-
der Judiciário e às funções essenciais à jus-
tiça.

A cláusula de reserva de plenário determina 
que somente pelo voto da maioria absoluta 
dos membros do tribunal ou do respectivo 
órgão especial pode ser declarada a incons-
titucionalidade de lei ou ato normativo do 
poder público.

( ) Certo   ( ) Errado

3. (97234) 2015 – CESPE – MPOG – Técnico de 
Nível Superior – Cargo 22

Com relação ao Poder Judiciário, julgue o 
item a seguir.

O ingresso na carreira da magistratura ocor-
rerá mediante concurso público de provas 
e títulos, sem a participação da Ordem dos 
Advogados do Brasil.

( ) Certo   ( ) Errado

4. (97235) 2015 – CESPE – MPOG – Técnico de 
Nível Superior – Cargo 22

Com relação ao Poder Judiciário, julgue o 
item a seguir.

Os servidores do judiciário não poderão re-
ceber delegação para a prática de atos de 
mero expediente, ainda que sem caráter 
decisório.

( ) Certo   ( ) Errado

5. (112250) 2015 – CESPE – CGE-PI – Auditor 
Governamental 

Acerca das disposições referentes à admi-
nistração pública, às competências consti-
tucionais dos entes federados e ao Poder 
Judiciário, julgue o item a seguir. 

O Supremo Tribunal Federal poderá, após 
reiteradas decisões sobre matéria constitu-
cional, aprovar súmula que, a partir de sua 
publicação na imprensa oficial, terá efeito 
vinculante em relação aos demais órgãos do 
Poder Judiciário e à administração pública 
direta e indireta nas esferas federal, estadu-
al e municipal.

( ) Certo   ( ) Errado

6. (79184) 2015 – CESPE – TRE-GO – Técnico 
Judiciário – Área Administrativa

Em relação ao Poder Judiciário e ao Ministé-
rio Público, julgue o item subsequente.

A inconstitucionalidade de uma lei pode 
ser declarada por um tribunal reunido em 
maioria simples ou por comissão criada 
nesse tribunal para julgar o caso.

( ) Certo   ( ) Errado
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7. (112251) 2014 – CESPE – ANTAQ – Técnico 
Administrativo

Com relação aos poderes da República, jul-
gue o item subsequente.

O estatuto da magistratura deve ser regula-
do por lei complementar, cuja proposição é 
de iniciativa do Supremo Tribunal Federal.

( ) Certo   ( ) Errado

8. (112252) 2014 – CESPE – TC-DF – Técnico de 
Administração Pública

Acerca da administração pública e dos po-
deres da República, julgue os itens subse-
quentes.

Além dos juízes oriundos dos tribunais re-
gionais federais e dos desembargadores 
advindos dos tribunais de justiça, comporão 
o STJ, na proporção de um quinto de suas 
vagas, advogados e membros do Ministério 
Público com mais de dez anos de atividade 
efetiva e mais de dez anos de carreira, res-
pectivamente.

( ) Certo   ( ) Errado

9. (112253) 2014 – CESPE – Câmara dos Depu-
tados – Analista Legislativo

No que se refere ao Poder Judiciário e à ma-
gistratura, julgue os itens subsequentes.

De acordo com o STF, a garantia da inamo-
vibilidade não alcança juízes substitutos, 
ainda que assegurados pelo instituto da vi-
taliciedade.

( ) Certo   ( ) Errado

10. (112254) 2011 – CESPE – PC-ES – Escrivão 
de Polícia

Somente o Supremo Tribunal Federal, de 
ofício ou mediante provocação, tem compe-
tência para a edição, a revisão e o cancela-
mento de súmula vinculante.

( ) Certo   ( ) Errado

11. (112255) 2011 – CESPE – STM – Técnico Ju-
diciário – Segurança

Julgue os itens subsequentes, relativos ao 
Poder Judiciário. 

A remuneração dos ministros dos tribunais 
superiores deve corresponder a 95% do 
subsídio mensal fixado para os ministros do 
STF, e os subsídios dos demais magistrados 
devem ser fixados em lei e escalonados, em 
níveis federal e estadual, conforme as res-
pectivas categorias da estrutura judiciária 
nacional, não podendo a diferença entre 
uma e outra ser superior a 10% ou inferior a 
5%, nem exceder a 95% do subsídio mensal 
dos ministros dos tribunais superiores.

( ) Certo   ( ) Errado

12. (112256) 2011 – CESPE – TRE-ES – Analista 
Judiciário – Área Administrativa

É expressamente vedado à União assumir 
débitos oriundos de precatórios de estado, 
do Distrito Federal ou de municípios para 
refinanciá-los diretamente.

( ) Certo   ( ) Errado

13. (112257) 2013 – CESPE – Telebras – Nível 
Superior 

O Supremo Tribunal Federal, o Conselho Na-
cional de Justiça e os Tribunais Superiores 
são órgãos do Poder Judiciário, com jurisdi-
ção em todo o território nacional e sede na 
Capital Federal.

( ) Certo   ( ) Errado

14. (112258) 2013 – CESPE – TRT – 17ª Região 
(ES) – Técnico Judiciário – Área Administrativa

Com relação ao Supremo Tribunal Federal e 
às ouvidorias de justiça, julgue os itens que 
se seguem. 

A Constituição Federal (CF) determina a 
criação, por iniciativa dos tribunais de todo 
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o país, de ouvidorias de justiça com compe-
tência para receber reclamações e denún-
cias de qualquer pessoa interessada, desde 
que dirigida contra órgãos ou serviços auxi-
liares do Poder Judiciário, excluídos os juízes 
individualmente considerados.

( ) Certo   ( ) Errado

15. (112259) 2013 – CESPE – MPU – Técnico Ad-
ministrativo

Considerando as disposições constitucionais 
sobre o Poder Judiciário, julgue os itens sub-
secutivos.

A regra segundo a qual os juízes não podem, 
antes de decorridos três anos do afastamen-
to do cargo, exercer a advocacia no juízo ou 
no tribunal do qual tenham se afastado apli-
ca-se tanto ao afastamento por aposentado-
ria quanto ao por exoneração.

( ) Certo   ( ) Errado

16. (112260) 2013 – CESPE – MPU – Técnico 
Administrativo

Considerando as disposições constitucionais 
sobre o Poder Judiciário, julgue os itens sub-
secutivos.

A regra do quinto constitucional aplica-se ao 
Superior Tribunal de Justiça, ao Tribunal Supe-
rior do Trabalho, aos tribunais regionais fede-
rais, aos tribunais dos estados e do DF e ter-
ritórios e aos tribunais regionais do trabalho.

( ) Certo   ( ) Errado

17. (112261) 2013 – CESPE – MS – Analista Téc-
nico – Administrativo

São órgãos do Poder Judiciário, entre ou-
tros, a Defensoria Pública da União e a dos 
estados.

( ) Certo   ( ) Errado

18. (112262) 2013 – CESPE – MPU – Conheci-
mentos Básicos para os Cargos 1 a 10 e 27 a 
32

No que concerne ao Poder Judiciário, julgue 
o item a seguir.

Não poderá ser promovido o juiz que, injus-
tificadamente, retiver autos em seu poder 
além do prazo legal.

( ) Certo   ( ) Errado

19. (112263) 2013 – CESPE – MS – Analista 
Técnico – Administrativo

O STF e o STJ possuem jurisdição em todo o 
território nacional.

( ) Certo   ( ) Errado

20. (112264) 2013 – CESPE – PC-DF – Escrivão 
de Polícia

No que diz respeito ao Poder Judiciário, jul-
gue os itens subsecutivos. 

O juiz não poderá exercer a advocacia no ju-
ízo ou tribunal do qual se afastou, antes de 
decorridos três anos do afastamento do car-
go por aposentadoria ou exoneração.

( ) Certo   ( ) Errado

21. (112265) 2013 – CESPE – MPU – Conheci-
mentos Básicos para os Cargos 11 a 26

No que concerne ao Poder Judiciário, julgue 
o item a seguir.

São órgãos do Poder Judiciário, entre ou-
tros, o Superior Tribunal de Justiça e o Tribu-
nal de Contas da União.

( ) Certo   ( ) Errado
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22. (112266) 2013 – CESPE – ANTT – Todos os 
Cargos 

Julgue o item subsequente, relativo ao Po-
der Judiciário.

O juiz de primeiro grau adquire a garantia da 
vitaliciedade a partir de sua posse no cargo.

( ) Certo   ( ) Errado

23. (112267) 2013 – CESPE – TCE-RO – Agente 
Administrativo

O Conselho Nacional de Justiça e o TCU são 
órgãos internos do Poder Judiciário, porém 
não possuem jurisdição, sendo apenas ór-
gãos administrativos de fiscalização externa 
dos demais órgãos.

( ) Certo   ( ) Errado

24. (112268) 2013 – CESPE – DPE-DF – Defensor 
Público

Julgue os itens a seguir, que versam sobre o 
Poder Judiciário, o MP e a DP, conforme o 
disposto na CF. 

De acordo com a CF, é obrigação dos tribu-
nais de justiça estaduais, dos tribunais re-
gionais federais e dos tribunais regionais do 
trabalho a instalação da justiça itinerante 
com competência para realizar atividades 
jurisdicionais, inclusive audiências, dentro 
dos limites territoriais da respectiva jurisdi-
ção.

( ) Certo   ( ) Errado

25. (112269) 2013 – CESPE – DPE-DF – Defensor 
Público

Julgue os itens a seguir, que versam sobre o 
Poder Judiciário, o MP e a DP, conforme o 
disposto na CF.

A regra constitucional que proíbe o magis-
trado de exercer a advocacia no juízo ou no 
tribunal do qual se tenha afastado, antes de 
decorrido o período de três anos, contados 
do afastamento do cargo, aplica-se tanto ao 
Poder Judiciário estadual quanto ao federal 
de qualquer instância, incluindo-se o STF, o 
STJ e os demais tribunais superiores.

( ) Certo   ( ) Errado

Gabarito: 1. (112248) Certo 2. (112249) Certo 3. (97234) Errado 4. (97235) Errado 5. (112250) Certo 6. (79184) Errado  
7. (112251) Certo 8. (112252) Errado 9. (112253) Errado 10. (112254) Certo 11. (112255) Errado 12. (112256) Errado  
13. (112257) Errado 14. (112258) Errado 15. (112259) Certo 16. (112260) Errado 17. (112261) Errado 18. (112262) Certo  
19. (112263) Certo 20. (112264) Certo 21. (112265) Errado 22. (112266) Errado 23. (112267) Errado 24. (112268) Certo  
25. (112269) Certo
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Autoridade

PGR STF SF
PGJ

Comum

M
em

bros do M
PU

Tribunais

Dependerá das constituições estaduais

Responsabilidade

STJ STJ

TRF TRF

TJ

Que oficiam

Membros SFHá divergências

STF
ou

Órgão de Origem

Xxxxxx

Que representa o Estado

Que representa o cidadão

CNMP

Órgão

STF

Que não oficiam

MP (E/DF/T) TJ

FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO
De

fe
sa

 d
o 

Es
ta

do

Quem representa

Art. 131

Art. 132

AGU

MP

Advocacia privada

Def. pública

Procuradores (E / DF)

Art. 127 a 130A

Art. 133

Art. 134

A

B

A

B

C

De
fe

sa
 d

o 
ci

da
dã

o

Funções essenciais à justiça
127 a 135
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CAPÍTULO IV
DAS FUNÇÕES ESSENCIAIS À JUSTIÇA

Seção I
DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 
incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis.

Instituição

Permanente

Incumbências

Memorização:

MP

Ordenou o juíz um regime demorado por interesse
visual diretamente ao indivíduo indigesto.

A. Ordem jurídica
B. Regime democrático
C. Interesses sociais
D. Direitos individuais indisponíveis

Essencial à função jurisdicional do Estado

Defesa da ordem jurídica

Do regime democrático

Individuais e indisponíveis

A

B

D

C Dos interesses sociais
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§ 1º São princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a 
independência funcional.

Princípios
Institucionais

Cuidado!

Unidade

Indivisibilidade

Independência funcional

Promotor natural

Quando Segundo entendimento do STF

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

Autonomia

Funcional

Cuidado

Lenza

Administrativa

Financeira

Orçamentária

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

§ 4º Se o Ministério Público não encaminhar a respectiva proposta orçamentária dentro do 
prazo estabelecido na lei de diretrizes orçamentárias, o Poder Executivo considerará, para fins 
de consolidação da proposta orçamentária anual, os valores aprovados na lei orçamentária 
vigente, ajustados de acordo com os limites estipulados na forma do § 3º.

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

§ 6º Durante a execução orçamentária do exercício, não poderá haver a realização de 
despesas ou a assunção de obrigações que extrapolem os limites estabelecidos na lei de 
diretrizes orçamentárias, exceto se previamente autorizadas, mediante a abertura de créditos 
suplementares ou especiais.
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Proposta Orçamentária
Elaborará

Não encaminhamento

Desacordo

Previamente autorizadas

§ 3o

§ 4o

§ 5o

§ 6o

Art. 128. O Ministério Público abrange:
I – o MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO, que compreende:

a) o Ministério Público Federal;
b) o Ministério Público do Trabalho;
c) o Ministério Público Militar;
d) o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios;

II – os MINISTÉRIOS PÚBLICOS DOS ESTADOS.

Chefes / nomeação

Procurador-Geral de Justiça dos Estados

Ministério Público Brasileiro

MPEs
Ministérios Públicos Estaduais

Ministério
Público Federal

Ministério
Público Eleitoral

Ministério
Público Militar

Ministério
Público do Trabalho

Ministério Público da União

MPF

1

2

2a

2b

2c

2d

2e

1

2a 2b 2c 2d

2e

MPU

MPDFT MPM MPT

MPE

Ministério Público
do DF e Territórios

Procurador-Geral da República

Procurador-Geral da República

Procurador-Geral de Justiça DF e T

Procurador-Geral da Justiça Militar

Procurador-Geral do Trabalho

Procurador-Geral Eleitoral

Cuidado É também cargo exercido pelo PGR

2
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§ 1º O Ministério Público da União tem por chefe o Procurador-Geral da República, nomeado 
pelo Presidente da República dentre integrantes da carreira, maiores de trinta e cinco anos, 
após a aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal, para 
mandato de dois anos, permitida a recondução.
§ 2º A destituição do Procurador-Geral da República, por iniciativa do Presidente da República, 
deverá ser precedida de autorização da maioria absoluta do Senado Federal.

Nome Rodrigo Janot

Chefe

Nomeação

Aprovação

Tipo de
aprovação

Requisitos

Mandato

Recondução

Destituição

Iniciativa

Key Code

Condição

Precedida

Quórum

Comum Crimes Responsabilidade

Qualquer um
pode ser

Procurador-Geral da República

Presidente da República

Senado Federal

Maioria absoluta

Maiores de 35 anos / Integrantes da carreira

2 anos

Permitida a recondução

Presidente da República

Deverá

Maioria absoluta Senado

De autorização

Maioria absoluta

Órgão Senado Federal

Não, dentre integrantes da carreira



 

www.acasadoconcurseiro.com.br2118

Exoneração

Aprovação

Tipo de aprovação

Forma

Condição

Espécie normativa

Base legal

Ouvido

Promove

Oficia

Preside

Delegações

Comum Crimes Responsabilidade

SFSTF

Voto

Senado Federal

Maioria absoluta

De ofício

Antes do término do seu mandato

Resolução

52, XI

Previamente ouvido / Adin e em todos (...)

Junto ao CNJ

A ação de inconstitucionalidade ou
representação para fins de intervenção
da União e dos Estados,
nos casos previstos nesta C.F.

CNMP

84, §, ú

Voto secreto
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§ 3º Os Ministérios Públicos dos Estados e o do Distrito Federal e Territórios formarão lista 
tríplice dentre integrantes da carreira, na forma da lei respectiva, para escolha de seu 
Procurador-Geral, que será nomeado pelo Chefe do Poder Executivo, para mandato de dois 
anos, permitida uma recondução.
§ 4º Os Procuradores-Gerais nos Estados e no Distrito Federal e Territórios poderão ser 
destituídos por deliberação da maioria absoluta do Poder Legislativo, na forma da lei 
complementar respectiva.

Key Code Lista tríplice

Integrantes da carreria

Lei respectiva

Procurador-Geral

Chefe do Poder Executivo

Não tem

Ministérios Públicos

Estados DF Territórios

Dentre

Forma

Escolha

Nomeação

Aprovação

Tipo de
aprovação

Mandato

Recondução

Destituição

Procuradores-Gerais

Poderão

Maioria absoluta

Poder Legislativo

Lei complementar

Estados DF Territórios

Key Code

Deliberação

Forma

Não tem

2 anos

UMA
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Key Code Lista tríplice

Integrantes da carreria

Lei respectiva

Procurador-Geral

Chefe do Poder Executivo

Não tem

Ministérios Públicos

Estados DF Territórios

Dentre

Forma

Escolha

Nomeação

Aprovação

Tipo de
aprovação

Mandato

Recondução

Destituição

Procuradores-Gerais

Poderão

Maioria absoluta

Poder Legislativo

Lei complementar

Estados DF Territórios

Key Code

Deliberação

Forma

Não tem

2 anos

UMA



www.acasadoconcurseiro.com.br 2121

MTE - Auditor Fiscal do Trabalho – Direito Constitucional – Prof. André Vieira

§ 5º Leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos 
Procuradores-Gerais, estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada 
Ministério Público, observadas, relativamente a seus membros:
I – as seguintes garantias:
a) vitaliciedade, após dois anos de exercício, não podendo perder o cargo senão por sentença 
judicial transitada em julgado;
b) inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, mediante decisão do órgão colegiado 
competente do Ministério Público, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, assegurada 
ampla defesa;  
c) irredutibilidade de subsídio, fixado na forma do art. 39, § 4º, e ressalvado o disposto nos arts. 
37, X e XI, 150, II, 153, III, 153, § 2º, I;

1

Garantias Vedações

Ministério Público

Poder Judiciário

1 2

Vitaliciedade

Inamovibilidade

Irredutibilidade de subsídio

Comparar
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II ‒ as seguintes vedações:
a) receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas 
processuais;
b) exercer a advocacia;
c) participar de sociedade comercial, na forma da lei;
d) exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo uma de magistério;
e) exercer atividade político-partidária; 
f) receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades 
públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei.  

Vedações

95, P. Ú128, § , 5o Poder JudiciárioMinistério Público

I. 

II. 

III.

IV.

V.

exercer, ainda que em disponibilidade,
outro cargo ou função, salvo uma de
magistério

receber, a qualquer título ou pretexto,
custas ou participação em processo

dedicar-se à atividade político-partidária

exercer a advocacia no juízo ou tribunal
do qual se afastou, antes de decorridos
três anos do afastamento do cargo por
aposentadoria ou exoneração

receber, a qualquer título ou pretexto,
auxílios ou contribuições de pessoas
físicas,  entidades  públicas  ou
privadas, ressalvadas as exceções
previstas em lei

2

Ministério Público

Comparar

Comparar

Poder Judiciário

§ 6º Aplica-se aos membros do Ministério Público o disposto no art. 95, parágrafo único, V.
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Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:

I – promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei;

II – zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos 
direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia;

III – promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e 
social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;

IV – promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de intervenção da 
União e dos Estados, nos casos previstos nesta Constituição;

V – defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas;

VI – expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando 
informações e documentos para instruí-los, na forma da lei complementar respectiva;

VII – exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei complementar mencionada 
no artigo anterior;

VIII – requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os 
fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais;

IX – exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade, 
sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas.

§ 1º A legitimação do Ministério Público para as ações civis previstas neste artigo não impede a 
de terceiros, nas mesmas hipóteses, segundo o disposto nesta Constituição e na lei.

§ 2º As funções do Ministério Público só podem ser exercidas por integrantes da carreira, que 
deverão residir na comarca da respectiva lotação, salvo autorização do chefe da instituição.  

§ 3º O ingresso na carreira do Ministério Público far-se-á mediante concurso público de provas 
e títulos, assegurada a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em sua realização, 
exigindo-se do bacharel em direito, no mínimo, três anos de atividade jurídica e observando-se, 
nas nomeações, a ordem de classificação.

§ 4º Aplica-se ao Ministério Público, no que couber, o disposto no art. 93.

§ 5º A distribuição de processos no Ministério Público será imediata.

Incisos mais frequentes em concursos

Privativamente

Inquérito civil e ação civil pública

Em razão do art. 109, XI

 I

III

V
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Ingresso na carreria

OAB

Prazo de bacharelado

Funções do MP

Só podem ser exercidas por integrantes da carreira

Residir na comarca (de lotação)

Imposição

Exceção

Nomeação

Regra do art. 93

Distribuição do processo

Salvo autorização do chefe da instituição

Concurso público deprovas e títulos

Participação da OAB em sua realização

Mínimo de 3 anos

Observa ordem de classificação

No que couber

De forma imediata

Art. 130. Aos membros do Ministério Público junto aos Tribunais de Contas aplicam-se as disposições 
desta seção pertinentes a direitos, vedações e forma de investidura.
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Art. 130-A. O Conselho Nacional do Ministério Público compõe-se de quatorze membros nomeados 
pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado 
Federal, para um mandato de dois anos, admitida uma recondução, sendo:

I ‒ o Procurador-Geral da República, que o preside;
II ‒ quatro membros do Ministério Público da União, assegurada a representação de cada uma 
de suas carreiras;
III ‒ três membros do Ministério Público dos Estados;
IV ‒ dois juízes, indicados um pelo Supremo Tribunal Federal e outro pelo Superior Tribunal de 
Justiça;
V ‒ dois advogados, indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;
VI ‒ dois cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados um pela Câmara dos 
Deputados e outro pelo Senado Federal.

§ 1º Os membros do Conselho oriundos do Ministério Público serão indicados pelos respectivos 
Ministérios Públicos, na forma da lei.
§ 2º Compete ao Conselho Nacional do Ministério Público o controle da atuação administrativa 
e financeira do Ministério Público e do cumprimento dos deveres funcionais de seus membros, 
cabendo-lhe:
I ‒ zelar pela autonomia funcional e administrativa do Ministério Público, podendo expedir atos 
regulamentares, no âmbito de sua competência, ou recomendar providências;

II ‒ zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade 
dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Ministério Público da União 
e dos Estados, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as 
providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência dos 
Tribunais de Contas;

III ‒ receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Ministério Público da União 
ou dos Estados, inclusive contra seus serviços auxiliares, sem prejuízo da competência disciplinar 
e correicional da instituição, podendo avocar processos disciplinares em curso, determinar a 
remoção, a disponibilidade ou a aposentadoria com subsídios ou proventos proporcionais ao 
tempo de serviço e aplicar outras sanções administrativas, assegurada ampla defesa;

IV ‒ rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de membros do 
Ministério Público da União ou dos Estados julgados há menos de um ano;

V ‒ elaborar relatório anual, propondo as providências que julgar necessárias sobre a situação 
do Ministério Público no País e as atividades do Conselho, o qual deve integrar a mensagem 
prevista no art. 84, XI.

§ 3º O Conselho escolherá, em votação secreta, um Corregedor nacional, dentre os membros do 
Ministério Público que o integram, vedada a recondução, competindo-lhe, além das atribuições 
que lhe forem conferidas pela lei, as seguintes:

I ‒ receber reclamações e denúncias, de qualquer interessado, relativas aos membros do 
Ministério Público e dos seus serviços auxiliares;

II ‒ exercer funções executivas do Conselho, de inspeção e correição geral;

III ‒ requisitar e designar membros do Ministério Público, delegando-lhes atribuições, e 
requisitar servidores de órgãos do Ministério Público.
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§ 4º O Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil oficiará junto ao 
Conselho.

§ 5º Leis da União e dos Estados criarão ouvidorias do Ministério Público, competentes para 
receber reclamações e denúncias de qualquer interessado contra membros ou órgãos do 
Ministério Público, inclusive contra seus serviços auxiliares, representando diretamente ao 
Conselho Nacional do Ministério Público.

Tipo de aprovação

Recondução

CO
N

SE
LH

O
 N

AC
IO

N
AL

 D
O

 M
IN

IS
TÉ

RI
O

 P
Ú

BL
IC

O

Composição Quem preside

Nomeação

Presidente da República

SF

14 membros

MA

2 anos

Pelos respectivos MP

130 A, §, 2o

UMA

Aprovação

Mandato

Indicação dos membros do MP

Que controle exerce o CNMP

PGR
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CO
N

SE
LH

O
 N

AC
IO

N
AL

 D
O

 M
IN

IS
TÉ

RI
O

 P
Ú

BL
IC

O

Processos disciplinares

Pode ser revisto de ofício ou mediante provocação

Relatório anual

130A, §, 5o

Será escolhido em votação secreta

Dentre os membros que os integram

Presidente do CFOAB

Relatório estatístico

Ouvidorias / finalidade

Corregedor Nacional

Quem oficia

Particularidade

Origem - CNMP

(1)

(2)

(0)

(2)

(7)

(2)

PGR

X

Advogados

Juízes
1 STF
1 STJ

Cidadão

Notável saber jurídico
Reputação ilibada

1 CD
1 SF

4 MPU
3 MPE
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Seção II
DA ADVOCACIA PÚBLICA

Art. 131. A Advocacia-Geral da União é a instituição que, diretamente ou através de órgão vinculado, 
representa a União, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da LEI COMPLEMENTAR 
que dispuser sobre sua organização e funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento 
jurídico do Poder Executivo.

§ 1º A Advocacia-Geral da União tem por chefe o Advogado-Geral da União, de livre nomeação 
pelo Presidente da República dentre cidadãos maiores de trinta e cinco anos, de notável saber 
jurídico e reputação ilibada.

§ 2º O ingresso nas classes iniciais das carreiras da instituição de que trata este artigo far-se-á 
mediante concurso público de provas e títulos.

§ 3º Na execução da dívida ativa de natureza tributária, a representação da União cabe à 
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, observado o disposto em lei.

Advocacia-Geral da União

Vias

Espécie normativa Lei complementar

É quem dispões sobre

Organização
e

e

e

Funcionamento

Desenvolve atividades

Consultoria Assessoramento

Jurídico do Poder Executivo

Judicial Extra-Judicial

Representar a União

Nome

Função

José Eduardo Cardozo
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Chefe

Nomeação

Aprovação

Requisitos

Ingresso

OAB

Tipo de
Aprovação

Cuidado 1

Cuidado 2

Cuidado 3

Situação Quando tratar de crime comum

Comum

STF SF

Crimes Responsabilidades

Status Ministro de Estado

Objetivar o disposto em lei

Dívida ativa

Necessita a existência de execução

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Constituição é omissa

Concurso público de provas e títulos

Advogado-Geral da União

Livre nomeação / Presidente da República

Não necessita

Não necessita

Cidadãos

Maiores de 35 anos

Notável saber jurídico

Reputação ilibada

Representação da União / execução da dívida ativa

A

B

C

D
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Art. 132. Os PROCURADORES DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL, organizados em carreira, na 
qual o ingresso dependerá de concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem 
dos Advogados do Brasil em todas as suas fases, exercerão a representação judicial e a consultoria 
jurídica das respectivas unidades federadas.

Parágrafo único. Aos procuradores referidos neste artigo é assegurada estabilidade após três 
anos de efetivo exercício, mediante avaliação de desempenho perante os órgãos próprios, após 
relatório circunstanciado das corregedorias.

Organizados Em carreria

Estados Procuradores DF

Ingresso

OAB

EstabilidadeDetém

OmissaPrazo de
Bacharelado

3 anos de efetivo exercício

Atribuições e  a 

Prazo

Avaliação de desempenho
perante os órgãos próprios

Mediante

Após

Concurso público de provas e títulos

Em todas as suas fases

Exercem a representação judicial

Consultoria jurídica

Relatório circunstanciado 
das corregedorias
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Seção III
DA ADVOCACIA

Art. 133. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e 
manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei.

É indispensável à administração da justiçaAdvogado

Da leiLimites

Atos

eInviolável

Manifestações no exercício da profissão
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Seção IV
DA DEFENSORIA PÚBLICA

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 
incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a 
orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e 
extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na 
forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal.

§ 1º Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e dos 
Territórios e prescreverá normas gerais para sua organização nos Estados, em cargos de 
carreira, providos, na classe inicial, mediante concurso público de provas e títulos, assegurada 
a seus integrantes a garantia da inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora das 
atribuições institucionais.

§ 2º Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa 
e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes 
orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 99, § 2º. 

§ 3º Aplica-se o disposto no § 2º às Defensorias Públicas da União e do Distrito Federal.   
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 74, de 2013)

§ 4º São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a 
independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no 
inciso II do art. 96 desta Constituição Federal."(NR)

Defensoria Pública

Instituição permanente essencial à função
jurisdicional do Estado

Expressão e instrumento do regime democrático

Judicial e

e

Vias

Que direitos alcança

Incumbência

Individuais

Extrajudicial

Coletivos
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Vedação

Proposta Orçamentária

Autonomia (Def. Pub. da União/DF)

Autonomia (Def. Pub. Estadual)

Princípios Institucionais

Forma

Integral e Gratuita

A quem

Lei que Rege

Ingresso

Garantia

Aos necessitados na forma do inciso LXXIV

Lei complementar

Concurso público de provas e títulos

Inamovibilidade

Funcional

Dentro dos limites estabelecidos na LDO

Disposto no § 2o

Unidade – Indivisibilidade – Independência funcional

Administrativae

Do exercício fora das atribuições institucionais
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Regra do Art. 93

No que couber

Regra do Art. 96, II

Subsídio

OAB

No que couber

39, §, 4

Omissa a CF

Art. 135. Os servidores integrantes das carreiras disciplinadas nas Seções II e III deste Capítulo serão 
remunerados na forma do art. 39, § 4º.

Considerações

Remuneração

Forma

Subsídio

39, § 4

Parcela Única
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QuestõesQuestões Cespe

1. (112808) 2016 – CESPE – DPU – Técnico em 
Assuntos Educacionais

A respeito do Poder Judiciário e das funções 
essenciais à justiça, julgue o item a seguir.

Os princípios institucionais da Defensoria 
Pública incluem a unidade, a indivisibilidade 
e a independência funcional.

( ) Certo   ( ) Errado

2. (112809) 2015 – CESPE – TJ-DFT – Técnico 
Judiciário – Administrativa

Julgue o item seguinte, a respeito das fun-
ções essenciais à justiça.

A defensoria pública possui legitimidade 
para instauração de inquérito civil público.

( ) Certo   ( ) Errado

3. (112810) 2015 – CESPE – TJ-DFT – Técnico 
Judiciário – Administrativa

Julgue o item seguinte, a respeito das fun-
ções essenciais à justiça.

O Ministério Público detém legitimidade 
para postular, em juízo, direitos individuais 
homogêneos quando estes se enquadrem 
como subespécie de direitos coletivos indis-
poníveis e desde que haja relevância social.

( ) Certo   ( ) Errado

4. (112811) 2015 – CESPE – TJ-DFT – Técnico 
Judiciário – Administrativa

Julgue o item seguinte, a respeito das fun-
ções essenciais à justiça.

As defensorias públicas dos estados são vin-
culadas ao Poder Executivo por meio das 

secretarias de estado de justiça, sendo a au-
tonomia prevista apenas para a Defensoria 
Pública da União.

( ) Certo   ( ) Errado

5. (112812) 2015 – CESPE – AGU – Advogado 
da União

Acerca de aspectos diversos relacionados 
à atuação e às competências dos Poderes 
Executivo, Legislativo e Judiciário, do presi-
dente da República e da AGU, julgue o item 
a seguir.

Compete à AGU a representação judicial e 
extrajudicial da União, sendo que o poder 
de representação do ente federativo central 
pelo advogado da União decorre da lei e, 
portanto, dispensa o mandato.

( ) Certo   ( ) Errado

6. (112813) 2015 – CESPE – MEC – Conheci-
mentos Básicos para os Postos 9, 10, 11 e 16 

Julgue o item que se segue, relativos ao Po-
der Judiciário e às funções essenciais à jus-
tiça.

A autonomia administrativa é garantida 
constitucionalmente ao Ministério Público e 
à defensoria pública, mas não à advocacia 
pública.

( ) Certo   ( ) Errado

7. (112814) 2015 – CESPE – DPE-PE – Defensor 
Público

No que se refere ao tratamento conferido 
pela CF à DP, julgue o seguinte item.
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Aos defensores públicos empossados após 
a promulgação da CF é permitido o exercício 
da advocacia privada, desde que não con-
flitante com o exercício de suas atribuições 
institucionais.

( ) Certo   ( ) Errado

8. (112815) 2014 – CESPE – ANATEL – Conheci-
mentos Básicos – Cargos 13, 14 e 15 

Com relação aos Poderes da República e às 
funções essenciais à justiça, julgue o item 
subsequentes,

Cabe à Advocacia-Geral da União a repre-
sentação judicial e extrajudicial não apenas 
do Poder Executivo, mas também dos Pode-
res Legislativo e Judiciário.

( ) Certo   ( ) Errado

9.  (112816) 2014 – CESPE – TJ-SE – Analista 
Judiciário – Direito

A respeito dos Poderes Executivo e Legisla-
tivo e das funções essenciais à justiça, jul-
gue os itens que se seguem.

O Conselho Nacional do Ministério Público 
tem competência para apreciar e desconsti-
tuir, inclusive de ofício, atos administrativos 
praticados pelos membros do Parquet.

( ) Certo   ( ) Errado

10. (112817) 2014 – CESPE – Câmara dos Depu-
tados – Analista Legislativo

Com relação à Advocacia-Geral da União, ao 
Ministério Público e à defensoria pública, 
julgue os próximos itens.

O advogado-geral da União poderá, por de-
legação do presidente da República, prover 
cargos públicos federais, na forma da lei.

( ) Certo   ( ) Errado

11. (112818) 2013 – CESPE – PG-DF – Procurador

Julgue os itens subsequentes, a respeito das 
funções essenciais à justiça no DF, com base 
na disciplina constitucional e legal. 

A destituição do defensor público geral do 
DF depende de deliberação da CLDF.

( ) Certo   ( ) Errado

12. (112819) 2013 – CESPE – PC-DF – Escrivão 
de Polícia

A respeito do Ministério Público e da defen-
soria pública, julgue os itens seguintes.

Os Ministérios Públicos dos estados forma-
rão lista tríplice entre integrantes da car-
reira para escolha de seu procurador-geral, 
que será nomeado pelo chefe do Poder Exe-
cutivo federal.

( ) Certo   ( ) Errado

13. (112820) 2013 – CESPE – PC-DF – Escrivão 
de Polícia

A respeito do Ministério Público e da defen-
soria pública, julgue os itens seguintes.

O Ministério Público da União é chefiado 
pelo procurador-geral federal, nomeado pelo 
presidente da República, entre integrantes 
da carreira, maiores de trinta e cinco anos, 
após a aprovação do Senado Federal.

( ) Certo   ( ) Errado

Gabarito: 1. (112808) Certo  2. (112809) Errado  3. (112810) Certo 4. (112811) Errado 5. (112812) Certo  
6. (112813) Certo 7. (112814) Errado 8. (112815) Certo 9. (112816) Certo 10. (112817) Certo  11. (112818) Certo  
12. (112819) Errado 13. (112820) Errado
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Introdução

Olá querido aluno da Casa do Concurseiro,

É uma honra para mim estar aqui com você para trabalhar a disciplina de Direito Constitucional 
ao lado do professor André Vieira. Juntos vamos ajudá-lo nessa caminhada rumo a aprovação 
no concurso de Auditor Fiscal do Trabalho.

Como concurseiro posso lhe garantir que a única coisa que está entre você e a aprovação é a 
determinação em lutar até conseguir, e nossa missão com a disciplina de Direito Constitucional 
é facilitar esse caminho possibilitando o acerto da maior quantidade de questões possíveis em 
sua prova. 

Eu e o professor André Vieira dividimos o conteúdo de forma que você possa se preparar para 
esse concurso com eficiência. O que cabe a mim ministrar, e o farei nas próximas 12 aulas, é:

1ª aula – Aplicabilidade das normas constitucionais;
2ª aula – Direitos de nacionalidade;
3ª aula – Direitos políticos e partidos políticos;
4ª aula – Organização político-administrativa
5ª aula – Poder Executivo
6ª aula – Fiscalização Contábil, financeira e orçamentária
7ª aula – Administração Pública
8ª aula – Administração Pública
9ª aula – Direitos Fundamentais do Trabalho na Constituição de 1988;
10ª aula – Comissões parlamentares de inquérito
11ª aula – Exercícios 
12ª aula – Exercícios 

Para que você consiga acompanhar as aulas de forma mais produtiva, separei nesse material os 
artigos da Constituição Federal que compõe esse conteúdo. Fiz algumas anotações importantes 
mas nada que substitua o seu caderno depois de assistir as aulas. Eu sinceramente acredito que 
o melhor material do concurseiro é o caderno, então venha preparado para anotar tudo que 
falarei em minhas aulas, pois tenho muita coisa para compartilhar. 

No final de cada aula, resolveremos algumas questões para fixarmos o conteúdo. Sugiro que 
você deixe para resolver as questões em sala de aula, logo após a minha explicação. Desta 
forma, o conteúdo ficará melhor fixado e você entenderá como cada tema poderá ser cobrado 
em sua prova. Todas as questões que selecionei foram da banca CESPE, pois esta foi a banca 
que realizou o último concurso do AFT.
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Farei o meu melhor para que você tenha a melhor aula e saia daqui preparado para todos os 
concursos que enfrentar. Caso deseje estar em contato comigo, deixo aqui alguns canais que 
utilizo para estar mais próximo dos meus alunos:

E-mail: profdanielsena@gmail.com
Facebook: /ProfDanielSena
Twitter: @ProfDanielSena
Youtube: ProfDanielSena
Instagram: @ProfDanielSena
Site: www.danielsena.com.br

Feitas essas considerações iniciais, iniciemos a nossa caminhada rumo à aprovação! E vamos 
que vamos...

Prof. Daniel Sena
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Direito Constitucional

AULA 1: APLICABILIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS

Introdução

Estudar a aplicabilidade das normas constitucionais é entender a capacidade que essas normas 
tem de produzir efeitos. Esse é um tema muito interessante e que costuma ser cobrado em 
prova, não só como o nome de aplicabilidade, mas também com o nome eficácia. 

Os concursos costumam trabalhar esse tema de forma reiterada, exigindo do candidato um 
domínio sobre as classificações dos dispositivos constitucionais bem como a compreensão do 
conceito de cada instituto que trabalharemos aqui.

Vários doutrinadores aprofundaram seu estudo criando teorias e classificações, mas um nome 
tem prevalecido como pensamento majoritário e por sua vez, adotado por todas as bancas de 
concurso. Refiro-me ao professor José Afonso da Silva, cuja classificação estudaremos a partir 
de agora. 

Classificação 

Primeiramente, José Afonso classificou a eficácia das normas constitucionais em duas espécies:

1. Eficácia jurídica
2. Eficácia social

Entende-se como eficácia jurídica a capacidade da norma constitucional produzir efeitos no 
ordenamento jurídico. É uma eficácia normativa, que ocorre apenas no mundo das leis. É um 
efeito muito interessante, principalmente se você considerar a Constituição como sendo a 
norma mais importante do direito brasileiro. Sua posição hierárquica permite que ao ocorrer 
alguma modificação no texto constitucional, este imediatamente irradie seus efeitos sobre as 
demais normas infraconstitucionais revogando-as do ordenamento. 

Já a eficácia social é o efeito causado na sociedade. É quando a norma constitucional modifica 
a vida das pessoas na prática. É uma aplicabilidade concreta. É quando a constituição produz 
efeitos na sociedade.

Para exemplificar essas duas classificações, eu pegarei um exemplo do texto constitucional. O 
artigo 226, que trata da família, traz no seu parágrafo 6º o seguinte: O casamento civil pode ser 
dissolvido pelo divórcio. 



 

www.acasadoconcurseiro.com.br2144

Eu gosto muito desse exemplo, pois ele permite entender a diferença das duas situações. Esse 
dispositivo foi alterado em 2010 pela emenda constitucional nº 66. Antes, o texto permitia que 
o casamento fosse dissolvido pela separação de fato, separação judicial ou pelo divórcio. Agora, 
ele só permite que seja dissolvido por meio do divórcio. Com a alteração do dispositivo, no 
âmbito normativo teremos um efeito muito interessante que é a revogação de todas as normas 
contrárias ao dispositivo, ou seja, qualquer lei infraconstitucional que verse sobre a separação 
de fato ou separação judicial, por exemplo, não produzirá mais efeitos, pois a Constituição 
possui eficácia jurídica. Da mesma forma, se algum indivíduo, estivesse querendo se separar da 
sua esposa, não seria mais possível, pois a dissolução a partir de agora só poderá ocorrer por 
meio do divórcio. 

Percebeu a diferença? Eficácia jurídica opera no mundo jurídico enquanto a eficácia social 
opera na sociedade.

Outra informação que deve estar sempre em sua mente e que te salvará nas provas é:

Toda norma constitucional possui eficácia jurídica, mas nem toda  
norma constitucional possui eficácia social.

Esta premissa nos permite concluir ainda que todas as normas constitucionais possuem eficácia, 
ao menos a eficácia jurídica. 

José Afonso, ao chegar até aqui, percebeu que essa classificação era insuficiente para 
compreendermos toda a dimensão da aplicabilidade social das normas constitucionais. Diante 
disso, ele criou outras subclassificações as quais veremos aqui:

1. Eficácia social plena
2. Eficácia social contida
3. Eficácia social limitada

Normas de eficácia social plena

São consideradas normas de eficácia plena aquelas que possuem aplicação automática, que 
são autoaplicáveis, ou seja, não dependem de outras normas para produzir efeitos. Dizemos 
ainda que essas normas possuem aplicação direta, imediata e integral. A partir do momento 
em que a norma entra na Constituição ela já produz efeitos práticos. É o que ocorre no artigo 
230, §2º da Constituição: 

Art. 230, §2º. Aos maiores de sessenta e cinco anos é  
garantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos.

Uma pessoa que completa 65 anos de idade não precisa de nenhuma intermediação legislativa. 
Basta pegar o ônibus e usufruir do direito.

Como outros exemplos podemos citar os artigos 1º; artigo 2º, art. 5º, caput e incisos XXXV e 
XXXVI; art. 19; art. 21; art. 53; art. 60, § 1º e 4º; art. 69; art. 128, § 5º, I e II; art. 145, § 2º; entre 
outros.
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Normas de eficácia social contida

As normas de eficácia contida, também chamadas de restringíveis, redutíveis, contíveis ou 
prospectivas, são autoaplicáveis, isto é, possuem aplicabilidade desde o momento em que 
entram em vigor. Possuem aplicação automática, direta e imediata. Ela também não depende 
de nenhuma outra norma para produzir seus efeitos, entretanto, permite que norma regule 
seus efeitos. Apesar da aplicabilidade de uma norma de eficácia contida não depender de nada 
para produzir seus efeitos, ela permite que outra norma restrinja seus efeitos. Por isso dizemos 
que ela é restringível, exatamente porque é possível que seus efeitos sejam restringidos. Diante 
disso podemos dizer que apesar da semelhança com as normas de eficácia plena, a aplicação de 
uma norma de eficácia contida possivelmente não será integral. É o que ocorre, por exemplo, 
com o artigo 5º, XIII da CF:

Art. 5º, XIII – é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as 
qualificações profissionais que a lei estabelecer; 

É livre a escolha de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Um indivíduo que deseja encontrar 
um trabalho poderá escolher o trabalho que quiser. Ele poderá ser frentista de um posto, ou 
mesmo um balconista de uma loja sem muito problema. Contudo, caso opte por ser médico, 
não bastará a escolha, ele deverá se atentar as qualificações exigidas em lei, ou seja, para ser 
médico, deverá cursar uma faculdade de medicina como condição para exercer a profissão. 
Apesar da liberdade de escolha da profissão, algumas terão requisitos exigidos em outra norma 
o que acaba por restringir a aplicabilidade prática do dispositivo constitucional.

Como outros exemplos podemos citar os artigos 5º, VII, XII, XIII, XV, XXVII, XXXIII; art. 9º; art. 37, 
I; art. 170, parágrafo único; entre outros.

Normas de eficácia social limitada

São consideradas normas com eficácia limitada as que não possuem por si só aplicabilidade 
social. São normas que para serem utilizadas na prática precisam de um outra norma 
regulamentadora que lhe dê eficácia. Por esta razão, dizemos que elas são aplicáveis de forma 
mediata e indireta, diferentemente das duas anteriores que estudamos. A sua falta de eficácia 
imediata lhe confere ainda uma aplicabilidade reduzida, mitigada, diferida. Enquanto não 
forem regulamentadas, permanecem apenas com a eficácia jurídica mas sem aplicação prática. 
Então tenha cuidado com isso aqui. Mesmo sem ser regulamentada, as normas de eficácia 
limitada possuem eficácia, apenas a eficácia jurídica. Isso lhes confere um poder paralisante e 
impeditivo, ou seja, ninguém está autorizado a contrariar seus preceitos. Trata-se de um efeito 
vinculante a atividade estatal que se obriga a um comportamento negativo diante do preceito 
constitucional limitando, assim, sua atuação. 

Um exemplo bacana e que costuma cair em prova é o previsto no artigo 5º, XLIII da CF:
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XLIII – a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática 
da tortura , o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos 
como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, 
podendo evitá-los, se omitirem;

Veja que a Constituição Federal desejava criar vários crimes mas ela mesmo não o fez, pelo 
contrário, mandou a lei cria-los. Pegando o crime de tortura como exemplo, temos aqui um 
mandado de criminalização cuja a existência da lei condiciona a punição pelo crime. Se não 
existir lei, não existirá o crime, exatamente pela impossibilidade de se identificar qual conduta 
se encaixaria nessa previsão. Tanto é assim, que a lei de tortura, a lei 9.455, só entrou em vigo 
em 1997, ou seja, durante esses nove anos ninguém poderia ser punido pela prática do crime 
de tortura.

Mas o professor José Afonso não parou por aqui. Ele ainda classificou essa espécie em duas: 

1. Normas de eficácia limitada de princípio institutivo 
2. Normas de eficácia limitada de princípio programático

Também conhecidas como normas de princípio organizativo ou organizatório, as normas de 
eficácia limitada de princípio institutivo costumam prever a criação de institutos ou estruturas. 
Geralmente são utilizadas para organizar órgãos e entidades estatais. Um exemplo interessante 
é o previsto no artigo 88 da CF:

Art. 88. A lei disporá sobre a criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração 
pública.

Trata-se de um norma de eficácia limitada de princípio institutivo pois visa instituir os Ministé-
rios e órgãos da administração pública. Observe que a Constituição manda a lei criar as insti-
tuições. Enquanto não houver lei, não haverá órgão da administração pública nem ministérios.

Outros exemplos que podem cair na sua prova: art. 18, § 2º; art. 22, parágrafo único; art. 25, § 
3º; art. 33; art. 90, §2º; art. 102, §1º; art. 107, §1º; art. 113; art. 121; art. 125, §3º; 128, §5º; art. 
131; dentre outros.

As normas de eficácia limitada de princípio programático são aquelas que apresentam 
verdadeiros objetivos a serem perseguidos pelo Estado, programas a serem implementados. 
Em regra possuem fins sociais. Exemplos: art. 7º, XI, XX, XXVII; art. 173, §4º; art. 196; art. 205; 
art. 215; art. 218; art. 227; dentre outros.

O Supremo Tribunal Federal possui algumas decisões que conferiram o grau de eficácia limitada 
aos seguintes dispositivos: art. 5º, LI; art. 37, I; art. 37, VII; art. 40, § 4º; art. 18, §4º.

O parágrafo 1º do artigo 5º da Constituição Federal prevê que:



MTE - Auditor Fiscal do Trabalho – Direito Constitucional – Prof. Daniel Sena

www.acasadoconcurseiro.com.br 2147

Art. 5º, § 1º – As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm 
aplicação imediata.

Quando a Constituição Federal se refere à aplicação de uma norma, na verdade está falando 
da sua eficácia. Resta-nos saber o que o parágrafo 1º do artigo 5º da CF quis dizer com 
“aplicação imediata”. Para você traduzir esta expressão basta analisar a explicação apresentada 
acima. Segundo a doutrina, as normas que possuem aplicação imediata ou são de eficácia 
plena ou contida. Ao que parece, o texto constitucional quis restringir a eficácia dos direitos 
fundamentais em plena ou contida, não existindo, em regra normas definidoras de direitos 
fundamentais com eficácia limitada. Entretanto, pelos próprios exemplos aqui apresentados, 
não é esta a realidade do texto constitucional. Certamente, existem normas de eficácia limitada 
entre os direitos fundamentais (7º, XI, XX, XXVII). A dúvida que surge então é: como responder 
na prova?

A doutrina e o STF têm entendido que, apesar do texto expresso na Constituição Federal, 
existem normas definidoras de direitos fundamentais que não possuem aplicabilidade 
imediata, as quais são de eficácia limitada. Diante desta contradição, a doutrina tem orientado 
no sentido de se conferir a maior eficácia possível aos direitos fundamentais. Em sua prova 
pode ser cobrado tanto uma questão abordando o texto puro da Constituição Federal quanto o 
posicionamento da doutrina. Responda conforme lhe for perguntado.

A Constituição previu dois instrumentos para garantir a efetividade das normas de eficácia 
limitada: Ação Direta de Inconstitucionalidade por omissão e o Mandado de Injunção. Contudo, 
a análise destes institutos ficará para uma próxima oportunidade. Até mais!

Para memorizar:
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Questões

1. (CESPE – PC-PE – 2016) 

Quanto ao grau de aplicabilidade das nor-
mas constitucionais, as normas no texto 
constitucional classificam-se conforme seu 
grau de eficácia. Segundo a classificação 
doutrinária, a norma constitucional segun-
do a qual é livre o exercício de qualquer tra-
balho, ofício ou profissão, atendidas as qua-
lificações profissionais que a lei estabelecer 
é classificada como norma constitucional

a) de eficácia limitada.
b) diferida ou programática.
c) de eficácia exaurida.
d) de eficácia plena.
e) de eficácia contida.

2. (CESPE – TRT8 – 2016) 

Conforme o inciso VII do artigo 5.º da CF, “é 
assegurada, nos termos da lei, a prestação 
de assistência religiosa nas entidades civis 
e militares de internação coletiva". Con-
siderando-se a aplicabilidade das normas 
constitucionais e os critérios doutrinários 
de classificação, é correto afirmar que o re-
ferido dispositivo constitui norma

a) de aplicabilidade imediata.
b) de eficácia plena programática.
c) de eficácia plena.
d) de eficácia limitada de princípio institu-

tivo.
e) de eficácia limitada programática.

3. (CESPE – TRT8 – 2016) 

Normas constitucionais de eficácia plena são 
autoaplicáveis ou autoexecutáveis, como, 
por exemplo, as normas que estabelecem o 
mandado de segurança, o habeas corpus, o 
mandado de injunção e o habeas data.

( ) Certo   ( ) Errado

4. (CESPE – TRT8 – 2016) 

A aplicabilidade das normas de eficácia limi-
tada é direta, imediata e integral, mas o seu 
alcance pode ser reduzido.

( ) Certo   ( ) Errado

5. (CESPE – TRT8 – 2016) 

Em se tratando de norma constitucional 
de eficácia contida, o legislador ordinário 
integra-lhe a eficácia mediante lei ordinária, 
dando-lhe execução mediante a regulamen-
tação da norma constitucional.

( ) Certo   ( ) Errado

6. (CESPE – TRT8 – 2016) 

Dada a presença da expressão “nos termos 
da lei”, em “São direitos dos trabalhadores 
(...) aviso prévio proporcional ao tempo de 
serviço, sendo no mínimo de trinta dias, nos 
termos da lei”, é correto afirmar que esse 
dispositivo constitucional é norma constitu-
cional de eficácia limitada.

( ) Certo   ( ) Errado

7. (CESPE – TRT8 – 2016) 

A norma constitucional que impõe o de-
ver da inviolabilidade do domicílio, salvo 
em caso de flagrante delito ou desastre, ou 
para prestar socorro, ou, durante o dia, por 
determinação judicial, é exemplo de norma 
constitucional de eficácia plena.

( ) Certo   ( ) Errado
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8. (CESPE – TRT8 – 2016) 

Na jurisprudência do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF), considera-se que as normas 
constitucionais possuem eficácia absoluta, 
imediata e diferida, sendo essa a classifica-
ção mais adotada também na doutrina.

( ) Certo   ( ) Errado

9. (CESPE – TRE-MT – 2015) 

No que concerne à aplicabilidade das normas 
constitucionais, assinale a opção correta.

a) A norma constitucional que garante a 
igualdade de todos perante a lei é uma 
norma de eficácia plena, pois, embora 
seu caráter seja de norma principiológi-
ca, sua aplicação é imediata e incondi-
cionada.

b) A norma que estabelece a liberdade 
profissional condicionada ao atendi-
mento das qualificações profissionais 
que a lei estabelecer é norma de eficá-
cia limitada, já que é possível impor li-
mitações ao exercício desse direito por 
meio de lei.

c) Os princípios constitucionais são clas-
sificados como normas programáticas, 
pois sua aplicação é subsidiária à das 
regras constitucionais, nos casos de la-
cunas.

d) Normas constitucionais de eficácia ple-
na são aquelas que podem ser plena-
mente aplicadas para regular situações 
concretas, independentemente da edi-
ção de leis ou outros atos normativos; 
entretanto, lei posterior pode regular e 
limitar sua aplicabilidade.

e) A norma que prevê o direito à proteção 
do mercado de trabalho da mulher me-
diante incentivos específicos, na forma 
da lei, é uma norma constitucional de 
eficácia contida, pois estabelece parâ-
metros de atuação do Estado sem efeti-
vidade própria.

10. (CESPE – TCE-RN – 2015) 

Julgue o item seguinte, acerca da aplicabi-
lidade das normas constitucionais e dos di-
reitos e garantias fundamentais.

Em regra, as normas que consubstanciam 
os direitos e as garantias fundamentais são 
de eficácia e aplicabilidade imediatas. Em 
razão disso, havendo conflito entre um di-
reito fundamental e outro direito consti-
tucionalmente previsto, o primeiro deverá 
prevalecer.

( ) Certo   ( ) Errado

Gabarito: 1. E 2. A 3. C 4. E 5. E 6. E 7. C 8. E 9. A 10. E
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AULA 2: DA NACIONALIDADE 

Introdução

Nesta aula, trabalharemos um dos temas de direitos fundamentais mais cobrados em prova: 
direito de nacionalidade. 

Considerando que a última prova de AFT fora realizada pela Banca CESPE, abordaremos o 
assunto dando ênfase ao texto constitucional, doutrina e jurisprudência que certamente serão 
trabalhadas em sua prova.

Aproveite para anotar tudo que eu disser em aula, pois só falarei aquilo que poderá cair em sua 
prova. 

Esse material contém o texto dos artigos 12 e 13 da Constituição Federal, com algumas 
anotações. Aproveite para fazer as suas anotações complementares as quais serão trabalhadas 
em sala de aula. Ao final esta aula, faremos algumas questões para fixarmos o conteúdo e 
descobrirmos como esse tema poderá cair em sua prova.

Bom estudo!

CAPÍTULO III
DA NACIONALIDADE

Art. 12. São brasileiros: 

I – natos:

1. Estas são hipóteses de nacionalidade originária, involuntária.

2. Existem dois critérios de aquisição de nacionalidade originária:
 • Ius sanguinis – critério de sangue, filho de peixe peixinho é!!!
 • Ius solis – critério do solo, territorial.

3. Conflito de nacionalidade
 • Positivo: várias nacionalidades
 • Negativo: nenhuma nacionalidade (heimatlos) 

a) os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que 
estes não estejam a serviço de seu país;
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b) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles 
esteja a serviço da República Federativa do Brasil;

c) os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados 
em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e 
optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira; 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 54, de 2007)

II – naturalizados:

Estas são hipóteses de nacionalidade secundária, voluntária. 

a) os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de 
países de língua portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral;

b) os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil 
há mais de quinze anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a 
nacionalidade brasileira. (Redação dada pela Emenda Constitucional de Revisão nº 3, de 1994)

§ 1º Aos portugueses com residência permanente no País, se houver reciprocidade em favor 
de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nesta 
Constituição. (Redação dada pela Emenda Constitucional de Revisão nº 3, de 1994)

Quase-nacional ou português equiparado.

§ 2º A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos 
casos previstos nesta Constituição.

Distinções:

 • Cargos privativos de Brasileiros Natos.
 • Funções Privativas de Brasileiros Natos: Conselho da República (art. 89, VII, CF).
 • Extradição.
 • Propriedade de empresa jornalística: brasileiros natos ou naturalizados há mais de 

10 anos (art. 222, CF).

§ 3º São privativos de brasileiro nato os cargos:

I – de Presidente e Vice-Presidente da República;

II – de Presidente da Câmara dos Deputados;

III – de Presidente do Senado Federal;
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IV – de Ministro do Supremo Tribunal Federal;

V – da carreira diplomática;

VI – de oficial das Forças Armadas.

VII – de Ministro de Estado da Defesa (Incluído pela Emenda Constitucional nº 23, de 1999)

§ 4º Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que:

I – tiver cancelada sua naturalização, por sentença judicial, em virtude de atividade nociva ao 
interesse nacional;

II – adquirir outra nacionalidade, salvo no casos: (Redação dada pela Emenda Constitucional de 
Revisão nº 3, de 1994)

a) de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira; (Incluído pela Emenda 
Constitucional de Revisão nº 3, de 1994)

b) de imposição de naturalização, pela norma estrangeira, ao brasileiro residente em estado 
estrangeiro, como condição para permanência em seu território ou para o exercício de direitos 
civis; (Incluído pela Emenda Constitucional de Revisão nº 3, de 1994)

1. Brasileiro nato pode perder a nacionalidade brasileira se adquirir outras, ressalvados 
os casos permitidos de acumulação.

2. Reaquisição de nacionalidade:

 • Art. 12, § 4º, I, CF – só por ação rescisória.

 • Art. 12, § 4º, II, CF .

Nato – readquire na mesma condição anterior.
Naturalizado – readquire na mesma condição anterior, mas terá que cumprir os 
requisitos para naturalização.

Art. 13. A língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil.

§ 1º São símbolos da República Federativa do Brasil a bandeira, o hino, as armas e o selo 
nacionais.

§ 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão ter símbolos próprios.
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Questões

1. (CESPE – INSS – 2016) 

A respeito dos direitos fundamentais, julgue 
o item a seguir.

Basta que a pessoa nasça no território bra-
sileiro para que seja considerada brasileiro 
nato, independentemente da nacionalidade 
dos seus pais, a não ser que algum deles, ou 
ambos, esteja(m) no Brasil a serviço de seu 
país. 

( ) Certo   ( ) Errado

2. (CESPE – TRT8 – 2016) 

Configura-se a denominada nacionalidade 
adquirida no caso em que o indivíduo nas-
cido no estrangeiro, filho de pai ou mãe bra-
sileiros, passa a residir no Brasil e opta pela 
nacionalidade brasileira depois de ter atin-
gido a maioridade.

( ) Certo   ( ) Errado

3. (CESPE – TRT8 – 2016) 

É proibida qualquer distinção entre brasi-
leiros natos e naturalizados, os quais são 
detentores dos mesmos direitos e deveres 
previstos na Constituição Federal de 1988 
(CF).

( ) Certo   ( ) Errado

4. (CESPE – TRT8 – 2016) 

Tanto a nacionalidade primária quanto a 
nacionalidade secundária dependem da 
vontade do indivíduo, que tem a liberdade 
de aceitar ou não o vínculo jurídico-positivo 
que o liga ao Estado brasileiro.

( ) Certo   ( ) Errado

5. (CESPE – TRT8 – 2016) 

Na determinação da nacionalidade primá-
ria, no Brasil se adota com primazia o jus 
solis (vínculo de territorialidade), mas tam-
bém se admitem o jus matrimoniale (víncu-
lo de casamento) e o jus sanguinis (vínculo 
de sangue).

( ) Certo   ( ) Errado

6. (CESPE – PC-PE – 2016) 

Será considerado brasileiro nato o indivíduo 
nascido no estrangeiro, filho de pai brasilei-
ro ou de mãe brasileira, que for registrado 
em repartição brasileira competente ou que 
venha a residir no Brasil e opte, em qual-
quer tempo, depois de atingida a maiorida-
de, pela nacionalidade brasileira.

( ) Certo   ( ) Errado

7. (CESPE – DPU – 2016) 

À luz do disposto na Constituição Federal de 
1988 (CF), julgue o item que se segue, acer-
ca dos direitos e garantias fundamentais, da 
nacionalidade e dos direitos políticos.

O cancelamento da naturalização por meio 
de sentença judicial transitada em julgado 
acarreta a perda dos direitos políticos.

( ) Certo   ( ) Errado

8. (CESPE – DPU – 2016) 

Acerca dos direitos e garantias fundamentais, 
de acordo com o disposto na Constituição Fe-
deral de 1988 (CF), julgue o próximo item.

Adotou-se como regra o critério sanguíneo 
para a definição da nacionalidade brasileira.

( ) Certo   ( ) Errado
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9. (CESPE – DPE-RN – 2015) 

A nacionalidade de brasileiros naturaliza-
dos perdida por sentença judicial devido 
ao exercício de atividade nociva ao interes-
se nacional pode ser readquirida mediante 
novo procedimento de naturalização.

( ) Certo   ( ) Errado

10. (CESPE – TCU – 2015) 

De acordo com a CF, prescinde de prévia de-
cisão judicial a perda da nacionalidade pelo 
brasileiro naturalizado que adquirir outra 
nacionalidade.

( ) Certo   ( ) Errado

Gabarito: 1. C 2. E 3. E 4. E 5. E 6. C 7. C 8. E 9. E 10. C
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AULA 3: DOS DIREITOS POLÍTICOS

Agora vamos dar uma olhada nos direitos políticos. Incluirei no estudo dos direitos políticos 
uma breve análise dos partidos políticos que, apesar de topograficamente está localizado em 
capítulo a parte, é nítida manifestação dos direitos políticos. 

Considerando que a última prova de AFT fora realizada pela Banca CESPE, abordaremos o 
assunto dando ênfase ao texto constitucional, doutrina e jurisprudência que certamente serão 
trabalhadas em sua prova.

Aproveite para anotar tudo que eu disser em aula, pois só falarei aquilo que poderá cair em sua 
prova. 

Esse material contém o texto dos artigos 14 a 17 da Constituição Federal, com algumas 
anotações. Aproveite para fazer as suas anotações complementares as quais serão trabalhadas 
em sala de aula. Ao final esta aula, faremos algumas questões para fixarmos o conteúdo e 
descobrirmos como esse tema poderá cair em sua prova.

Bom estudo!

CAPÍTULO IV
DOS DIREITOS POLÍTICOS

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com 
valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante: 

I – plebiscito;

II – referendo;

III – iniciativa popular.

Formas de exercício direto dos direitos políticos juntamente com a ação popular.

§ 1º O alistamento eleitoral e o voto são: 

I – obrigatórios para os maiores de dezoito anos;

II – facultativos para:

a) os analfabetos;

b) os maiores de setenta anos;

c) os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos.
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§ 2º Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período do serviço militar 
obrigatório, os conscritos.

1. Voto obrigatório:
 • Maiores de 18 anos.

2. Voto facultativo: 
 • Maiores de 16 e menores de 18 anos.
 • Analfabetos.
 • Maiores de 70 anos.

3. Voto proibido:
 • Estrangeiros.
 • Conscritos.

§ 3º São condições de elegibilidade, na forma da lei: 

I – a nacionalidade brasileira;

II – o pleno exercício dos direitos políticos;

III – o alistamento eleitoral;

IV – o domicílio eleitoral na circunscrição;

V – a filiação partidária; 

VI – a idade mínima de:

a) trinta e cinco anos para Presidente e Vice-Presidente da República e Senador;

b) trinta anos para Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal;

c) vinte e um anos para Deputado Federal, Deputado Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice-
Prefeito e juiz de paz;

d) dezoito anos para Vereador.

§ 4º São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos.

Inalistáveis: Estrangeiros e conscritos.
 • Os analfabetos podem votar, mas não podem ser votados.

§ 5º O Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal, os Prefeitos 
e quem os houver sucedido, ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para 
um único período subseqüente. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 16, de 1997)



MTE - Auditor Fiscal do Trabalho – Direito Constitucional – Prof. Daniel Sena

www.acasadoconcurseiro.com.br 2159

Reeleição
 • Só se aplica aos membros do Poder Executivo.

§ 6º Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da República, os Governadores de Estado 
e do Distrito Federal e os Prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até seis meses 
antes do pleito.

Desincompatibilização
 • Só se aplica aos membros do Poder Executivo.

§ 7º São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consangüíneos 
ou afins, até o segundo grau ou por adoção, do Presidente da República, de Governador de 
Estado ou Território, do Distrito Federal, de Prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos 
seis meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição.

Inelegibilidade em razão do parentesco 
 • Só se aplica aos membros do Poder Executivo.
 • Súmula Vinculante STF nº 18: “A dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal, 

no curso do mandato, não afasta a inelegibilidade prevista no § 7º do artigo 14 da 
Constituição Federal.” 

§ 8º O militar alistável é elegível, atendidas as seguintes condições:

I – se contar menos de dez anos de serviço, deverá afastar-se da atividade;

II – se contar mais de dez anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, 
passará automaticamente, no ato da diplomação, para a inatividade.

§ 9º Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua 
cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para exercício de 
mandato considerada vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições 
contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego 
na administração direta ou indireta. (Redação dada pela Emenda Constitucional de Revisão nº 
4, de 1994)

§ 10. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de quinze dias 
contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção 
ou fraude.

§ 11. A ação de impugnação de mandato tramitará em segredo de justiça, respondendo o autor, 
na forma da lei, se temerária ou de manifesta má-fé. 
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Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de: 

I – cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado;

Perda

II – incapacidade civil absoluta;

Suspensão

III – condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos; 

Suspensão

IV – recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, nos termos do art. 
5º, VIII;

Perda

V – improbidade administrativa, nos termos do art. 37, § 4º. 

Suspensão

Art. 16. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se 
aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 4, de 1993)

CAPÍTULO V
DOS PARTIDOS POLÍTICOS

Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a 
soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa 
humana e observados os seguintes preceitos: 
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Liberdade de organização partidária

I – caráter nacional;

II – proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros ou 
de subordinação a estes;

III – prestação de contas à Justiça Eleitoral;

IV – funcionamento parlamentar de acordo com a lei.

§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna, 
organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações 
eleitorais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, 
estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e 
fidelidade partidária. 

§ 2º Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica, na forma da lei civil, 
registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral.

§ 3º Os partidos políticos têm direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio 
e à televisão, na forma da lei.

§ 4º É vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar.
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Questões

1. (CESPE – TCE-PR – 2016) 

Com base na jurisprudência do STF, assinale 
a opção correta a respeito dos direitos polí-
ticos.

a) O princípio da anterioridade da lei elei-
toral subordina, inclusive, a incidência 
das hipóteses de inelegibilidade intro-
duzidas por normas constitucionais ori-
ginárias constantes da Constituição Fe-
deral de 1988.

b) As condições de elegibilidade podem 
ser estabelecidas por simples lei ordiná-
ria federal, diferentemente das hipóte-
ses de inelegibilidade, que são reserva-
das a lei complementar.

c) É constitucional a exigência legal que, 
independentemente da identificação 
civil, condiciona o voto à apresentação, 
pelo eleitor, do título eleitoral.

d) É dos estados a competência para legis-
lar sobre condições específicas de elegi-
bilidade dos juízes de paz.

e) A filiação partidária como condição de 
elegibilidade não se estende aos juízes 
de paz.

2. (CESPE – TCE-PA – 2016) 

No que diz respeito à disciplina constitucio-
nal relativa aos direitos políticos, julgue o 
item seguinte.

 A alistabilidade, que se refere à capacidade 
do indivíduo de ser eleitor, com direito de 
participar da escolha dos mandatários, é ve-
dada aos estrangeiros e, durante o período 
do serviço militar obrigatório, aos conscri-
tos.

( ) Certo   ( ) Errado

3. (CESPE – PC-PE – 2016) 

Embora a CF vede a cassação de direitos po-
líticos, ela prevê casos em que estes pode-
rão ser suspensos ou até mesmo perdidos.

( ) Certo   ( ) Errado

4. (CESPE -TRT8 – 2016) 

Assinale a opção correta acerca do que dis-
põe a CF sobre partidos políticos.

a) É inconstitucional, por ofensa ao pluri-
partidarismo e ao pluralismo político, 
a fixação de proporcionalidade entre a 
representatividade partidária e a distri-
buição do fundo partidário e do tempo 
na televisão e no rádio.

b) A exigência de caráter nacional dos par-
tidos políticos visa resguardar o princí-
pio federativo da unidade nacional.

c) A vedação à utilização de organização 
paramilitar não obsta que os partidos, 
em razão da autonomia que lhe é cons-
titucionalmente assegurada, conven-
cionem indumentária uniformizada ou 
que estabeleçam, em seu âmbito inter-
no, relação de comando e obediência 
baseada em hierarquia rígida e fidelida-
de partidária.

d) Os partidos políticos possuem persona-
lidade jurídica de direito público.

e) A previsão constitucional de que a lei 
regrará a função parlamentar autoriza o 
estabelecimento, pela legislação infra-
constitucional, de padrões mínimos de 
desempenho eleitoral como condição 
para funcionamento do partido nas ca-
sas legislativas.
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5. (CESPE – TJ-AM – 2016) 

De acordo com o que está expresso na CF 
acerca dos partidos políticos, é livre a cria-
ção, a fusão, a incorporação e a extinção de 
partidos políticos, resguardados a sobera-
nia nacional, o regime democrático, o pluri-
partidarismo e os direitos fundamentais da 
pessoa humana, desde que observado(a)

a) a obrigação de prestar contas à justiça 
eleitoral.

b) a apreciação da legalidade dos atos de 
admissão de pessoal para fins de regis-
tro.

c) a vinculação entre as candidaturas em 
âmbito nacional, estadual, distrital ou 
municipal em caso de coligações eleito-
rais.

d) o caráter regional do novo partido que 
se pretenda criar.

e) a ampla publicidade dos orçamentos 
dos partidos políticos.

6. (CESPE – TRT8 – 2016) 

Brasileiros naturalizados podem votar e 
concorrer a quaisquer cargos políticos.

( ) Certo   ( ) Errado

7. (CESPE – TRT8 – 2016) 

Senadores e governadores de estado e do 
Distrito Federal se equiparam no que se re-
fere à idade mínima exigida como condição 
de elegibilidade.

( ) Certo   ( ) Errado

8. (CESPE – TRT8 – 2016) 

O voto, obrigatório para maiores de dezoi-
to anos de idade, é facultativo para aqueles 
cujos direitos políticos tenham sido suspen-
sos em decorrência de condenação criminal 
transitada em julgado.

( ) Certo   ( ) Errado

9. (CESPE – TRT8 – 2016) 

A vedação à utilização de organização para-
militar não obsta que os partidos, em razão 
da autonomia que lhe é constitucionalmen-
te assegurada, convencionem indumentária 
uniformizada ou que estabeleçam, em seu 
âmbito interno, relação de comando e obe-
diência baseada em hierarquia rígida e fide-
lidade partidária.

( ) Certo   ( ) Errado

10. (CESPE – TRT8 – 2016) 

Os partidos políticos possuem personalida-
de jurídica de direito público.

( ) Certo   ( ) Errado

Gabarito: 1. B 2. C 3. C 4. B 5. A 6. E 7. E 8. E 9. E 10. E
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AULA 4: DA ORGANIZAÇÃO POLITICO-ADMINISTRATIVA 

Introdução

O terceiro tema desta aula será o estudo da Organização político-administrativa da República 
Federativa do Brasil. Aqui, veremos como as competências dos entes federativos estão 
organizadas. Antes disso, farei uma breve introdução da aplicação do princípio federativo no 
Brasil com suas principais características que nos auxiliarão na compreensão do conteúdo. 

As questões que envolvem essa parte da Constituição nas provas do CESPE, costumam 
cobrar o texto puro da Constituição, casos práticos que requerem do candidato a aplicação e 
interpretação da Constituição, doutrina e jurisprudência.

O que eu farei aqui é auxiliá-los na estruturação deste tema de forma a facilitar a sua 
compreensão. O que eu não farei, memorizar os artigos por você. Aqui está um trabalho que 
será todo seu! Então memorize as competências pois esta é a melhor forma de acertas as 
questões sobre competências.

Vamos ao trabalho?

TÍTULO III

Da Organização do Estado

CAPÍTULO I
DA ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA

Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, 
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição.

§ 1º Brasília é a Capital Federal.

§ 2º Os Territórios Federais integram a União, e sua criação, transformação em Estado ou 
reintegração ao Estado de origem serão reguladas em lei complementar.

Territórios

Os Territórios não são entes federativos pois não possuem capacidade política, apenas 
administrativa. Possuem natureza jurídica de autarquia federal e só podem ser criados 
por lei federal. Para sua criação se faz necessário a oitiva das populações diretamente 
envolvidas por meio de plebiscito, parecer da assembléia legislativa e lei complementar 
federal. Os territórios são administrados por governadores escolhidos pelo Presidente 
da República além de poderem ser divididos em municípios. Cada território poderá 
eleger 4 deputados federais mas não elegerá Senador da República.
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§ 3º Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se 
anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Federais, mediante aprovação 
da população diretamente interessada, através de plebiscito, e do Congresso Nacional, por lei 
complementar.

§ 4º A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, far-se-ão por lei 
estadual, dentro do período determinado por Lei Complementar Federal, e dependerão de 
consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos, após divulgação 
dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na forma da lei. (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 15, de 1996)

Requisitos para a criação de Estados e Municípios

 • Criação de Estados: Aprovação da população por meio de plebiscito e Lei 
Complementar Federal

 • Criação de Municípios: Autorização do período para criação por Lei Complementar 
Federal, aprovação da população por meio de plebiscito, Lei estadual, Estudo de 
Viabilidade Municipal.

Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

I – estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento 
ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na 
forma da lei, a colaboração de interesse público;

II – recusar fé aos documentos públicos;

III – criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si.

CAPÍTULO II
DA UNIÃO

Art. 20. São bens da União: 

I – os que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a ser atribuídos;

II – as terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções 
militares, das vias federais de comunicação e à preservação ambiental, definidas em lei; 

III – os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que banhem 
mais de um Estado, sirvam de limites com outros países, ou se estendam a território estrangeiro 
ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais;

IV – as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países; as praias marítimas; 
as ilhas oceânicas e as costeiras, excluídas, destas, as que contenham a sede de Municípios, 
exceto aquelas áreas afetadas ao serviço público e a unidade ambiental federal, e as referidas 
no art. 26, II; (Redação dada pela Emenda Constituciona nº 46, de 2005)



MTE - Auditor Fiscal do Trabalho – Direito Constitucional – Prof. Daniel Sena

www.acasadoconcurseiro.com.br 2167

V – os recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva;

VI – o mar territorial; 

VII – os terrenos de marinha e seus acrescidos;

VIII – os potenciais de energia hidráulica;

IX – os recursos minerais, inclusive os do subsolo;

X – as cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos;

XI – as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios.

§ 1º É assegurada, nos termos da lei, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem 
como a órgãos da administração direta da União, participação no resultado da exploração 
de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de 
outros recursos minerais no respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou 
zona econômica exclusiva, ou compensação financeira por essa exploração. 

§ 2º A faixa de até cento e cinqüenta quilômetros de largura, ao longo das fronteiras terrestres, 
designada como faixa de fronteira, é considerada fundamental para defesa do território 
nacional, e sua ocupação e utilização serão reguladas em lei.

Art. 21. Compete à União:

I – manter relações com Estados estrangeiros e participar de organizações internacionais;

II – declarar a guerra e celebrar a paz;

III – assegurar a defesa nacional;

IV – permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo 
território nacional ou nele permaneçam temporariamente;

V – decretar o estado de sítio, o estado de defesa e a intervenção federal;

VI – autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico;

VII – emitir moeda;

VIII – administrar as reservas cambiais do País e fiscalizar as operações de natureza financeira, 
especialmente as de crédito, câmbio e capitalização, bem como as de seguros e de previdência 
privada;

IX – elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de 
desenvolvimento econômico e social;

X – manter o serviço postal e o correio aéreo nacional; 

XI – explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços 
de telecomunicações, nos termos da lei, que disporá sobre a organização dos serviços, a 
criação de um órgão regulador e outros aspectos institucionais; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 8, de 15/08/95:)

XII – explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão:
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a) os serviços de radiodifusão sonora, e de sons e imagens; 

b) os serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos de 
água, em articulação com os Estados onde se situam os potenciais hidroenergéticos; 

c) a navegação aérea, aeroespacial e a infra-estrutura aeroportuária;

d) os serviços de transporte ferroviário e aquaviário entre portos brasileiros e fronteiras 
nacionais, ou que transponham os limites de Estado ou Território;

e) os serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros;

f) os portos marítimos, fluviais e lacustres;

XIII – organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público do Distrito Federal e dos 
Territórios e a Defensoria Pública dos Territórios;

XIV – organizar e manter a polícia civil, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do 
Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de 
serviços públicos, por meio de fundo próprio; 

XV – organizar e manter os serviços oficiais de estatística, geografia, geologia e cartografia de 
âmbito nacional;

XVI – exercer a classificação, para efeito indicativo, de diversões públicas e de programas de 
rádio e televisão;

XVII – conceder anistia;

XVIII – planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente 
as secas e as inundações;

XIX – instituir sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos e definir critérios de 
outorga de direitos de seu uso;

XX – instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico 
e transportes urbanos;

XXI – estabelecer princípios e diretrizes para o sistema nacional de viação;

XXII – executar os serviços de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras; (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

XXIII – explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer natureza e exercer monopólio 
estatal sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento e reprocessamento, a industrialização e o 
comércio de minérios nucleares e seus derivados, atendidos os seguintes princípios e condições:

a) toda atividade nuclear em território nacional somente será admitida para fins pacíficos e 
mediante aprovação do Congresso Nacional;

b) sob regime de permissão, são autorizadas a comercialização e a utilização de radioisótopos 
para a pesquisa e usos médicos, agrícolas e industriais; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 49, de 2006)
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c) sob regime de permissão, são autorizadas a produção, comercialização e utilização de 
radioisótopos de meia-vida igual ou inferior a duas horas; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 49, de 2006)

d) a responsabilidade civil por danos nucleares independe da existência de culpa; (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 49, de 2006)

XXIV – organizar, manter e executar a inspeção do trabalho;

XXV – estabelecer as áreas e as condições para o exercício da atividade de garimpagem, em 
forma associativa.

Competências exclusivas da União

O artigo 21 elenca as competências materiais da União, ou seja, competências 
administrativas. São indelegáveis por isso, exclusivas. Geralmente as questões de 
prova procuram confundi-las com as competências comuns do artigo 23.

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

I – direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial 
e do trabalho;

II – desapropriação;

III – requisições civis e militares, em caso de iminente perigo e em tempo de guerra;

IV – águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão;

V – serviço postal;

VI – sistema monetário e de medidas, títulos e garantias dos metais;

VII – política de crédito, câmbio, seguros e transferência de valores;

VIII – comércio exterior e interestadual;

IX – diretrizes da política nacional de transportes;

X – regime dos portos, navegação lacustre, fluvial, marítima, aérea e aeroespacial;

XI – trânsito e transporte;

XII – jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia;

XIII – nacionalidade, cidadania e naturalização; 

XIV – populações indígenas; 

XV – emigração e imigração, entrada, extradição e expulsão de estrangeiros; 

XVI – organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício de profissões;

XVII – organização judiciária, do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e da 
Defensoria Pública dos Territórios, bem como organização administrativa destes;
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XVIII – sistema estatístico, sistema cartográfico e de geologia nacionais;

XIX – sistemas de poupança, captação e garantia da poupança popular; 

XX – sistemas de consórcios e sorteios; 

XXI – normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação e 
mobilização das polícias militares e corpos de bombeiros militares; 

XXII – competência da polícia federal e das polícias rodoviária e ferroviária federais; 

XXIII – seguridade social; 

XXIV – diretrizes e bases da educação nacional;

XXV – registros públicos; 

XXVI – atividades nucleares de qualquer natureza;

XXVII – normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para as 
administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal 
e Municípios, obedecido o disposto no art. 37, XXI, e para as empresas públicas e sociedades de 
economia mista, nos termos do art. 173, § 1°, III; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 
19, de 1998)

XXVIII – defesa territorial, defesa aeroespacial, defesa marítima, defesa civil e mobilização 
nacional;

XXIX – propaganda comercial. 

Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões 
específicas das matérias relacionadas neste artigo.

Competências privativas da União

O artigo 22 apresenta as competências legislativas da União, as quais podem se 
delegadas aos Estados. Geralmente as questões de prova procuram confundi-las com 
as competências concorrentes do artigo 24.

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

I – zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o 
patrimônio público;

II – cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de 
deficiência;

III – proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os 
monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos; 

IV – impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de 
valor histórico, artístico ou cultural;
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V – proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e 
à inovação;

VI – proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; 

VII – preservar as florestas, a fauna e a flora;

VIII – fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar;

IX – promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais 
e de saneamento básico;

X – combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração 
social dos setores desfavorecidos;

XI – registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de 
recursos hídricos e minerais em seus territórios;

XII – estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito.

Parágrafo único. Leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União e os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e 
do bem-estar em âmbito nacional. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006)

Competências comuns à União, Estados, Distrito Federal e Municípios

As competências comuns também são administrativas ou materiais. São comuns à 
União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Perceba que na competência comum 
participam todos os entes federativos. Geralmente as questões de prova procuram 
confundi-las com as competências exclusivas do artigo 21.

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

I – direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico;

II – orçamento; 

III – juntas comerciais;

IV – custas dos serviços forenses;

V – produção e consumo;

VI – florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos 
naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição;

VII – proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico;

VIII – responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor 
artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;

IX – educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e 
inovação;
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X – criação, funcionamento e processo do juizado de pequenas causas;

XI – procedimentos em matéria processual;

XII – previdência social, proteção e defesa da saúde;

XIII – assistência jurídica e Defensoria pública;

XIV – proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência;

XV – proteção à infância e à juventude;

XVI – organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis.

§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer 
normas gerais.

§ 2º A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência 
suplementar dos Estados.

§ 3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa 
plena, para atender a suas peculiaridades.

§ 4º A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no 
que lhe for contrário.

Competências concorrentes à União, Estados e Distrito Federal

As competências concorrentes são legislativas. Podem legislar sobre as matérias aqui 
previstas a União os Estados e o Distrito Federal. Diferentemente do que ocorre com 
a competência comum, aqui não há a participação dos Municípios. Geralmente as 
questões de prova procuram confundi-las com as competências privativas do artigo 22.

No que tange às competências concorrentes a participação da União é no sentido de 
fixar normas gerais ficando os Estados com a competência de suplementar a legislação 
federal. Caso a União não legisle sobre determinada matéria de competência 
concorrente, nasce para o Estado o direito de legislar de forma plena sobre a matéria. 
Contudo, resolvendo a União legislar sobre matéria já regulada pelo Estado, a lei 
estadual ficará com sua eficácia suspensa pela lei federal nos pontos discordantes.

CAPÍTULO III
DOS ESTADOS FEDERADOS

Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados 
os princípios desta Constituição.

§ 1º São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta 
Constituição.

§ 2º Cabe aos Estados explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços locais de gás 
canalizado, na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para a sua regulamentação. 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 5, de 1995)
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§ 3º Os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, 
aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios 
limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de 
interesse comum.

Art. 26. Incluem-se entre os bens dos Estados:

I – as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas, 
neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União;

II – as áreas, nas ilhas oceânicas e costeiras, que estiverem no seu domínio, excluídas aquelas 
sob domínio da União, Municípios ou terceiros;

III – as ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União;

IV – as terras devolutas não compreendidas entre as da União.

Art. 27. O número de Deputados à Assembléia Legislativa corresponderá ao triplo da representação 
do Estado na Câmara dos Deputados e, atingido o número de trinta e seis, será acrescido de tantos 
quantos forem os Deputados Federais acima de doze.

§ 1º Será de quatro anos o mandato dos Deputados Estaduais, aplicando- sê-lhes as regras 
desta Constituição sobre sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidades, remuneração, perda de 
mandato, licença, impedimentos e incorporação às Forças Armadas.

§ 2º O subsídio dos Deputados Estaduais será fixado por lei de iniciativa da Assembléia 
Legislativa, na razão de, no máximo, setenta e cinco por cento daquele estabelecido, em 
espécie, para os Deputados Federais, observado o que dispõem os arts. 39, § 4º, 57, § 7º, 150, 
II, 153, III, e 153, § 2º, I. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

§ 3º Compete às Assembléias Legislativas dispor sobre seu regimento interno, polícia e serviços 
administrativos de sua secretaria, e prover os respectivos cargos.

§ 4º A lei disporá sobre a iniciativa popular no processo legislativo estadual.

Art. 28. A eleição do Governador e do Vice-Governador de Estado, para mandato de quatro anos, 
realizar-se-á no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, 
em segundo turno, se houver, do ano anterior ao do término do mandato de seus antecessores, e a 
posse ocorrerá em primeiro de janeiro do ano subseqüente, observado, quanto ao mais, o disposto 
no art. 77. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 16, de1997)

§ 1º Perderá o mandato o Governador que assumir outro cargo ou função na administração 
pública direta ou indireta, ressalvada a posse em virtude de concurso público e observado o 
disposto no art. 38, I, IV e V. (Renumerado do parágrafo único, pela Emenda Constitucional nº 
19, de 1998)

§ 2º Os subsídios do Governador, do Vice-Governador e dos Secretários de Estado serão fixados 
por lei de iniciativa da Assembléia Legislativa, observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4º, 
150, II, 153, III, e 153, § 2º, I. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
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CAPÍTULO IV
Dos Municípios

Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo 
de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, 
atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os 
seguintes preceitos:

I – eleição do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores, para mandato de quatro anos, 
mediante pleito direto e simultâneo realizado em todo o País;

II – eleição do Prefeito e do Vice-Prefeito realizada no primeiro domingo de outubro do ano 
anterior ao término do mandato dos que devam suceder, aplicadas as regras do art. 77, no caso 
de Municípios com mais de duzentos mil eleitores; (Redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 16, de1997)

III – posse do Prefeito e do Vice-Prefeito no dia 1º de janeiro do ano subseqüente ao da eleição;

IV – para a composição das Câmaras Municipais, será observado o limite máximo de: (Redação 
dada pela Emenda Constituição Constitucional nº 58, de 2009) (Produção de efeito)

a) 9 (nove) Vereadores, nos Municípios de até 15.000 (quinze mil) habitantes; (Redação dada 
pela Emenda Constituição Constitucional nº 58, de 2009)

b) 11 (onze) Vereadores, nos Municípios de mais de 15.000 (quinze mil) habitantes e de até 
30.000 (trinta mil) habitantes; (Redação dada pela Emenda Constituição Constitucional nº 58, 
de 2009)

c) 13 (treze) Vereadores, nos Municípios com mais de 30.000 (trinta mil) habitantes e de até 
50.000 (cinquenta mil) habitantes; (Redação dada pela Emenda Constituição Constitucional nº 
58, de 2009)

d) 15 (quinze) Vereadores, nos Municípios de mais de 50.000 (cinquenta mil) habitantes e de 
até 80.000 (oitenta mil) habitantes; (Incluída pela Emenda Constituição Constitucional nº 58, 
de 2009)

e) 17 (dezessete) Vereadores, nos Municípios de mais de 80.000 (oitenta mil) habitantes e de 
até 120.000 (cento e vinte mil) habitantes; (Incluída pela Emenda Constituição Constitucional 
nº 58, de 2009)

f) 19 (dezenove) Vereadores, nos Municípios de mais de 120.000 (cento e vinte mil) habitantes 
e de até 160.000 (cento sessenta mil) habitantes; (Incluída pela Emenda Constituição 
Constitucional nº 58, de 2009)

g) 21 (vinte e um) Vereadores, nos Municípios de mais de 160.000 (cento e sessenta mil) 
habitantes e de até 300.000 (trezentos mil) habitantes; (Incluída pela Emenda Constituição 
Constitucional nº 58, de 2009)

h) 23 (vinte e três) Vereadores, nos Municípios de mais de 300.000 (trezentos mil) habitantes e 
de até 450.000 (quatrocentos e cinquenta mil) habitantes; (Incluída pela Emenda Constituição 
Constitucional nº 58, de 2009)
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i) 25 (vinte e cinco) Vereadores, nos Municípios de mais de 450.000 (quatrocentos e cinquenta 
mil) habitantes e de até 600.000 (seiscentos mil) habitantes; (Incluída pela Emenda Constituição 
Constitucional nº 58, de 2009)

j) 27 (vinte e sete) Vereadores, nos Municípios de mais de 600.000 (seiscentos mil) habitantes 
e de até 750.000 (setecentos cinquenta mil) habitantes; (Incluída pela Emenda Constituição 
Constitucional nº 58, de 2009)

k) 29 (vinte e nove) Vereadores, nos Municípios de mais de 750.000 (setecentos e cinquenta mil) 
habitantes e de até 900.000 (novecentos mil) habitantes; (Incluída pela Emenda Constituição 
Constitucional nº 58, de 2009)

l) 31 (trinta e um) Vereadores, nos Municípios de mais de 900.000 (novecentos mil) habitantes 
e de até 1.050.000 (um milhão e cinquenta mil) habitantes; (Incluída pela Emenda Constituição 
Constitucional nº 58, de 2009)

m) 33 (trinta e três) Vereadores, nos Municípios de mais de 1.050.000 (um milhão e cinquenta 
mil) habitantes e de até 1.200.000 (um milhão e duzentos mil) habitantes; (Incluída pela 
Emenda Constituição Constitucional nº 58, de 2009)

n) 35 (trinta e cinco) Vereadores, nos Municípios de mais de 1.200.000 (um milhão e duzentos 
mil) habitantes e de até 1.350.000 (um milhão e trezentos e cinquenta mil) habitantes; (Incluída 
pela Emenda Constituição Constitucional nº 58, de 2009)

o) 37 (trinta e sete) Vereadores, nos Municípios de 1.350.000 (um milhão e trezentos e 
cinquenta mil) habitantes e de até 1.500.000 (um milhão e quinhentos mil) habitantes; (Incluída 
pela Emenda Constituição Constitucional nº 58, de 2009)

p) 39 (trinta e nove) Vereadores, nos Municípios de mais de 1.500.000 (um milhão e quinhentos 
mil) habitantes e de até 1.800.000 (um milhão e oitocentos mil) habitantes; (Incluída pela 
Emenda Constituição Constitucional nº 58, de 2009)

q) 41 (quarenta e um) Vereadores, nos Municípios de mais de 1.800.000 (um milhão e 
oitocentos mil) habitantes e de até 2.400.000 (dois milhões e quatrocentos mil) habitantes; 
(Incluída pela Emenda Constituição Constitucional nº 58, de 2009)

r) 43 (quarenta e três) Vereadores, nos Municípios de mais de 2.400.000 (dois milhões e 
quatrocentos mil) habitantes e de até 3.000.000 (três milhões) de habitantes; (Incluída pela 
Emenda Constituição Constitucional nº 58, de 2009)

s) 45 (quarenta e cinco) Vereadores, nos Municípios de mais de 3.000.000 (três milhões) 
de habitantes e de até 4.000.000 (quatro milhões) de habitantes; (Incluída pela Emenda 
Constituição Constitucional nº 58, de 2009)

t) 47 (quarenta e sete) Vereadores, nos Municípios de mais de 4.000.000 (quatro milhões) de 
habitantes e de até 5.000.000 (cinco milhões) de habitantes; (Incluída pela Emenda Constituição 
Constitucional nº 58, de 2009)

u) 49 (quarenta e nove) Vereadores, nos Municípios de mais de 5.000.000 (cinco milhões) de 
habitantes e de até 6.000.000 (seis milhões) de habitantes; (Incluída pela Emenda Constituição 
Constitucional nº 58, de 2009)
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v) 51 (cinquenta e um) Vereadores, nos Municípios de mais de 6.000.000 (seis milhões) de 
habitantes e de até 7.000.000 (sete milhões) de habitantes; (Incluída pela Emenda Constituição 
Constitucional nº 58, de 2009)

w) 53 (cinquenta e três) Vereadores, nos Municípios de mais de 7.000.000 (sete milhões) de 
habitantes e de até 8.000.000 (oito milhões) de habitantes; e (Incluída pela Emenda Constituição 
Constitucional nº 58, de 2009)

x) 55 (cinquenta e cinco) Vereadores, nos Municípios de mais de 8.000.000 (oito milhões) de 
habitantes; (Incluída pela Emenda Constituição Constitucional nº 58, de 2009)

V – subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais fixados por lei de 
iniciativa da Câmara Municipal, observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, 
III, e 153, § 2º, I; (Redação dada pela Emenda constitucional nº 19, de 1998)

VI – o subsídio dos Vereadores será fixado pelas respectivas Câmaras Municipais em cada 
legislatura para a subseqüente, observado o que dispõe esta Constituição, observados os 
critérios estabelecidos na respectiva Lei Orgânica e os seguintes limites máximos: (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 25, de 2000)

a) em Municípios de até dez mil habitantes, o subsídio máximo dos Vereadores corresponderá 
a vinte por cento do subsídio dos Deputados Estaduais; (Incluído pela Emenda Constitucional 
nº 25, de 2000)

b) em Municípios de dez mil e um a cinqüenta mil habitantes, o subsídio máximo dos Vereadores 
corresponderá a trinta por cento do subsídio dos Deputados Estaduais; (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 25, de 2000)

c) em Municípios de cinqüenta mil e um a cem mil habitantes, o subsídio máximo dos 
Vereadores corresponderá a quarenta por cento do subsídio dos Deputados Estaduais; (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 25, de 2000)

d) em Municípios de cem mil e um a trezentos mil habitantes, o subsídio máximo dos Vereadores 
corresponderá a cinqüenta por cento do subsídio dos Deputados Estaduais; (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 25, de 2000)

e) em Municípios de trezentos mil e um a quinhentos mil habitantes, o subsídio máximo dos 
Vereadores corresponderá a sessenta por cento do subsídio dos Deputados Estaduais; (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 25, de 2000)

f) em Municípios de mais de quinhentos mil habitantes, o subsídio máximo dos Vereadores 
corresponderá a setenta e cinco por cento do subsídio dos Deputados Estaduais; (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 25, de 2000)

VII – o total da despesa com a remuneração dos Vereadores não poderá ultrapassar o montante 
de cinco por cento da receita do Município; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 1, de 1992)

VIII – inviolabilidade dos Vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato 
e na circunscrição do Município; (Renumerado do inciso VI, pela Emenda Constitucional nº 1, 
de 1992)

IX – proibições e incompatibilidades, no exercício da vereança, similares, no que couber, ao 
disposto nesta Constituição para os membros do Congresso Nacional e na Constituição do 
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respectivo Estado para os membros da Assembléia Legislativa; (Renumerado do inciso VII, pela 
Emenda Constitucional nº 1, de 1992)

X – julgamento do Prefeito perante o Tribunal de Justiça; (Renumerado do inciso VIII, pela 
Emenda Constitucional nº 1, de 1992)

XI – organização das funções legislativas e fiscalizadoras da Câmara Municipal; (Renumerado 
do inciso IX, pela Emenda Constitucional nº 1, de 1992)

XII – cooperação das associações representativas no planejamento municipal; (Renumerado do 
inciso X, pela Emenda Constitucional nº 1, de 1992)

XIII – iniciativa popular de projetos de lei de interesse específico do Município, da cidade ou de 
bairros, através de manifestação de, pelo menos, cinco por cento do eleitorado; (Renumerado 
do inciso XI, pela Emenda Constitucional nº 1, de 1992)

XIV – perda do mandato do Prefeito, nos termos do art. 28, parágrafo único. (Renumerado do 
inciso XII, pela Emenda Constitucional nº 1, de 1992)

Art. 29-A. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores 
e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao 
somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 
159, efetivamente realizado no exercício anterior: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 25, de 
2000)

I – 7% (sete por cento) para Municípios com população de até 100.000 (cem mil) habitantes; 
(Redação dada pela Emenda Constituição Constitucional nº 58, de 2009) (Produção de efeito)

II – 6% (seis por cento) para Municípios com população entre 100.000 (cem mil) e 300.000 
(trezentos mil) habitantes; (Redação dada pela Emenda Constituição Constitucional nº 58, de 
2009)

III – 5% (cinco por cento) para Municípios com população entre 300.001 (trezentos mil e um) e 
500.000 (quinhentos mil) habitantes; (Redação dada pela Emenda Constituição Constitucional 
nº 58, de 2009)

IV – 4,5% (quatro inteiros e cinco décimos por cento) para Municípios com população entre 
500.001 (quinhentos mil e um) e 3.000.000 (três milhões) de habitantes; (Redação dada pela 
Emenda Constituição Constitucional nº 58, de 2009)

V – 4% (quatro por cento) para Municípios com população entre 3.000.001 (três milhões e um) 
e 8.000.000 (oito milhões) de habitantes; (Incluído pela Emenda Constituição Constitucional nº 
58, de 2009)

VI – 3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento) para Municípios com população acima de 
8.000.001 (oito milhões e um) habitantes. (Incluído pela Emenda Constituição Constitucional 
nº 58, de 2009)

§ 1º A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha 
de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 25, de 2000)

§ 2º Constitui crime de responsabilidade do Prefeito Municipal: (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 25, de 2000)
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I – efetuar repasse que supere os limites definidos neste artigo; (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 25, de 2000)

II – não enviar o repasse até o dia vinte de cada mês; ou (Incluído pela Emenda Constitucional 
nº 25, de 2000)

III – enviá-lo a menor em relação à proporção fixada na Lei Orçamentária. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 25, de 2000)

§ 3º Constitui crime de responsabilidade do Presidente da Câmara Municipal o desrespeito ao § 
1º deste artigo. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 25, de 2000)

Art. 30. Compete aos Municípios:

I – legislar sobre assuntos de interesse local;

II – suplementar a legislação federal e a estadual no que couber;

III – instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem 
prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei;

IV – criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual;

V – organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços 
públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial;

VI – manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de 
educação infantil e de ensino fundamental; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, 
de 2006)

VII – prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de 
atendimento à saúde da população;

VIII – promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e 
controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano;

IX – promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação 
fiscalizadora federal e estadual.

Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante 
controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da 
lei.

§ 1º O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de 
Contas dos Estados ou do Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, 
onde houver.

§ 2º O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as contas que o Prefeito deve 
anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da 
Câmara Municipal.

§ 3º As contas dos Municípios ficarão, durante sessenta dias, anualmente, à disposição de 
qualquer contribuinte, para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, 
nos termos da lei.
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§ 4º É vedada a criação de Tribunais, Conselhos ou órgãos de Contas Municipais.

CAPÍTULO V
DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

Seção I
DO DISTRITO FEDERAL

Art. 32. O Distrito Federal, vedada sua divisão em Municípios, reger- se-á por lei orgânica, votada em 
dois turnos com interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços da Câmara Legislativa, 
que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição. 

§ 1º Ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas reservadas aos Estados e 
Municípios.

§ 2º A eleição do Governador e do Vice-Governador, observadas as regras do art. 77, e dos 
Deputados Distritais coincidirá com a dos Governadores e Deputados Estaduais, para mandato 
de igual duração.

§ 3º Aos Deputados Distritais e à Câmara Legislativa aplica-se o disposto no art. 27.

§ 4º Lei federal disporá sobre a utilização, pelo Governo do Distrito Federal, das polícias civil e 
militar e do corpo de bombeiros militar. 

Competências 
Administrativas (Materiais) Competências Legislativas

UNIÃO
 • Exclusiva (art. 21)
 • Comum (art. 23)

 • Privativa (art. 22)
 • Concorrente (art. 24)

ESTADOS

 • Comum (art. 23)
 • Residual, reservada, 

remanescente  
(art. 25, §1º)

 • Concorrente suplementar (art. 24)
 • Residual, reservada, 

remanescente (art. 25, § 1º)
 • Por delegação da União  

(art. 22, § U)
 • Expressos (art. 25, § 2º e 3º)

MUNICÍPIOS
 • Comum (art. 23)
 • Exclusiva (art. 30, III-IX)

 • Exclusiva (art. 30, I)
 • Suplementar ao Estado  

e a União (art. 30, II)

DISTRITO FEDERAL  • Competência hibrida 
(Estados e Municípios)

 • Competência hibrida  
(Estados e Municípios)
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Seção II
DOS TERRITÓRIOS

Art. 33. A lei disporá sobre a organização administrativa e judiciária dos Territórios.

§ 1º Os Territórios poderão ser divididos em Municípios, aos quais se aplicará, no que couber, o 
disposto no Capítulo IV deste Título.

§ 2º As contas do Governo do Território serão submetidas ao Congresso Nacional, com parecer 
prévio do Tribunal de Contas da União.

§ 3º Nos Territórios Federais com mais de cem mil habitantes, além do Governador nomeado na 
forma desta Constituição, haverá órgãos judiciários de primeira e segunda instância, membros 
do Ministério Público e defensores públicos federais; a lei disporá sobre as eleições para a 
Câmara Territorial e sua competência deliberativa.
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Questões

1. (CESPE – TCE-PA – 2016) 

A respeito dos poderes da administração 
pública e dos serviços públicos, julgue o 
item que se segue.

Se a competência para a prestação de de-
terminado serviço público for atribuída aos 
estados federados de forma privativa, então 
a prestação desse serviço não poderá ser 
exercida pela União nem pelos municípios.

( ) Certo   ( ) Errado

2. (CESPE – TCE-PA – 2016) 

Considerando as disposições constitucio-
nais sobre o Poder Legislativo e o processo 
legislativo, julgue o item a seguir.

A criação de território federal pelo Congres-
so Nacional, mediante lei complementar, 
independe, se resultante de desmembra-
mento de estado da Federação, de consulta 
à assembleia legislativa do estado interessa-
do, devendo ser precedida de aprovação da 
população diretamente interessada.

( ) Certo   ( ) Errado

3. (CESPE – TRT8 – 2016) 

De acordo com a CF, compete

a) à União legislar privativamente sobre 
desapropriação.

b) à União legislar privativamente sobre 
direito financeiro.

c) à União, aos estados, ao Distrito Federal 
e aos municípios legislar concorrente-
mente sobre direito agrário.

d) aos estados elaborar e executar planos 
regionais de ordenação do território e de 
desenvolvimento econômico e social.

e) aos municípios explorar diretamente 
serviços de radiodifusão. 

4. (CESPE – TRT8 – 2016) 

A forma de federalismo adotada no Brasil é 
conhecida como federalismo de segregação 
e centrífugo, sendo os estados-membros 
dotados de autogoverno.

( ) Certo   ( ) Errado

5. (CESPE – TCE-PA – 2016) 

Acerca da organização do Estado, julgue o 
item subsecutivo.

Compete privativamente à União legislar 
sobre direito civil, comercial e financeiro.

( ) Certo   ( ) Errado

6. (CESPE – TCE-PA – 2016) 

Acerca da organização do Estado, julgue o 
item subsecutivo.

Os estados-membros, mediante lei ordi-
nária específica, podem instituir regiões 
metropolitanas, constituídas por agrupa-
mentos de municípios, para integrar a or-
ganização, o planejamento e a execução de 
funções públicas de interesse comum.

( ) Certo   ( ) Errado

7. (CESPE – PC-PE – 2016) 

Todos os anos, as contas dos municípios de-
vem ficar, durante sessenta dias, à disposi-
ção de qualquer contribuinte, para exame e 
apreciação, o qual poderá questionar a legi-
timidade dessas contas, nos termos da lei.

( ) Certo   ( ) Errado
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8. (CESPE – PC-PE – 2016) 

O DF, como ente federativo sui generis, pos-
sui as competências legislativas reservadas 
aos estados, mas não aos municípios; entre-
tanto, no que se refere ao aspecto tributá-
rio, ele possui as mesmas competências que 
os estados e municípios dispõem.

( ) Certo   ( ) Errado

9. (CESPE – PC-PE – 2016) 

Os territórios não são entes federativos; 
assim, na hipótese de vir a ser criado um 
território federal, ele não disporá de repre-
sentação na Câmara dos Deputados nem no 
Senado Federal.

( ) Certo   ( ) Errado

10. (CESPE – PC-PE – 2016) 

Com base no disposto na CF, assinale a op-
ção correta acerca da organização político-
-administrativa do Estado.

a) É da competência comum dos estados, 
do Distrito Federal e dos municípios or-
ganizar e manter as respectivas polícias 
civil e militar e o respectivo corpo de 
bombeiros militar.

b) Compete à União, aos estados e ao Dis-
trito Federal estabelecer normas gerais 
de organização das polícias militares e 
dos corpos de bombeiros militares, as-
sim como normas sobre seus efetivos, 
seu material bélico, suas garantias, sua 
convocação e sua mobilização.

c) A organização político-administrativa 
da República Federativa do Brasil com-
preende a União, os estados, os territó-
rios federais, o Distrito Federal e os mu-
nicípios, todos autônomos, nos termos 
da CF.

d) Os estados podem incorporar-se entre 
si mediante aprovação da população 
diretamente interessada, por meio de 
plebiscito, e do Congresso Nacional, por 
meio de lei complementar.

e) É facultado à União, aos estados, ao Dis-
trito Federal e aos municípios subven-
cionar cultos religiosos ou igrejas e 
manter com seus representantes rela-
ções de aliança e colaboração de inte-
resse público.

Gabarito: 1. C 2. E 3. A 4. C 5. E 6. E 7. C 8. E 9. E 10. D



MTE - Auditor Fiscal do Trabalho – Direito Constitucional – Prof. Daniel Sena

www.acasadoconcurseiro.com.br 2183

AULA 5: PODER EXECUTIVO

Vamos entender agora como o Poder Executivo funciona no Brasil. A Constituição Federal se 
preocupou nos artigos 76 ao 91 com as regras que regem o Executivo da União. São regras 
que vão desde a eleição, passa pelas atribuições e vai até a responsabilidade do Presidente da 
República. Estes artigos também trazem os órgãos auxiliares do Poder Executivo: Ministros de 
Estado, Conselho da República e Conselho de Defesa Nacional. Vamos a análise dos dispositivos.

CAPÍTULO II
DO PODER EXECUTIVO

Seção I
DO PRESIDENTE E DO VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Art. 76. O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelos Ministros de 
Estado. 

Princípios norteadores do Poder Executivo no Brasil

 • Tripartição dos poderes.

 • Forma de governo: Republicano.

 • Sistema de Governo: Presidencialista.

 • Regime de Governo: Democrático.

Art. 77. A eleição do Presidente e do Vice-Presidente da República realizar-se-á, simultaneamente, 
no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo 
turno, se houver, do ano anterior ao do término do mandato presidencial vigente. (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 16, de 1997)

§ 1º A eleição do Presidente da República importará a do Vice-Presidente com ele registrado.

§ 2º Será considerado eleito Presidente o candidato que, registrado por partido político, obtiver 
a maioria absoluta de votos, não computados os em branco e os nulos.

§ 3º Se nenhum candidato alcançar maioria absoluta na primeira votação, far-se-á nova eleição 
em até vinte dias após a proclamação do resultado, concorrendo os dois candidatos mais 
votados e considerando-se eleito aquele que obtiver a maioria dos votos válidos.

§ 4º Se, antes de realizado o segundo turno, ocorrer morte, desistência ou impedimento legal 
de candidato, convocar-se-á, dentre os remanescentes, o de maior votação.

§ 5º Se, na hipótese dos parágrafos anteriores, remanescer, em segundo lugar, mais de um 
candidato com a mesma votação, qualificar-se-á o mais idoso.



 

www.acasadoconcurseiro.com.br2184

1. Requisitos para ser presidente

 • Condições de elegibilidade previstas no artigo 14, §3º da CF;
 •  Idade: 35 anos.

 • Ser brasileiro nato conforme artigo 12, § 3º, I da CF;

2. Regras para eleição

 • Data da eleição: 
a) 1º domingo de outubro para o 1º turno.
b) Último domingo de outubro para o 2º turno.

 • Sistema majoritário.
 • Vota no presidente e leva o vice de brinde!!!

Art. 78. O Presidente e o Vice-Presidente da República tomarão posse em sessão do Congresso 
Nacional, prestando o compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, 
promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do 
Brasil.

Parágrafo único. Se, decorridos dez dias da data fixada para a posse, o Presidente ou o Vice-
Presidente, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago.

Art. 79. Substituirá o Presidente, no caso de impedimento, e suceder- lhe-á, no de vaga, o Vice-
Presidente.

Parágrafo único. O Vice-Presidente da República, além de outras atribuições que lhe forem 
conferidas por lei complementar, auxiliará o Presidente, sempre que por ele convocado para 
missões especiais.

Art. 80. Em caso de impedimento do Presidente e do Vice-Presidente, ou vacância dos respectivos 
cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da Presidência o Presidente da Câmara dos 
Deputados, o do Senado Federal e o do Supremo Tribunal Federal.

Art. 81. Vagando os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República, far-se-á eleição noventa 
dias depois de aberta a última vaga.

§ 1º Ocorrendo a vacância nos últimos dois anos do período presidencial, a eleição para ambos 
os cargos será feita trinta dias depois da última vaga, pelo Congresso Nacional, na forma da lei.

§ 2º Em qualquer dos casos, os eleitos deverão completar o período de seus antecessores.
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Impedimento e vacância (art. 79-81)

Impedimento é a ausência temporária do Presidente da República. Geralmente ocorre 
nos casos de doenças e férias. Nos casos de impedimento o Vice-Presidente assume a 
função enquanto durar o impedimento.

Vacância é a ausência definitiva do Presidente da República. Geralmente ocorre nos 
casos de cassação, renúncia ou morte. Nos casos de vacância o Vice-Presidente assume 
a função até o final do mandato.

No caso de vacância ou impedimento dos cargos de Presidente e Vice-Presidente serão 
chamados para assumir a Presidência de forma sucessiva e provisória: o Presidente da 
Câmara dos Deputados, o Presidente do Senado Federal e o Presidente do Supremo 
Tribunal Federal.

“No caso de Vacância dos cargos de Presidente e Vice-Presidente da República deve-se 
realizar uma nova eleição para o mandato (tampão), conforme as seguintes regras:

 • Vacância nos dois primeiros anos do mandato: eleição direta 90 dias após a última 
vacância.

 • Vacância nos dois últimos anos do mandato: eleição indireta 30 dias após a última 
vacância.

Art. 82. O mandato do Presidente da República é de quatro anos e terá início em primeiro de janeiro 
do ano seguinte ao da sua eleição. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 16, de 1997)

O mandato do Presidente da República é de 4 anos, permitida uma reeleição conforme 
o artigo 14, § 4º, da CF.

Art. 83. O Presidente e o Vice-Presidente da República não poderão, sem licença do Congresso 
Nacional, ausentar-se do País por período superior a quinze dias, sob pena de perda do cargo. 

Seção II
DAS ATRIBUIÇÕES DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:

I – nomear e exonerar os Ministros de Estado;

II – exercer, com o auxílio dos Ministros de Estado, a direção superior da administração federal;

III – iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta Constituição;

IV – sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos 
para sua fiel execução;

V – vetar projetos de lei, total ou parcialmente;
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VI – dispor, mediante decreto, sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 
2001)

a) organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de 
despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos; (Incluída pela Emenda Constitucional nº 
32, de 2001)

b) extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos; (Incluída pela Emenda Constitucional 
nº 32, de 2001)

VII – manter relações com Estados estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos;

VIII – celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo do Congresso 
Nacional;

IX – decretar o estado de defesa e o estado de sítio;

X – decretar e executar a intervenção federal;

XI – remeter mensagem e plano de governo ao Congresso Nacional por ocasião da abertura 
da sessão legislativa, expondo a situação do País e solicitando as providências que julgar 
necessárias;

XII – conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos 
em lei; 

XIII – exercer o comando supremo das Forças Armadas, nomear os Comandantes da Marinha, 
do Exército e da Aeronáutica, promover seus oficiais-generais e nomeá-los para os cargos que 
lhes são privativos; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 23, de 02/09/99)

XIV – nomear, após aprovação pelo Senado Federal, os Ministros do Supremo Tribunal Federal 
e dos Tribunais Superiores, os Governadores de Territórios, o Procurador-Geral da República, 
o presidente e os diretores do banco central e outros servidores, quando determinado em lei;

XV – nomear, observado o disposto no art. 73, os Ministros do Tribunal de Contas da União;

XVI – nomear os magistrados, nos casos previstos nesta Constituição, e o Advogado-Geral da 
União;

XVII – nomear membros do Conselho da República, nos termos do art. 89, VII;

XVIII – convocar e presidir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional;

XIX – declarar guerra, no caso de agressão estrangeira, autorizado pelo Congresso Nacional 
ou referendado por ele, quando ocorrida no intervalo das sessões legislativas, e, nas mesmas 
condições, decretar, total ou parcialmente, a mobilização nacional;

XX – celebrar a paz, autorizado ou com o referendo do Congresso Nacional;

XXI – conferir condecorações e distinções honoríficas;

XXII – permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem 
pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente;

XXIII – enviar ao Congresso Nacional o plano plurianual, o projeto de lei de diretrizes 
orçamentárias e as propostas de orçamento previstos nesta Constituição;
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XXIV – prestar, anualmente, ao Congresso Nacional, dentro de sessenta dias após a abertura da 
sessão legislativa, as contas referentes ao exercício anterior;

XXV – prover e extinguir os cargos públicos federais, na forma da lei;

XXVI – editar medidas provisórias com força de lei, nos termos do art. 62;

XXVII – exercer outras atribuições previstas nesta Constituição.

Parágrafo único. O Presidente da República poderá delegar as atribuições mencionadas nos 
incisos VI, XII e XXV, primeira parte, aos Ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República 
ou ao Advogado-Geral da União, que observarão os limites traçados nas respectivas delegações.

Atribuições do Presidente da República

O Presidente exerce cumulativamente as funções de Chefe de Estado, Chefe de Governo 
e Chefe da Administração Pública. Como Chefe de Estado o Presidente representa o 
Estado nas suas relações internacionais. São funções de Chefe de Estado as previstas 
nos incisos VII, VIII, XIX, XX e XXII do artigo 84. Como Chefe de Governo o Presidente 
exerce sua liderança política representando e gerindo os negócios internos nacionais. 
São funções de Chefe de Governo as previstas nos incisos I, III, IV, V, IX, X, XI, XII, XIII, 
XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XXI, XXIII, XXIV, XXVI e XXVII. Como Chefe da Administração 
Pública o Presidente gerencia os negócios internos administrativos da administração 
pública federal. São funções de Chefe da Administração Pública as previstas nos incisos 
II, VI e XXV. As atribuições do Presidente da República compõem um rol meramente 
exemplificativo. As atribuições previstas nos incisos VI, XII e XXV são delegáveis aos 
Ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República e ao Advogado Geral da União.

Seção III
DA RESPONSABILIDADE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Art. 85. São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República que atentem contra a 
Constituição Federal e, especialmente, contra:

I – a existência da União;

II – o livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público e dos 
Poderes constitucionais das unidades da Federação;

III – o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais;

IV – a segurança interna do País;

V – a probidade na administração;

VI – a lei orçamentária;

VII – o cumprimento das leis e das decisões judiciais.

Parágrafo único. Esses crimes serão definidos em lei especial, que estabelecerá as normas de 
processo e julgamento.
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Art. 86. Admitida a acusação contra o Presidente da República, por dois terços da Câmara dos 
Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, nas infrações 
penais comuns, ou perante o Senado Federal, nos crimes de responsabilidade.

§ 1º O Presidente ficará suspenso de suas funções:

I – nas infrações penais comuns, se recebida a denúncia ou queixa-crime pelo Supremo Tribunal 
Federal;

II – nos crimes de responsabilidade, após a instauração do processo pelo Senado Federal. 

§ 2º Se, decorrido o prazo de cento e oitenta dias, o julgamento não estiver concluído, cessará o 
afastamento do Presidente, sem prejuízo do regular prosseguimento do processo.

§ 3º Enquanto não sobrevier sentença condenatória, nas infrações comuns, o Presidente da 
República não estará sujeito a prisão.

§ 4º O Presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado por 
atos estranhos ao exercício de suas funções. 

1. Responsabilidade do Presidente da República

Em razão do Princípio Republicano, o Presidente pode ser responsabilizado por:

 • Crime de responsabilidade – infração político-administrativa que origina o famoso 
processo de IMPEACHMENT. O artigo 85 da CF apresenta um rol exemplificativo 
das condutas tipificadas como Crime de Responsabilidade. Este rol é ampliado pela 
Lei 1.079/50 que regula a matéria. A denúncia poderá ser formulada por qualquer 
Cidadão à Câmara dos Deputados que emitira seu juízo de admissibilidade pelo 
voto de 2/3 dos seus membros. Admitida, a acusação será encaminhada o Senado 
Federal a quem compete julgar o Presidente pelo Crime de Responsabilidade. 
Após instaurado o processo perante o Senado o Presidente ficará suspenso de 
suas atividades por 180 dias. Conforme o disposto no artigo 52, § Único, da CF, 
o julgamento será presidido pelo Presidente do STF. Havendo condenação, o 
Presidente perde o cargo e fica inabilitado para o exercício de função pública por 
8 anos.

 • Infração Penal Comum – qualquer crime ou contravenção penal cometido na 
função de Presidente ou em razão da função. O inicio do processo depende do 
juízo de admissibilidade da Câmara dos Deputados pelo voto de 2/3 dos membros. 
Admitida, a acusação será encaminhada ao STF a quem compete julgá-lo por 
infração penal comum. Após recebida a denúncia ou queixa pelo STF o Presidente 
ficará suspenso de suas atividades por 180 dias. O Presidente só poderá ser preso 
após sentença condenatória.
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2. Imunidades Formais do Presidente da República

 • Prerrogativa de Foro 
 • Senado: Crime de responsabilidade
 • STF: Infração Penal Comum 

 • Em relação ao processo – o Presidente só pode ser processado após autorização 
por 2/3 dos membros da Câmara dos Deputados.

 • Em relação a prisão – o Presidente só pode ser preso após a sentença condenatória
 • Irresponsabilidade Penal Relativa – durante a vigência do mandato o Presidente 

só pode ser responsabilizado por atos ligados ao exercício de suas funções. 

Seção IV
DOS MINISTROS DE ESTADO

Art. 87. Os Ministros de Estado serão escolhidos dentre brasileiros maiores de vinte e um anos e no 
exercício dos direitos políticos. 

Parágrafo único. Compete ao Ministro de Estado, além de outras atribuições estabelecidas 
nesta Constituição e na lei:

I – exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da administração 
federal na área de sua competência e referendar os atos e decretos assinados pelo Presidente 
da República;

II – expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos;

III – apresentar ao Presidente da República relatório anual de sua gestão no Ministério;

IV – praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe forem outorgadas ou delegadas pelo 
Presidente da República.

Art. 88. A lei disporá sobre a criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública. 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)

Seção V
DO CONSELHO DA REPÚBLICA E DO CONSELHO DE DEFESA NACIONAL

Subseção I
DO CONSELHO DA REPÚBLICA

Art. 89. O Conselho da República é órgão superior de consulta do Presidente da República, e dele 
participam: 

I – o Vice-Presidente da República;

II – o Presidente da Câmara dos Deputados;

III – o Presidente do Senado Federal;
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IV – os líderes da maioria e da minoria na Câmara dos Deputados;

V – os líderes da maioria e da minoria no Senado Federal;

VI – o Ministro da Justiça;

VII – seis cidadãos brasileiros natos, com mais de trinta e cinco anos de idade, sendo dois 
nomeados pelo Presidente da República, dois eleitos pelo Senado Federal e dois eleitos pela 
Câmara dos Deputados, todos com mandato de três anos, vedada a recondução.

Art. 90. Compete ao Conselho da República pronunciar-se sobre:

I – intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio;

II – as questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas.

§ 1º O Presidente da República poderá convocar Ministro de Estado para participar da reunião 
do Conselho, quando constar da pauta questão relacionada com o respectivo Ministério.

§ 2º A lei regulará a organização e o funcionamento do Conselho da República. 

Subseção II
DO CONSELHO DE DEFESA NACIONAL

Art. 91. O Conselho de Defesa Nacional é órgão de consulta do Presidente da República nos assuntos 
relacionados com a soberania nacional e a defesa do Estado democrático, e dele participam como 
membros natos: 

I – o Vice-Presidente da República;

II – o Presidente da Câmara dos Deputados;

III – o Presidente do Senado Federal;

IV – o Ministro da Justiça;

V – o Ministro de Estado da Defesa; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 23, de 1999)

VI – o Ministro das Relações Exteriores;

VII – o Ministro do Planejamento.

VIII – os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 23, de 1999)

§ 1º Compete ao Conselho de Defesa Nacional:

I – opinar nas hipóteses de declaração de guerra e de celebração da paz, nos termos desta 
Constituição;

II – opinar sobre a decretação do estado de defesa, do estado de sítio e da intervenção federal;

III – propor os critérios e condições de utilização de áreas indispensáveis à segurança do 
território nacional e opinar sobre seu efetivo uso, especialmente na faixa de fronteira e nas 
relacionadas com a preservação e a exploração dos recursos naturais de qualquer tipo;
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IV – estudar, propor e acompanhar o desenvolvimento de iniciativas necessárias a garantir a 
independência nacional e a defesa do Estado democrático.

§ 2º A lei regulará a organização e o funcionamento do Conselho de Defesa Nacional.
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Questões

1. (CESPE – TRT8 – 2016) 

O chefe máximo do Poder Executivo do Bra-
sil é o presidente da República, que também 
é chefe de Estado e chefe de governo, já que 
o Brasil adota o regime presidencialista.

( ) Certo   ( ) Errado

2. (CESPE – TRT8 – 2016) 

O vice-presidente da República pode ausen-
tar-se do país por período superior a quin-
ze dias sem licença do Congresso Nacional, 
desde que o presidente da República per-
maneça no país.

( ) Certo   ( ) Errado

3. (CESPE – TRT8 – 2016) 

Compete privativamente ao presidente da 
República conceder anistia, graça e indulto, 
competência essa que pode ser delegada 
aos ministros de Estado.

( ) Certo   ( ) Errado

4. (CESPE – TRT8 – 2016) 

Qualquer pessoa residente no país pode 
oferecer acusação contra presidente da Re-
pública — pela prática de crime de respon-
sabilidade — à Câmara dos Deputados, que 
procederá ao juízo de admissibilidade.

( ) Certo   ( ) Errado

5. (CESPE – TRT8 – 2016) 

A competência do presidente da República 
para declarar guerra, no caso de agressão 
estrangeira, e para celebrar a paz é clas-
sificada como típica de chefe de governo, 
cabendo, nessas hipóteses, autorização ou 
referendo do Congresso Nacional.

( ) Certo   ( ) Errado

6. (CESPE – TRT8 – 2016) 

A renúncia ao mandado pelo presidente da 
República prejudica, por perda de objeto, o 
processo de impeachment eventualmente 
em curso, acarretando a sua extinção auto-
mática.

( ) Certo   ( ) Errado

7. (CESPE – TRT8 – 2016) 

Por força do princípio da inafastabilidade 
jurisdicional, eventual decisão condenató-
ria proferida pelo Senado Federal em julga-
mento por crime de responsabilidade esta-
rá sujeita a controle judicial posterior.

( ) Certo   ( ) Errado

8. (CESPE – TRT8 – 2016) 

Por ser norma punitiva, o rol de crimes de 
responsabilidade previsto na CF é taxativo, 
nele não podendo ser inseridos novos tipos.

( ) Certo   ( ) Errado
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9. (CESPE – TRT8 – 2016) 

A CF admite excepcionalmente a edição, 
pelo presidente da República, de decreto 
como fonte normativa primária, o chamado 
decreto autônomo.

( ) Certo   ( ) Errado

10. (CESPE – TRT8 – 2016) 

Em processo de impeachment por crime de 
responsabilidade, o contraditório e a ampla 
defesa somente são exercidos pelo presi-
dente da República perante o Senado Fede-
ral, na fase de processo e julgamento.

( ) Certo   ( ) Errado

Gabarito: 1. C 2. E 3. E 4. E 5. E 6. E 7. E 8. E 9. C 10. E
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AULA 6: FISCALIZAÇÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

Nesta aula, trabalharemos com um tema muito importante para os concursos de auditoria: 
fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Vamos entender quais as regras constitucionais 
atinentes a esta função exercida tipicamente pelo poder legislativo no âmbito do controle 
externo bem como, pelos demais poderes, no âmbito do controle interno. 

Seção IX
DA FISCALIZAÇÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das 
entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, 
aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante 
controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder.

Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que 
utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos 
quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária. 

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal 
de Contas da União, ao qual compete:

I – apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer 
prévio que deverá ser elaborado em sessenta dias a contar de seu recebimento;

II – julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores 
públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e 
mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio 
ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público;

III – apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer 
título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo 
Poder Público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a 
das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores 
que não alterem o fundamento legal do ato concessório;

IV – realizar, por iniciativa própria, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de Comissão 
técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, 
operacional e patrimonial, nas unidades administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e 
Judiciário, e demais entidades referidas no inciso II;

V – fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital social a União 
participe, de forma direta ou indireta, nos termos do tratado constitutivo;

VI – fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio, 
acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a Município;

VII – prestar as informações solicitadas pelo Congresso Nacional, por qualquer de suas Casas, ou 
por qualquer das respectivas Comissões, sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, 
operacional e patrimonial e sobre resultados de auditorias e inspeções realizadas; 
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VIII – aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, 
as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional ao 
dano causado ao erário; 

IX – assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato 
cumprimento da lei, se verificada ilegalidade;

X – sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara 
dos Deputados e ao Senado Federal;

XI – representar ao Poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados.

§ 1º No caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso Nacional, 
que solicitará, de imediato, ao Poder Executivo as medidas cabíveis.

§ 2º Se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo, no prazo de noventa dias, não efetivar as 
medidas previstas no parágrafo anterior, o Tribunal decidirá a respeito.

§ 3º As decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de 
título executivo.

§ 4º O Tribunal encaminhará ao Congresso Nacional, trimestral e anualmente, relatório de suas 
atividades.

Art. 72. A Comissão mista permanente a que se refere o art. 166, §1º, diante de indícios de despesas 
não autorizadas, ainda que sob a forma de investimentos não programados ou de subsídios não 
aprovados, poderá solicitar à autoridade governamental responsável que, no prazo de cinco dias, 
preste os esclarecimentos necessários.

§ 1º Não prestados os esclarecimentos, ou considerados estes insuficientes, a Comissão 
solicitará ao Tribunal pronunciamento conclusivo sobre a matéria, no prazo de trinta dias.

§ 2º Entendendo o Tribunal irregular a despesa, a Comissão, se julgar que o gasto possa causar 
dano irreparável ou grave lesão à economia pública, proporá ao Congresso Nacional sua 
sustação.

Art. 73. O Tribunal de Contas da União, integrado por nove Ministros, tem sede no Distrito Federal, 
quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território nacional, exercendo, no que couber, as 
atribuições previstas no art. 96. .

§ 1º Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão nomeados dentre brasileiros que 
satisfaçam os seguintes requisitos:

I – mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade;

II – idoneidade moral e reputação ilibada;

III – notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou de administração 
pública;

IV – mais de dez anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional que exija os 
conhecimentos mencionados no inciso anterior.

§ 2º Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão escolhidos:
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I – um terço pelo Presidente da República, com aprovação do Senado Federal, sendo dois 
alternadamente dentre auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal, indicados 
em lista tríplice pelo Tribunal, segundo os critérios de antigüidade e merecimento;

II – dois terços pelo Congresso Nacional.

§ 3º Os Ministros do Tribunal de Contas da União terão as mesmas garantias, prerrogativas, 
impedimentos, vencimentos e vantagens dos Ministros do Superior Tribunal de Justiça, 
aplicando-se-lhes, quanto à aposentadoria e pensão, as normas constantes do art. 40. 

§ 4º O auditor, quando em substituição a Ministro, terá as mesmas garantias e impedimentos 
do titular e, quando no exercício das demais atribuições da judicatura, as de juiz de Tribunal 
Regional Federal.

Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de 
controle interno com a finalidade de:

I – avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas 
de governo e dos orçamentos da União;

II – comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão 
orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem 
como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

III – exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e 
haveres da União;

IV – apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

§ 1º Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer 
irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de 
responsabilidade solidária.

§ 2º Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma 
da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União.

Art. 75. As normas estabelecidas nesta seção aplicam-se, no que couber, à organização, composição 
e fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, bem como dos Tribunais e 
Conselhos de Contas dos Municípios.

Parágrafo único. As Constituições estaduais disporão sobre os Tribunais de Contas respectivos, 
que serão integrados por sete Conselheiros.
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Função fiscalizadora do Poder Legislativo

Dentre as funções principais desempenhadas pelo Poder Legislativo encontra-se 
a fiscalização contábil, financeira e orçamentária da Administração Pública. Esta 
fiscalização externa é exercida com auxílio do Tribunal de Contas da União (TCU). 
Obviamente que esta não é única forma de fiscalizar o poder público. A Constituição 
previu também a fiscalização interna a ser realizada por cada órgão.

Apesar de ser conhecido como um tribunal, não se trata de um órgão do poder 
judiciário. Aliás, este é um ponto muito interessante. O TCU não está subordinado a 
nenhum poder, apesar de estar vinculado funcionalmente ao Poder Legislativo. 

O TCU tem sede no Distrito Federal e é formado por nove ministros dentre os quais, 
um terço é escolhido pelo Presidente da República mediante aprovação do Senado e 
os outros dois terços pelo Congresso Nacional. A escolha do Presidente é interessante: 
um deve ser escolhido dentre os auditores do TCU, o segundo dentre os membros do 
Ministério Público junto ao Tribunal, e o terceiro será de sua livre escolha. Os ministros 
do TCU possuem as mesmas garantias e prerrogativas dos Ministros do Superior 
Tribunal de Justiça. Já os auditores possuem as mesmas garantias de um Juiz do 
Tribunal Regional Federal.
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Questões

1. (CESPE – BACEN – 2013) 

A respeito da organização do Estado e dos 
poderes, julgue os itens subsequentes. 

Conforme a CF, o controle externo da União 
e das entidades da administração direta e 
indireta, referente à fiscalização contábil, fi-
nanceira, orçamentária, operacional e patri-
monial, é exercido pelo Congresso Nacional.

( ) Certo   ( ) Errado

2. (CESPE – TRT8 – 2016) 

Os ministros integrantes do TCU são esco-
lhidos pelo presidente da República, entre 
os indicados em lista tríplice encaminhada 
pelo tribunal, e são sabatinados pelo Con-
gresso Nacional.

( ) Certo   ( ) Errado

3. (CESPE – DPU – 2016) 

Em relação aos Poderes Executivo, Legisla-
tivo e Judiciário e à Defensoria Pública (DP), 
julgue o item a seguir.

De forma subsidiária à atividade de fiscali-
zação exercida pelo Tribunal de Contas da 
União, pode o Congresso Nacional exercer 
função fiscalizatória sobre a União e sobre as 
entidades da administração direta e indireta.

( ) Certo   ( ) Errado

4. (CESPE – TCE-PR – 2016) 

O TCU não tem competência para determi-
nar a quebra de sigilo bancário, ainda que 
no âmbito de investigação que envolva apli-
cação de recursos públicos, por tratar-se de 
reserva de jurisdição do Poder Judiciário.

( ) Certo   ( ) Errado

5. (CESPE – TCDF – 2014) 

A respeito dos Poderes Executivo e Legisla-
tivo, julgue os itens a seguir.

Ao tomarem conhecimento de qualquer ir-
regularidade, os responsáveis pelo controle 
interno dos três poderes da União devem 
comunicá-la ao TCU, sob pena de responsa-
bilização solidária com o infrator

( ) Certo   ( ) Errado

6. (CESPE – CAMARA – 2014) 

No que se refere aos poderes da Repúbli-
ca e à organização do Estado, julgue o item 
que se segue. 

A titularidade da função de controle ex-
terno da União pertence ao TCU, ao qual 
compete realizar a fiscalização contábil, fi-
nanceira, orçamentária, operacional e pa-
trimonial das entidades da administração 
direta e indireta.

( ) Certo   ( ) Errado

7. (CESPE – MDIC – 2014) 

No que se refere à organização político-ad-
ministrativa do Estado e ao Poder Legislati-
vo, julgue os próximos itens.

É de competência exclusiva do Congresso 
Nacional o julgamento das contas prestadas 
anualmente pelo presidente da República, 
cabendo ao Tribunal de Contas da União 
emitir parecer prévio sobre essas contas.

( ) Certo   ( ) Errado
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8. (CESPE – TJ-AM – 2016) 

O TCU deve encaminhar, mensalmente, ao 
Congresso Nacional relatório de suas ativi-
dades.9. 

( ) Certo   ( ) Errado

9. (CESPE – TJ-AM – 2016) 

O TCU é competente para julgar as contas 
dos administradores e demais responsáveis 
por valores públicos da administração direta 
e indireta, tendo eficácia de título executivo 
as decisões desse tribunal das quais resulte 
imputação de débito ou multa.

( ) Certo   ( ) Errado

10. (CESPE – TRE-PI – 2016) 

Caso seja constatada irregularidade de na-
tureza contábil em contrato celebrado pelo 
poder público federal, o Tribunal de Contas 
da União deverá sustar o contrato imediata-
mente, a fim de evitar lesão ao erário.

( ) Certo   ( ) Errado

Gabarito: 1. C 2. E 3. E 4. C 5. C 6. E 7. C 8. E 9. C 10. E
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AULA 7: FISCALIZAÇÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

Nesta aula, trabalharemos com um tema muito importante para os concursos de auditoria: 
fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Vamos entender quais as regras constitucionais 
atinentes a esta função exercida tipicamente pelo poder legislativo no âmbito do controle 
externo bem como, pelos demais poderes, no âmbito do controle interno. 

Seção IX
DA FISCALIZAÇÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das 
entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, 
aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante 
controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder.

Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que 
utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos 
quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária. 

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal 
de Contas da União, ao qual compete:

I – apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer 
prévio que deverá ser elaborado em sessenta dias a contar de seu recebimento;

II – julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores 
públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e 
mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio 
ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público;

III – apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer 
título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo 
Poder Público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a 
das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores 
que não alterem o fundamento legal do ato concessório;

IV – realizar, por iniciativa própria, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de Comissão 
técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, 
operacional e patrimonial, nas unidades administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e 
Judiciário, e demais entidades referidas no inciso II;

V – fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital social a União 
participe, de forma direta ou indireta, nos termos do tratado constitutivo;

VI – fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio, 
acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a Município;

VII – prestar as informações solicitadas pelo Congresso Nacional, por qualquer de suas Casas, ou 
por qualquer das respectivas Comissões, sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, 
operacional e patrimonial e sobre resultados de auditorias e inspeções realizadas; 
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VIII – aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, 
as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional ao 
dano causado ao erário; 

IX – assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato 
cumprimento da lei, se verificada ilegalidade;

X – sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara 
dos Deputados e ao Senado Federal;

XI – representar ao Poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados.

§ 1º No caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso Nacional, 
que solicitará, de imediato, ao Poder Executivo as medidas cabíveis.

§ 2º Se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo, no prazo de noventa dias, não efetivar as 
medidas previstas no parágrafo anterior, o Tribunal decidirá a respeito.

§ 3º As decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de 
título executivo.

§ 4º O Tribunal encaminhará ao Congresso Nacional, trimestral e anualmente, relatório de suas 
atividades.

Art. 72. A Comissão mista permanente a que se refere o art. 166, §1º, diante de indícios de despesas 
não autorizadas, ainda que sob a forma de investimentos não programados ou de subsídios não 
aprovados, poderá solicitar à autoridade governamental responsável que, no prazo de cinco dias, 
preste os esclarecimentos necessários.

§ 1º Não prestados os esclarecimentos, ou considerados estes insuficientes, a Comissão 
solicitará ao Tribunal pronunciamento conclusivo sobre a matéria, no prazo de trinta dias.

§ 2º Entendendo o Tribunal irregular a despesa, a Comissão, se julgar que o gasto possa causar 
dano irreparável ou grave lesão à economia pública, proporá ao Congresso Nacional sua 
sustação.

Art. 73. O Tribunal de Contas da União, integrado por nove Ministros, tem sede no Distrito Federal, 
quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território nacional, exercendo, no que couber, as 
atribuições previstas no art. 96. .

§ 1º Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão nomeados dentre brasileiros que 
satisfaçam os seguintes requisitos:

I – mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade;

II – idoneidade moral e reputação ilibada;

III – notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou de administração 
pública;

IV – mais de dez anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional que exija os 
conhecimentos mencionados no inciso anterior.

§ 2º Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão escolhidos:
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I – um terço pelo Presidente da República, com aprovação do Senado Federal, sendo dois 
alternadamente dentre auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal, indicados 
em lista tríplice pelo Tribunal, segundo os critérios de antigüidade e merecimento;

II – dois terços pelo Congresso Nacional.

§ 3º Os Ministros do Tribunal de Contas da União terão as mesmas garantias, prerrogativas, 
impedimentos, vencimentos e vantagens dos Ministros do Superior Tribunal de Justiça, 
aplicando-se-lhes, quanto à aposentadoria e pensão, as normas constantes do art. 40. 

§ 4º O auditor, quando em substituição a Ministro, terá as mesmas garantias e impedimentos 
do titular e, quando no exercício das demais atribuições da judicatura, as de juiz de Tribunal 
Regional Federal.

Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de 
controle interno com a finalidade de:

I – avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas 
de governo e dos orçamentos da União;

II – comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão 
orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem 
como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

III – exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e 
haveres da União;

IV – apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

§ 1º Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer 
irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de 
responsabilidade solidária.

§ 2º Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma 
da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União.

Art. 75. As normas estabelecidas nesta seção aplicam-se, no que couber, à organização, composição 
e fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, bem como dos Tribunais e 
Conselhos de Contas dos Municípios.

Parágrafo único. As Constituições estaduais disporão sobre os Tribunais de Contas respectivos, 
que serão integrados por sete Conselheiros.
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Função fiscalizadora do Poder Legislativo

Dentre as funções principais desempenhadas pelo Poder Legislativo encontra-se 
a fiscalização contábil, financeira e orçamentária da Administração Pública. Esta 
fiscalização externa é exercida com auxílio do Tribunal de Contas da União (TCU). 
Obviamente que esta não é única forma de fiscalizar o poder público. A Constituição 
previu também a fiscalização interna a ser realizada por cada órgão.

Apesar de ser conhecido como um tribunal, não se trata de um órgão do poder 
judiciário. Aliás, este é um ponto muito interessante. O TCU não está subordinado a 
nenhum poder, apesar de estar vinculado funcionalmente ao Poder Legislativo. 

O TCU tem sede no Distrito Federal e é formado por nove ministros dentre os quais, 
um terço é escolhido pelo Presidente da República mediante aprovação do Senado e 
os outros dois terços pelo Congresso Nacional. A escolha do Presidente é interessante: 
um deve ser escolhido dentre os auditores do TCU, o segundo dentre os membros 
do Ministério Público junto ao Tribunal, e o terceiro será de sua livre escolha. Os 
ministros do TCU possuem as mesmas garantias e prerrogativas dos Ministros do 
Superior Tribunal de Justiça. Já os auditores possuem as mesmas garantias de um Juiz 
do Tribunal Regional Federal.
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Questões

1. (CESPE – BACEN – 2013) 

A respeito da organização do Estado e dos 
poderes, julgue os itens subsequentes. 

Conforme a CF, o controle externo da União 
e das entidades da administração direta e 
indireta, referente à fiscalização contábil, fi-
nanceira, orçamentária, operacional e patri-
monial, é exercido pelo Congresso Nacional.

( ) Certo   ( ) Errado

2. (CESPE – TRT8 – 2016) 

Os ministros integrantes do TCU são esco-
lhidos pelo presidente da República, entre 
os indicados em lista tríplice encaminhada 
pelo tribunal, e são sabatinados pelo Con-
gresso Nacional.

( ) Certo   ( ) Errado

3. (CESPE – DPU – 2016) 

Em relação aos Poderes Executivo, Legisla-
tivo e Judiciário e à Defensoria Pública (DP), 
julgue o item a seguir.

De forma subsidiária à atividade de fiscali-
zação exercida pelo Tribunal de Contas da 
União, pode o Congresso Nacional exercer 
função fiscalizatória sobre a União e sobre as 
entidades da administração direta e indireta.

( ) Certo   ( ) Errado

4. (CESPE – TCE-PR – 2016) 

O TCU não tem competência para determi-
nar a quebra de sigilo bancário, ainda que 
no âmbito de investigação que envolva apli-
cação de recursos públicos, por tratar-se de 
reserva de jurisdição do Poder Judiciário.

( ) Certo   ( ) Errado

5. (CESPE – TCDF – 2014) 

A respeito dos Poderes Executivo e Legisla-
tivo, julgue os itens a seguir.

Ao tomarem conhecimento de qualquer ir-
regularidade, os responsáveis pelo controle 
interno dos três poderes da União devem 
comunicá-la ao TCU, sob pena de responsa-
bilização solidária com o infrator

( ) Certo   ( ) Errado

6. (CESPE – CAMARA – 2014) 

No que se refere aos poderes da Repúbli-
ca e à organização do Estado, julgue o item 
que se segue. 

A titularidade da função de controle ex-
terno da União pertence ao TCU, ao qual 
compete realizar a fiscalização contábil, fi-
nanceira, orçamentária, operacional e pa-
trimonial das entidades da administração 
direta e indireta.

( ) Certo   ( ) Errado

7. (CESPE – MDIC – 2014) 

No que se refere à organização político-ad-
ministrativa do Estado e ao Poder Legislati-
vo, julgue os próximos itens.

É de competência exclusiva do Congresso 
Nacional o julgamento das contas prestadas 
anualmente pelo presidente da República, 
cabendo ao Tribunal de Contas da União 
emitir parecer prévio sobre essas contas.

( ) Certo   ( ) Errado
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8. (CESPE – TJAM – 2016) 

O TCU deve encaminhar, mensalmente, ao 
Congresso Nacional relatório de suas ati-
vidades.9. (CESPE/TJAM/2016) O TCU é 
competente para julgar as contas dos ad-
ministradores e demais responsáveis por 
valores públicos da administração direta e 
indireta, tendo eficácia de título executivo 
as decisões desse tribunal das quais resulte 
imputação de débito ou multa.10. (CESPE/
TRE-PI/2016) Caso seja constatada irregu-
laridade de natureza contábil em contra-
to celebrado pelo poder público federal, o 
Tribunal de Contas da União deverá sustar 
o contrato imediatamente, a fim de evitar 
lesão ao erário.

( ) Certo   ( ) Errado

Gabarito: 1. C 2. E 3. E 4. C 5. C 6. E 7. C 8. E
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AULA 8: DIREITOS FUNDAMENTAIS DO TRABALHO  
NA CONSTITUIÇÃO DE 1988 

Nesta aula trabalharemos com os direitos fundamentais garantidos aos trabalhadores no texto 
constitucional. Esse direitos que estão elencados nos artigos 7 ao 14 da Constituição serão 
fundamentais para sua prova pois apresenta o rol principal a ser protegido pelo Auditor Fiscal 
do trabalho e desta forma poderá aparecer tanto na prova objetiva quanto na discursiva. 

Trabalharemos também com os órgãos constitucionais responsáveis pela efetivação desses 
direitos trabalhistas: Poder Judiciário e Ministério Público. Então, vamos ao trabalho!

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua 
condição social:

Rol exemplificativo

I – relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos 
de lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos;

II – seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário; 

III – fundo de garantia do tempo de serviço; 

IV – salário mínimo , fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas 
necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, 
lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe 
preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim; 

Súmula Vinculante STF nº 16: “Os artigos 7º, IV, e 39, § 3º (redação da EC 19/98), da 
Constituição, referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público”.

Súmula Vinculante STF nº 6: “Não viola a Constituição o estabelecimento de 
remuneração inferior ao salário mínimo para as praças prestadoras de serviço militar 
inicial.”

V – piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho; 

VI – irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo; 

VII – garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração variável; 

VIII – décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria; 

IX – remuneração do trabalho noturno superior à do diurno; 

X – proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa; 
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XI – participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, 
participação na gestão da empresa, conforme definido em lei; 

XII – salário-família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos 
da lei; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

XIII – duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro 
semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou 
convenção coletiva de trabalho; (vide Decreto-Lei nº 5.452, de 1943)

XIV – jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, 
salvo negociação coletiva; 

XV – repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos; 

XVI – remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinqüenta por cento à do 
normal; (Vide Del 5.452, art. 59 § 1º)

XVII – gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário 
normal; 

XVIII – licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e 
vinte dias; 

XIX – licença-paternidade, nos termos fixados em lei; 

XX – proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos 
da lei; 

XXI – aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de trinta dias, nos 
termos da lei; 

XXII – redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e 
segurança; 

XXIII – adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma 
da lei; 

XXIV – aposentadoria;

XXV – assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 (cinco) anos de 
idade em creches e pré-escolas; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006)

XXVI – reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho; 

XXVII – proteção em face da automação, na forma da lei; 

XXVIII – seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização 
a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa; 

XXIX – ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional 
de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção 
do contrato de trabalho; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 28, de 25/05/2000)

a) e b) (Revogadas pela Emenda Constitucional nº 28, de 25/05/2000)
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XXX – proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por 
motivo de sexo, idade, cor ou estado civil; 

XXXI – proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do 
trabalhador portador de deficiência; 

XXXII – proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os 
profissionais respectivos; 

XXXIII – proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de 
qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 
quatorze anos; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

XXXIV – igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o 
trabalhador avulso.

Parágrafo único. São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos 
previstos nos incisos IV, VI, VII, VIII, X, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIV, XXVI, XXX, 
XXXI e XXXIII e, atendidas as condições estabelecidas em lei e observada a simplificação do 
cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, decorrentes da relação de 
trabalho e suas peculiaridades, os previstos nos incisos I, II, III, IX, XII, XXV e XXVIII, bem como a 
sua integração à previdência social.(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 72, de 2013)

Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: 

I – a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o 
registro no órgão competente, vedadas ao Poder Público a interferência e a intervenção na 
organização sindical;

II – é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa 
de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos 
trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município;

Princípio da Unicidade Sindical

III – ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, 
inclusive em questões judiciais ou administrativas; 

IV – a assembléia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, 
será descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical 
respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei; 

V – ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato;

VI – é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho;

VII – o aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais;

VIII – é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a 
cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o 
final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei. 
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Parágrafo único. As disposições deste artigo aplicam-se à organização de sindicatos rurais e de 
colônias de pescadores, atendidas as condições que a lei estabelecer.

Art. 9º É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade 
de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender. 

§ 1º A lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das 
necessidades inadiáveis da comunidade.

§ 2º Os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penas da lei.

Art. 10. É assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos 
públicos em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e 
deliberação.

Art. 11. Nas empresas de mais de duzentos empregados, é assegurada a eleição de um representante 
destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores.

Mais de 200 empregados significa 201!

Justiça do trabalho e Ministério Público do Trabalho

O Poder Judiciário é o titular da função jurisdicional. Sua atribuição principal é “dizer o direito”, 
é “aplicar o direito ao caso concreto”. Para desempenhar essa função no âmbito trabalhista, 
a Constituição estabeleceu alguns órgãos que fazem parte da Justiça do Trabalho: Tribunal 
Superior do Trabalho, Tribunais Regionais do Trabalho e Juízes do Trabalho. Para auxilia-los, 
como função essencial a justiça, criou-se também o Ministério Público do Trabalho. 

Nesta aula vamos aprender algumas coisas acerca desta estrutura que efetivamente é 
responsável por garantir que as relações trabalhistas sejam saudáveis e, principalmente, que 
se estabeleçam conforme a Constituição Federal. Seguem abaixo os artigos da Constituição 
Federal que tratam deste sistema de proteção. Boa leitura!

Seção V
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 92, de 2016)

DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, DOS TRIBUNAIS REGIONAIS DO 
TRABALHO E DOS JUÍZES DO TRABALHO

Art. 111. São órgãos da Justiça do Trabalho:

I – o Tribunal Superior do Trabalho;

II – os Tribunais Regionais do Trabalho;

III – Juizes do Trabalho.(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 24, de 1999)
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§§ 1º a 3º (Revogados pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

Art. 111-A. O Tribunal Superior do Trabalho compor-se-á de vinte e sete Ministros, escolhidos 
dentre brasileiros com mais de trinta e cinco anos e menos de sessenta e cinco anos, de notável 
saber jurídico e reputação ilibada, nomeados pelo Presidente da República após aprovação pela 
maioria absoluta do Senado Federal, sendo: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 92, de 
2016)

I – um quinto dentre advogados com mais de dez anos de efetiva atividade profissional e 
membros do Ministério Público do Trabalho com mais de dez anos de efetivo exercício, 
observado o disposto no art. 94;(Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

II – os demais dentre juízes dos Tribunais Regionais do Trabalho, oriundos da magistratura da 
carreira, indicados pelo próprio Tribunal Superior. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, 
de 2004)

§ 1º A lei disporá sobre a competência do Tribunal Superior do Trabalho. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004)

§ 2º Funcionarão junto ao Tribunal Superior do Trabalho:(Incluído pela Emenda Constitucional 
nº 45, de 2004)

I – a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, cabendo-
lhe, dentre outras funções, regulamentar os cursos oficiais para o ingresso e promoção na 
carreira; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

II – o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, cabendo-lhe exercer, na forma da lei, a supervisão 
administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial da Justiça do Trabalho de primeiro e 
segundo graus, como órgão central do sistema, cujas decisões terão efeito vinculante. (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

§ 3º Compete ao Tribunal Superior do Trabalho processar e julgar, originariamente, a reclamação 
para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões. (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 92, de 2016)

Art. 112. A lei criará varas da Justiça do Trabalho, podendo, nas comarcas não abrangidas por 
sua jurisdição, atribuí-la aos juízes de direito, com recurso para o respectivo Tribunal Regional do 
Trabalho. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

Art. 113. A lei disporá sobre a constituição, investidura, jurisdição, competência, garantias e 
condições de exercício dos órgãos da Justiça do Trabalho.(Redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 24, de 1999)

Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004)

I – as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo 
e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

II – as ações que envolvam exercício do direito de greve; (Incluído pela Emenda Constitucional 
nº 45, de 2004)
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III – as ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores, e 
entre sindicatos e empregadores; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

IV – os mandados de segurança, habeas corpus e habeas data , quando o ato questionado 
envolver matéria sujeita à sua jurisdição;(Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

V – os conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista, ressalvado o disposto 
no art. 102, I, o; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

VI – as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de trabalho; 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

VII – as ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos 
de fiscalização das relações de trabalho; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

VIII – a execução, de ofício, das contribuições sociais previstas no art. 195, I, a , e II, e seus 
acréscimos legais, decorrentes das sentenças que proferir; (Incluído pela Emenda Constitucional 
nº 45, de 2004)

IX – outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma da lei.(Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

§ 1º Frustrada a negociação coletiva, as partes poderão eleger árbitros.

§ 2º Recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva ou à arbitragem, é facultado 
às mesmas, de comum acordo, ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica, podendo a 
Justiça do Trabalho decidir o conflito, respeitadas as disposições mínimas legais de proteção 
ao trabalho, bem como as convencionadas anteriormente. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004)

§ 3º Em caso de greve em atividade essencial, com possibilidade de lesão do interesse público, 
o Ministério Público do Trabalho poderá ajuizar dissídio coletivo, competindo à Justiça do 
Trabalho decidir o conflito.(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

Art. 115. Os Tribunais Regionais do Trabalho compõem-se de, no mínimo, sete juízes, recrutados, 
quando possível, na respectiva região, e nomeados pelo Presidente da República dentre brasileiros 
com mais de trinta e menos de sessenta e cinco anos, sendo: (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004)

I – um quinto dentre advogados com mais de dez anos de efetiva atividade profissional e 
membros do Ministério Público do Trabalho com mais de dez anos de efetivo exercício, 
observado o disposto no art. 94; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

II – os demais, mediante promoção de juízes do trabalho por antigüidade e merecimento, 
alternadamente.(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

§ 1º Os Tribunais Regionais do Trabalho instalarão a justiça itinerante, com a realização de 
audiências e demais funções de atividade jurisdicional, nos limites territoriais da respectiva 
jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004)

§ 2º Os Tribunais Regionais do Trabalho poderão funcionar descentralizadamente, constituindo 
Câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as 
fases do processo.(Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
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Art. 116. Nas Varas do Trabalho, a jurisdição será exercida por um juiz singular.(Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 24, de 1999)

Parágrafo único. (Revogado pela Emenda Constitucional nº 24, de 1999)

Art. 117. e Parágrafo único. (Revogados pela Emenda Constitucional nº 24, de 1999) 

Aqui veremos as competências do Ministério Público do Trabalho previstas na Lei Complementar 
nº 75/93, lei orgânica do Ministério Público da União:

CAPÍTULO II
DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

Seção I
DA COMPETÊNCIA, DOS ÓRGÃOS E DA CARREIRA

Art. 83. Compete ao Ministério Público do Trabalho o exercício das seguintes atribuições junto aos 
órgãos da Justiça do Trabalho:

I – promover as ações que lhe sejam atribuídas pela Constituição Federal e pelas leis trabalhistas;

II – manifestar-se em qualquer fase do processo trabalhista, acolhendo solicitação do juiz ou 
por sua iniciativa, quando entender existente interesse público que justifique a intervenção;

III – promover a ação civil pública no âmbito da Justiça do Trabalho, para defesa de interesses 
coletivos, quando desrespeitados os direitos sociais constitucionalmente garantidos;

IV – propor as ações cabíveis para declaração de nulidade de cláusula de contrato, acordo 
coletivo ou convenção coletiva que viole as liberdades individuais ou coletivas ou os direitos 
individuais indisponíveis dos trabalhadores;

V – propor as ações necessárias à defesa dos direitos e interesses dos menores, incapazes e 
índios, decorrentes das relações de trabalho;

VI – recorrer das decisões da Justiça do Trabalho, quando entender necessário, tanto nos 
processos em que for parte, como naqueles em que oficiar como fiscal da lei, bem como pedir 
revisão dos Enunciados da Súmula de Jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho;

VII – funcionar nas sessões dos Tribunais Trabalhistas, manifestando-se verbalmente sobre 
a matéria em debate, sempre que entender necessário, sendo-lhe assegurado o direito de 
vista dos processos em julgamento, podendo solicitar as requisições e diligências que julgar 
convenientes;

VIII – instaurar instância em caso de greve, quando a defesa da ordem jurídica ou o interesse 
público assim o exigir;

IX – promover ou participar da instrução e conciliação em dissídios decorrentes da paralisação 
de serviços de qualquer natureza, oficiando obrigatoriamente nos processos, manifestando 
sua concordância ou discordância, em eventuais acordos firmados antes da homologação, 
resguardado o direito de recorrer em caso de violação à lei e à Constituição Federal;
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X – promover mandado de injunção, quando a competência for da Justiça do Trabalho;

XI – atuar como árbitro, se assim for solicitado pelas partes, nos dissídios de competência da 
Justiça do Trabalho;

XII – requerer as diligências que julgar convenientes para o correto andamento dos processos e 
para a melhor solução das lides trabalhistas;

XIII – intervir obrigatoriamente em todos os feitos nos segundo e terceiro graus de jurisdição da 
Justiça do Trabalho, quando a parte for pessoa jurídica de Direito Público, Estado estrangeiro ou 
organismo internacional.
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Questões

1. (CESPE – BACEN – 2009) 

É direito social dos trabalhadores urbanos 
e rurais a jornada de sete horas para o tra-
balho realizado em turnos ininterruptos de 
revezamento, salvo negociação coletiva.

( ) Certo   ( ) Errado

2. (CESPE – BACEN – 2013) 

Em relação aos princípios fundamentais e 
aos direitos e garantias fundamentais esta-
belecidos na Constituição Federal de 1988 
(CF), julgue os itens que se seguem.

A criação de sindicatos depende de autori-
zação prévia do Estado, já que na CF é pre-
vista a regra da liberdade sindical condicio-
nada.

( ) Certo   ( ) Errado

3. (CESPE – PCPE – 2016) 

Os crimes contra a organização do trabalho 
serão processados e julgados perante a jus-
tiça do trabalho.

( ) Certo   ( ) Errado

4. (CESPE – TRT8 – 2013) 

Acerca do Poder Judiciário, notadamente a 
respeito dos tribunais e dos juízes do traba-
lho, assinale a opção correta.

a) Entre as competências da justiça do 
trabalho está a de processar e julgar as 
ações de indenização por danos morais 
decorrentes de relação de trabalho.

b) Os tribunais regionais do trabalho são 
órgãos unos, dentro da respectiva ju-
risdição, e não podem descentralizar o 
seu funcionamento.

c) São órgãos da justiça do trabalho, nos 
termos da CF, o TST, os TRTs, as juntas 
de conciliação e as varas do trabalho.

d) Onde não houver varas da justiça do 
trabalho, as atribuições em matérias 
trabalhistas serão exercidas por juiz fe-
deral, com recurso para o respectivo tri-
bunal regional federal.

e) Compete à justiça do trabalho julgar as 
causas entre o poder público e servido-
res estatutários.

5. (CESPE – PCPE – 2016) 

A duração da jornada normal de trabalho, 
de, no máximo, oito horas diárias e quaren-
ta e quatro horas semanais, não comporta 
exceções, no entanto a CF admite a com-
pensação de horários mediante acordo ou 
convenção coletiva de trabalho.

( ) Certo   ( ) Errado

6. (CESPE – PCPE – 2016) 

Considerando as disposições da CF, é cor-
reto afirmar que a norma constitucional 
segundo a qual é direito dos trabalhadores 
urbanos e rurais a proteção do mercado de 
trabalho da mulher, mediante incentivos 
específicos, nos termos da lei, é de eficácia 
plena e aplicabilidade imediata.

( ) Certo   ( ) Errado

7. (CESPE – TRT8 – 2016) 

Os direitos sociais assegurados à categoria 
dos trabalhadores domésticos incluem a 
proteção do mercado de trabalho da mu-
lher, mediante incentivos específicos e piso 
salarial proporcional à extensão e à comple-
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xidade do trabalho, atendidas as condições 
estabelecidas em lei.

( ) Certo   ( ) Errado

8. (CESPE – TRE-PI – 2016) 

Dado o direito à estabilidade sindical, asse-
gurado pela CF, é vedada a dispensa do em-
pregado sindicalizado a partir da posse no 
cargo de direção ou representação sindical 
e até um ano após o término do mandato.

( ) Certo   ( ) Errado

9. (CESPE – TCE-PR – 2016) 

Se o estatuto da associação previr, ainda 
que de forma genérica, que a ela caiba re-
presentar judicial e extrajudicialmente os 
seus associados em todas as ações judiciais, 
será desnecessária a autorização expressa 
dos associados nesse sentido em demanda 
específica.

( ) Certo   ( ) Errado

10. (CESPE – STJ – 2015) 

No que concerne aos princípios fundamen-
tais da República Federativa do Brasil e aos 
direitos fundamentais, julgue o próximo 
item.

O registro do sindicato no órgão compe-
tente é exigência constitucional que não se 
confunde com a autorização estatal para a 
fundação da entidade.

( ) Certo   ( ) Errado

Gabarito: 1. E 2. E 3. E 4. A 5. E 6. E 7. E 8. E 9. E 10. C
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AULA 8: COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO

Introdução

Agora estudaremos uma das atribuições do Poder Legislativo da União mais relevantes 
na fiscalização do cumprimento das leis e da garantia da ordem constitucional. Nesta aula 
conheceremos as Comissões Parlamentares de Inquérito, comissão esta com poderes de 
investigação próprios das autoridades judiciais. Boa aula!

Seção VII
DAS COMISSÕES

Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas terão comissões permanentes e temporárias, 
constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato de que 
resultar sua criação.

§ 1º Na constituição das Mesas e de cada Comissão, é assegurada, tanto quanto possível, a 
representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participam da 
respectiva Casa.

§ 2º às comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe:

I – discutir e votar projeto de lei que dispensar, na forma do regimento, a competência do 
Plenário, salvo se houver recurso de um décimo dos membros da Casa;

II – realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil;

III – convocar Ministros de Estado para prestar informações sobre assuntos inerentes a suas 
atribuições;

IV – receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa contra atos 
ou omissões das autoridades ou entidades públicas;

V – solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão;

VI – apreciar programas de obras, planos nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento e 
sobre eles emitir parecer.

§ 3º As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das 
autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas Casas, serão 
criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, 
mediante requerimento de um terço de seus membros, para a apuração de fato determinado 
e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, 
para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.

§ 4º Durante o recesso, haverá uma Comissão representativa do Congresso Nacional, eleita 
por suas Casas na última sessão ordinária do período legislativo, com atribuições definidas 
no regimento comum, cuja composição reproduzirá, quanto possível, a proporcionalidade da 
representação partidária.
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Questões

1. (CESPE – PC-PE – 2016) 

No que se refere a CPI, assinale a opção cor-
reta. 

a) CPI proposta por cinquenta por cento 
dos membros da Câmara dos Deputa-
dos e do Senado Federal não poderá 
ser instalada, visto que, conforme exige 
o texto constitucional, são necessários 
dois terços dos membros do Congresso 
Nacional para tanto. 

b) As CPIs, no exercício de suas funções, 
dispõem de poderes de investigação 
próprios das autoridades judiciais, tais 
como os de busca domiciliar, intercep-
tação telefônica e decretação de prisão.

c) A CF só admite CPIs que funcionem se-
paradamente na Câmara dos Deputa-
dos ou no Senado Federal.

d) Não poderá ser criada CPI que versar 
sobre tema genérico e indefinido, dada 
a exigência constitucional de que esse 
tipo de comissão deva visar à apuração 
de fato determinado.

e) As conclusões de determinada CPI de-
verão ser encaminhadas ao TCU para 
que este promova a responsabilidade 
civil ou administrativa dos que forem in-
dicados como infratores.

2. (CESPE – TRT8 – 2016) 

As comissões parlamentares de inquérito 
são permanentes e organizadas por ma-
téria, sendo uma de suas funções receber 
petições, reclamações, representações ou 
queixas de qualquer pessoa contra atos ou 
omissões das autoridades ou entidades pú-
blicas.

( ) Certo   ( ) Errado

3. (CESPE – TRT8 – 2016) 

As comissões parlamentares de inquérito 
possuem poderes de investigação próprios 
das autoridades judiciais e só podem ser 
criadas pela Câmara dos Deputados e pelo 
Senado Federal, em conjunto.

( ) Certo   ( ) Errado

4. (CESPE – TJAM – 2016) 

Embora as CPIs possuam poderes de inves-
tigação próprios das autoridades judiciais, é 
vedada a CPI criada por assembleia legisla-
tiva de estado a quebra de sigilo de dados 
bancários dos investigados.

( ) Certo   ( ) Errado

5. (CESPE – TRE-PI – 2016) 

A comissão parlamentar de inquérito tem 
autonomia para determinar a busca e a 
apreensão em domicílio alheio, com o ob-
jetivo de coletar provas que interessem ao 
poder público.

( ) Certo   ( ) Errado

6. (CESPE – TRE-PI – 2016) 

De acordo com o STF, as comissões parla-
mentares de inquérito possuem poderes de 
investigação próprios das autoridades judi-
ciais, mas não têm competência para deter-
minar a interceptação telefônica.

( ) Certo   ( ) Errado
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7. (CESPE – TRE-PI – 2016) 

Se determinada comissão parlamentar de 
inquérito determinar a indisponibilidade 
de bens do investigado até o término das 
investigações, essa comissão extrapolará o 
âmbito de suas atribuições constitucionais.

( ) Certo   ( ) Errado

8. (CESPE – TJ-DF – 2016) 

Conforme entendimento consolidado do 
STF, o direito contra a autoincriminação, fa-
cultando-se o silêncio, deve ser observado 
pelas Comissões Parlamentares de Inqué-
rito, mas os advogados dos depoentes não 
podem intervir.

( ) Certo   ( ) Errado

9. (CESPE – TRE-RS – 2016) 

O depoimento prestado por membro do 
Congresso Nacional em comissão parla-
mentar de inquérito não está protegido 
pela imunidade material.

( ) Certo   ( ) Errado

10. (CESPE – PREF. SALVADOR – 2016) 

No que diz respeito à instauração e ao funcio-
namento de CPIs, assinale a opção correta.

a) As CPIs federais, estaduais ou munici-
pais possuem poderes de investigação 
próprios das autoridades judiciais, ra-
zão por que podem requisitar cópias 
de ordens judiciais e dados obtidos em 
processo judicial protegido por sigilo.

b) As CPIs instauradas no Congresso Na-
cional têm poderes de investigação pró-
prios das autoridades judiciais, o que 
justifica os pressupostos para sua insta-
lação não se sujeitarem a controle juris-
dicional.

c) Nos municípios, a prerrogativa para ins-
tauração e funcionamento de CPI não é 
assegurada às câmaras municipais.

d) As CPIs instauradas nas câmaras muni-
cipais possuem poderes para solicitar 
informações aos órgãos da administra-
ção direta e indireta e para requerer a 
apresentação de dados protegidos por 
sigilo bancário.

e) Às assembleias legislativas dos estados 
assegura-se a prerrogativa para a ins-
tauração de CPI com poderes para a so-
licitação de informações aos órgãos da 
administração direta e indireta e para 
requerer a apresentação de dados pro-
tegidos por sigilo bancário.

Gabarito: 1. D 2. E 3. E 4. E 5. E 6. C 7. C 8. E 9. E 10. E
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AULA 9 E 10: DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Introdução

Antes de iniciarmos o estudo sobre a Administração Pública, definida entre artigos 37 e 43 da 
Constituição, cabe ressaltar que o presente tema é melhor analisado em Direito Administrativo. 
Nossa missão será apenas apresentar os mais relevantes tópicos acerca da Administração 
Pública, sob o prisma constitucional. 

CAPÍTULO VII
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Seção I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, mora-
lidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 19, de 1998)

Conceito

Inicialmente, precisamos entender alguns institutos jurídicos que aparecem no caput 
do art. 37. Comecemos pelo conceito de Administração Pública. Para entendermos 
melhor precisamos analisa-la sob uma dupla perspectiva: objetiva e subjetiva. Admi-
nistração pública sob a perspectiva objetiva, constitui na atividade principal desenvol-
vida pelo ente público cuja função é a satisfação do interesse público. Já sob a ótica 
subjetiva, Administração Pública é o conjunto de órgãos e pessoas jurídicas responsá-
veis pelo desenvolvimento da atividade administrativa. Nosso estudo se concentrará 
na Administração Pública sob a perspectiva subjetiva, a qual se divide em duas espé-
cies: Administração Direta e Indireta.

A Administração Pública Direta é constituída por pessoas jurídicas de direito públi-
co, também chamadas de pessoas políticas, titulares de personalidade jurídica e au-
tonomia próprias. É composta pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos 
Municípios os quais exercem as atividades administrativas por meio dos seus órgãos e 
agentes, em cada um dos três poderes. Um cuidado que você precisa ter é em relação 
aos órgãos, os quais não possuem personalidade jurídica própria, pois agem em nome 
da pessoa jurídica a qual pertencem.
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A Administração Pública Indireta é constituída por pessoas jurídicas próprias, 
que podem ser de direito público ou de direito privado e que desenvolvem ativi-
dades do Estado como fruto da descentralização administrativa. São elas: Autar-
quias, Fundações Públicas, Sociedades de Economia Mista e Empresas Públicas. 

Conforme o texto constitucional, a Administração Pública, tanto a direta quanto a 
indireta, pertencentes a qualquer um dos Poderes, deverá pautar seu comporta-
mento com base nos princípios da Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Pu-
blicidade e Eficiência os quais serão estudados agora.

I – os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os 
requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei; (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

II – a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso 
público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo 
ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão 
declarado em lei de livre nomeação e exoneração; (Redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 19, de 1998)

Diferença entre cargo, emprego e função pública

Cargo público é uma unidade de competência disponibilizada por uma pessoa jurídica 
de direito público e ocupada por um agente público. Os cargos devem ser criados por 
meio de lei, com nome específico e quantidade certa, além de serem regulados por 
um regime estatutário. Em razão da relação estatutária, os cargos podem ser modi-
ficados unilateralmente pela Pessoa Jurídica que os criou. São de provimento efetivo 
ou em comissão. Os cargos de provimento efetivo são preenchidos por intermédio do 
concurso público garantindo ao seu titular a aquisição da estabilidade uma vez cum-
pridos os requisitos exigidos na Constituição. Em relação aos cargos em comissão vale 
dizer que podem ser preenchidos por servidores públicos ou por terceiros alheios ao 
serviço público. Por isso, eles são chamados de cargos de livre nomeação e livre exo-
neração, pois não geram aos seus titulares que não tenham feito concurso público, o 
direito a estabilidade.

O emprego público é a unidade de competência ocupada por agentes contratado sob 
regime celetista, ou seja, quem tem um emprego público possui uma relação trabalhis-
ta com a administração pública. Apenas as pessoas jurídicas de direitos privado per-
tencentes a administração pública é que contratam empregados públicos. O ingresso 
no emprego público também depende de aprovação em concurso público, contudo, 
não gera para o titular o direito à estabilidade.

Por fim, a função pública é a atribuição ocupada por quem não possui cargo nem em-
prego público. Pode ser de duas espécies: nas contratações temporárias e nas funções 
de confiança. 



MTE - Auditor Fiscal do Trabalho – Direito Constitucional – Prof. Daniel Sena

www.acasadoconcurseiro.com.br 2223

III – o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por 
igual período;

IV – durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em 
concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos 
concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira;

V – as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo 
efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, 
condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de 
direção, chefia e assessoramento; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

VI – é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical;

VII – o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica; 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

VIII – a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de 
deficiência e definirá os critérios de sua admissão;

IX – a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a 
necessidade temporária de excepcional interesse público;

X – a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente 
poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada 
caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices; 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) (Regulamento)

XI – a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da 
administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo 
e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, 
percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra 
natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo 
Tribunal Federal, aplicando-se como li-mite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos 
Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, 
o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o sub-sídio dos 
Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos 
por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tri-bunal Federal, no 
âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos 
Procuradores e aos Defensores Públicos; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 
19.12.2003)

XII – os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser 
superiores aos pagos pelo Poder Executivo;

XIII – é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito 
de remuneração de pessoal do serviço público; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 
19, de 1998)

XIV – os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem 
acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998)
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XV – o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, 
ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, 
§ 2º, I; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

XVI – é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver 
compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI. (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

a) a de dois cargos de professor; (Incluída pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; (Incluída pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998)

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões 
regulamentadas; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 34, de 2001)

XVII – a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, 
fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades 
controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998)

XVIII – a administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de 
competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos, na forma da 
lei;

XIX – somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de 
empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, 
neste último caso, definir as áreas de sua atuação; (Redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 19, de 1998)

XX – depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades 
mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa 
privada;

XXI – ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações 
serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições 
a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas 
as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências 
de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. 
(Regulamento)

XXII – as administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
atividades essenciais ao funcionamento do Estado, exercidas por servidores de carreiras 
específicas, terão recursos prioritários para a realização de suas atividades e atuarão de forma 
integrada, inclusive com o compartilhamento de cadastros e de informações fiscais, na forma 
da lei ou convênio. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)

§ 1º A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos 
deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar 
nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores 
públicos.
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§ 2º A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da 
autoridade responsável, nos termos da lei.

§ 3º A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e 
indireta, regulando especialmente: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

I – as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, asseguradas a 
manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica, externa e interna, 
da qualidade dos serviços; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

II – o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, 
observado o disposto no art. 5º, X e XXXIII; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 
1998)

III – a disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego 
ou função na administração pública. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

§ 4º Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a 
perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e 
gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.

§ 5º A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, 
servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de 
ressarcimento.

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços 
públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, 
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. 

§ 7º A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da 
administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas. (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

§ 8º A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração 
direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato, a ser firmado entre seus 
administradores e o poder público, que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho 
para o órgão ou entidade, cabendo à lei dispor sobre: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
19, de 1998)

I – o prazo de duração do contrato;

II – os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e responsabilidade 
dos dirigentes;

III – a remuneração do pessoal."

§ 9º O disposto no inciso XI aplica-se às empresas públicas e às sociedades de economia mista, 
e suas subsidiárias, que receberem recursos da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos 
Municípios para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral. (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

§ 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 
ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os 
cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão 
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declarados em lei de livre nomeação e exoneração. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, 
de 1998)

§ 11. Não serão computadas, para efeito dos limites remuneratórios de que trata o inciso XI do 
caput deste artigo, as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 47, de 2005)

§ 12. Para os fins do disposto no inciso XI do caput deste artigo, fica facultado aos Estados e 
ao Distrito Federal fixar, em seu âmbito, mediante emenda às respectivas Constituições e Lei 
Or gânica, como limite único, o subsídio mensal dos Desembargadores do respectivo Tribunal 
de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal 
dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, não se aplicando o disposto neste parágrafo 
aos subsídios dos Deputados Estaduais e Distritais e dos Vereadores. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 47, de 2005)

Art. 38. Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de 
mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições: (Redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 19, de 1998)

I – tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, 
emprego ou função;

II – investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe 
facultado optar pela sua remuneração;

III – investido no mandato de Vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as 
vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e, 
não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior;

IV – em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo 
de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento;

V – para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão 
determinados como se no exercício estivesse.

Seção II
DOS SERVIDORES PÚBLICOS

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998)

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua 
competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública 
direta, das autarquias e das fundações públicas. (Vide ADIN nº 2.135-4)

§ 1º A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório 
observará: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

I – a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada 
carreira; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

II – os requisitos para a investidura; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

III – as peculiaridades dos cargos. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
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§ 2º A União, os Estados e o Distrito Federal manterão escolas de governo para a formação 
e o aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo-se a participação nos cursos um 
dos requisitos para a promoção na carreira, facultada, para isso, a celebração de convênios ou 
contratos entre os entes federados. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, 
XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados 
de admissão quando a natureza do cargo o exigir. (Redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 19, de 1998)

Segundo este dispositivo, foram garantidos os seguintes direitos sociais aos 
servidores públicos:

IV – salário mínimo , fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas 
necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, 
saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes 
periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para 
qualquer fim;

VII – garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração 
variável;

VIII – décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da 
aposentadoria;

IX – remuneração do trabalho noturno superior à do diurno;

 XII – salário-família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos 
termos da lei;

XIII – duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro 
semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante 
acordo ou convenção coletiva de trabalho;

XV – repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos;

XVI – remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por 
cento à do normal;

XVII – gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o 
salário normal;

XVIII – licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de 
cento e vinte dias;

XIX – licença-paternidade, nos termos fixados em lei;

XX – proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, 
nos termos da lei;
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XXII – redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene 
e segurança;

XXX – proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de 
admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil;

§ 4º O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os 
Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em 
parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de 
representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no 
art. 37, X e XI. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

§ 5º Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios poderá estabelecer a relação 
entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos, obedecido, em qualquer caso, o 
disposto no art. 37, XI. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

§ 6º Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário publicarão anualmente os valores do subsídio 
e da remuneração dos cargos e empregos públicos. (Redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 19, de 1998)

§ 7º Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios disciplinará a aplicação 
de recursos orçamentários provenientes da economia com despesas correntes em cada 
órgão, autarquia e fundação, para aplicação no desenvolvimento de programas de qualidade 
e produtividade, treinamento e desenvolvimento, modernização, reaparelhamento e 
racionalização do serviço público, inclusive sob a forma de adicional ou prêmio de produtividade. 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

§ 8º A remuneração dos servidores públicos organizados em carreira poderá ser fixada nos 
termos do § 4º. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter 
contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e 
inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e 
o disposto neste artigo. 

§ 1º Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão 
aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3º e 
17: invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto 
se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou 
incurável, na forma da lei; 

II – compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 70 (setenta) 
anos de idade, ou aos 75 (setenta e cinco) anos de idade, na forma de lei complementar;

III – voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no 
serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as 
seguintes condições: 
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a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem, e cinqüenta e cinco anos 
de idade e trinta de contribuição, se mulher; 

b) sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher, com 
proventos proporcionais ao tempo de contribuição. 

§ 2º Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão 
exceder a remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria 
ou que serviu de referência para a concessão da pensão. 

§ 3º Para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão 
consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos 
regimes de previdência de que tratam este artigo e o art. 201, na forma da lei. 

§ 4º É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria 
aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados, nos termos definidos em leis 
complementares, os casos de servidores: 

I – portadores de deficiência; 

II – que exerçam atividades de risco; 

III – cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a 
integridade física. 

§ 5º Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos, em 
relação ao disposto no § 1º, III, "a", para o professor que comprove exclusivamente tempo de 
efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e 
médio. 

§ 6º Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma desta 
Constituição, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta do regime de 
previdência previsto neste artigo. 

§ 7º Lei disporá sobre a concessão do benefício de pensão por morte, que será igual: 

I – ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido 
para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de 
setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso aposentado à data do óbito; ou 

II – ao valor da totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu o 
falecimento, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência 
social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, 
caso em atividade na data do óbito. 

§ 8º É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, 
o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei. 

§ 9º O tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de 
aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade. 

§ 10. A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição 
fictício. 
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§ 11. Aplica-se o limite fixado no art. 37, XI, à soma total dos proventos de inatividade, inclusive 
quando decorrentes da acumulação de cargos ou empregos públicos, bem como de outras 
atividades sujeitas a contribuição para o regime geral de previdência social, e ao montante 
resultante da adição de proventos de inatividade com remuneração de cargo acumulável na 
forma desta Constituição, cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, 
e de cargo eletivo. 

§ 12. Além do disposto neste artigo, o regime de previdência dos servidores públicos titulares 
de cargo efetivo observará, no que couber, os requisitos e critérios fixados para o regime geral 
de previdência social. 

§ 13. Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre 
nomeação e exoneração bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, aplica-
se o regime geral de previdência social. 

§ 14. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, desde que instituam regime 
de previdência complementar para os seus respectivos servidores titulares de cargo efetivo, 
poderão fixar, para o valor das aposentadorias e pensões a serem concedidas pelo regime 
de que trata este artigo, o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de 
previdência social de que trata o art. 201. 

§ 15. O regime de previdência complementar de que trata o § 14 será instituído por lei de 
iniciativa do respectivo Poder Executivo, observado o disposto no art. 202 e seus parágrafos, 
no que couber, por intermédio de entidades fechadas de previdência complementar, de 
natureza pública, que oferecerão aos respectivos participantes planos de benefícios somente 
na modalidade de contribuição definida. 

§ 16. Somente mediante sua prévia e expressa opção, o disposto nos §§ 14 e 15 poderá ser 
aplicado ao servidor que tiver ingressado no serviço público até a data da publicação do ato de 
instituição do correspondente regime de previdência complementar. 

§ 17. Todos os valores de remuneração considerados para o cálculo do benefício previsto no § 
3° serão devidamente atualizados, na forma da lei. 

§ 18. Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo 
regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do 
regime geral de previdência social de que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido 
para os servidores titulares de cargos efetivos. 

§ 19. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria 
voluntária estabelecidas no § 1º, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um 
abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar 
as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1º, II. 

§ 20. Fica vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social para os 
servidores titulares de cargos efetivos, e de mais de uma unidade gestora do respectivo regime 
em cada ente estatal, ressalvado o disposto no art. 142, § 3º, X. 

§ 21. A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos 
de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os 
benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, 
quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante. 
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Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de 
provimento efetivo em virtude de concurso público. 

§ 1º O servidor público estável só perderá o cargo: 

I – em virtude de sentença judicial transitada em julgado; 

II – mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa; 

III – mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei 
complementar, assegurada ampla defesa. 

§ 2º Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado, e 
o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito a 
indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração 
proporcional ao tempo de serviço. 

§ 3º Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em 
disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado 
aproveitamento em outro cargo. 

§ 4º Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de 
desempenho por comissão instituída para essa finalidade. 

Seção III
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DOS MILITARES DOS ESTADOS, DO DISTRITO 

FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 

Art. 42 Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas 
com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. 

§ 1º Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que 
vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8º; do art. 40, § 9º; e do art. 142, §§ 2º e 3º, 
cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X, sendo as 
patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores. 

§ 2º Aos pensionistas dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios aplica-se o 
que for fixado em lei específica do respectivo ente estatal. 

Seção IV
DAS REGIÕES

Art. 43. Para efeitos administrativos, a União poderá articular sua ação em um mesmo complexo 
geoeconômico e social, visando a seu desenvolvimento e à redução das desigualdades regionais.

§ 1º Lei complementar disporá sobre:

I – as condições para integração de regiões em desenvolvimento;

II – a composição dos organismos regionais que executarão, na forma da lei, os planos 
regionais, integrantes dos planos nacionais de desenvolvimento econômico e social, aprovados 
juntamente com estes. 



 

www.acasadoconcurseiro.com.br2232

§ 2º Os incentivos regionais compreenderão, além de outros, na forma da lei:

I – igualdade de tarifas, fretes, seguros e outros itens de custos e preços de responsabilidade do 
Poder Público;

II – juros favorecidos para financiamento de atividades prioritárias;

III – isenções, reduções ou diferimento temporário de tributos federais devidos por pessoas 
físicas ou jurídicas;

IV – prioridade para o aproveitamento econômico e social dos rios e das massas de água 
represadas ou represáveis nas regiões de baixa renda, sujeitas a secas periódicas.

§ 3º Nas áreas a que se refere o § 2º, IV, a União incentivará a recuperação de terras áridas e 
cooperará com os pequenos e médios proprietários rurais para o estabelecimento, em suas 
glebas, de fontes de água e de pequena irrigação.
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Questões

1. (CESPE – PC-PE – 2016) 

O servidor público da administração direta, 
autárquica ou fundacional que estiver no 
exercício de mandato eletivo federal, esta-
dual, distrital ou municipal ficará afastado 
de seu cargo, emprego ou função, sendo-
-lhe facultado optar pela sua remuneração.

( ) Certo   ( ) Errado

2. (CESPE – PC-PE – 2016) 

Nos termos da lei, a investidura em todo e 
qualquer cargo ou emprego público depen-
de de aprovação prévia em concurso pú-
blico de provas e títulos, de acordo com a 
natureza e a complexidade do cargo ou em-
prego.

( ) Certo   ( ) Errado

3. (CESPE – PC-PE – 2016) 

As funções de confiança e os cargos em co-
missão são exercidos exclusivamente por 
servidores ocupantes de cargos efetivos e 
destinam-se às atribuições de direção, che-
fia e assessoramento.

( ) Certo   ( ) Errado

4. (CESPE – PC-PE – 2016) 

A administração fazendária e a segurança 
pública e seus respectivos servidores, os 
fiscais e os policiais, terão, dentro de suas 
áreas de competência e circunscrição, pre-
cedência sobre os demais setores adminis-
trativos, na forma da lei.

( ) Certo   ( ) Errado

5. (CESPE – PC-PE – 2016) 

Tanto a administração pública direta quan-
to a indireta de qualquer dos poderes da 
União, dos estados, do Distrito Federal e 
dos municípios devem obedecer aos princí-
pios de legalidade, impessoalidade, morali-
dade, publicidade e eficiência.

( ) Certo   ( ) Errado

6. (CESPE – PC-PE – 2016) 

Mesmo havendo compatibilidade de ho-
rários, o servidor público da administração 
direta que passar a exercer mandato de ve-
reador ficará afastado do cargo.

( ) Certo   ( ) Errado

7. (CESPE – PC-PE – 2016) 

Não é possível a acumulação remunerada 
de cargos públicos, sendo a cumulação per-
mitida apenas se o serviço for prestado ao 
Estado de forma gratuita.

( ) Certo   ( ) Errado

8. (CESPE – PC-PE – 2016) 

É possível a acumulação remunerada de um 
cargo público de professor com cargo técni-
co ou científico, não havendo limite remu-
neratório mensal, sob pena de violação do 
direito à irredutibilidade salarial.

( ) Certo   ( ) Errado
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9. (CESPE – PC-PE – 2016) 

É possível a acumulação remunerada de 
dois cargos públicos de professor, indepen-
dentemente de compatibilidade de horá-
rios.

( ) Certo   ( ) Errado

10. (CESPE – PC-PE – 2016) 

A proibição de acumular se estende a em-
pregos e funções públicas e abrange au-
tarquias, fundações, empresas públicas, 
sociedades de economia mista e suas sub-
sidiárias e sociedades controladas, direta ou 
indiretamente, pelo poder público.

( ) Certo   ( ) Errado

Gabarito: 1. E 2. E 3. E 4. E 5. C 6. E 7. E 8. E 9. E 10. C
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AULA 11 E 12: EXERCÍCIOS

Nas próximas duas aulas faremos muitos exercícios sobre os temas que trabalhamos em aula. A 
ideia aqui é fixarmos os principais conteúdo, aprendermos coisas novas e sanarmos eventuais 
dúvidas que tenham permanecido. Então, aproveite essa lista e não se preocupe em errar. Cada 
questão errada se transformará em uma nova questão aprendida. Mãos à obra!

1. (CESPE – TRT8 – 2016) A aposentadoria 
compulsória aos setenta e cinco anos de 
idade com proventos integrais é prerroga-
tiva constitucional reservada aos ministros 
do STF, dos tribunais superiores e do Tribu-
nal de Contas da União (TCU).

( ) Certo   ( ) Errado

2. (CESPE – TRT8 – 2016) Devem ser cassados, 
na forma prevista em lei, os direitos políti-
cos de governador condenado em sentença 
transitada em julgado por ato de improbi-
dade administrativa.

( ) Certo   ( ) Errado

3. (CESPE – TRT8 – 2016) O servidor público 
federal eleito prefeito de determinado mu-
nicípio perceberá, no exercício de seu man-
dato, as vantagens de seu cargo, emprego 
ou função, sem prejuízo da remuneração do 
cargo eletivo.

( ) Certo   ( ) Errado

4. (CESPE – TRT8 – 2016) Os cargos e funções 
temporários destinam-se a preencher car-
gos políticos e, principalmente, de atribui-
ções de direção, chefia e assessoramento, 
podendo, por isso, ser preenchidos por ser-
vidores nomeados e exonerados indepen-
dentemente de concurso público. 

( ) Certo   ( ) Errado

5. (CESPE – TRT8 – 2016) Em decorrência do 
princípio da hierarquia, nega-se o direito de 
greve e de livre associação sindical para fun-
cionários do Poder Judiciário. 

( ) Certo   ( ) Errado

6. (CESPE – TRT8 – 2016) A observância dos 
princípios da eficiência e da legalidade é 
obrigatória apenas à administração pública 
direta. 

( ) Certo   ( ) Errado

7. (CESPE – TRT8 – 2016) A proibição de no-
mear parentes para ocupar cargos comissio-
nados na administração pública é expressão 
da aplicação do princípio da moralidade. 

( ) Certo   ( ) Errado

8. (CESPE – TRT8 – 2016) O princípio da publi-
cidade não está expressamente previsto na 
CF. 

( ) Certo   ( ) Errado

9. (CESPE – TRT8 – 2016) É proibida a adoção 
de requisitos e critérios diferenciados para 
a concessão de aposentadoria pelo regime 
de previdência de caráter contributivo e so-
lidário, ainda que para proteger trabalhado-
res que exerçam atividades sob condições 
que prejudiquem a saúde ou a integridade 
física. 

( ) Certo   ( ) Errado
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10. (CESPE – TRT8 – 2016) A vedação de acu-
mulação remunerada de cargos públicos 
aplica-se aos militares, independentemen-
te da compatibilidade de horário e do tipo 
de atividade profissional exercida, de modo 
que o militar que tome posse em cargo civil 
deverá ser transferido para a reserva, nos 
termos da lei. 

( ) Certo   ( ) Errado

11. (CESPE – TRT8 – 2016) O prazo de prescri-
ção para a pretensão de condenar réus pela 
prática de atos de improbidade administra-
tiva que causem prejuízos ao erário é esta-
belecido pela CF. 

( ) Certo   ( ) Errado

12. (CESPE – TRT8 – 2016) As provas de títulos 
em concurso público devem possuir caráter 
eliminatório e classificatório. 

( ) Certo   ( ) Errado

13. (CESPE – TRT8 – 2016) É inconstitucional a 
disposição, em edital, que limite o número 
de participantes de cada fase de concurso 
público e que possa, por isso, eliminar even-
tuais candidatos que, embora aprovados, 
não alcancem a classificação mínima exigi-
da. 

( ) Certo   ( ) Errado

14. (CESPE – TRT8 – 2016) É constitucional a li-
mitação de idade para inscrição em concur-
so público quando essa limitação se justifi-
car em razão das atribuições do cargo. 

( ) Certo   ( ) Errado

15. (CESPE – TRT8 – 2016) A constitucionalida-
de da sujeição de candidato a exame psi-
cotécnico em concurso público depende 
apenas de haver previsão editalícia nesse 
sentido. 

( ) Certo   ( ) Errado

16. (CESPE – TRT8 – 2016) O sistema constitu-
cional brasileiro adota o modelo descentra-
lizado de administração, em que há diversas 
entidades e órgãos com competências dife-
renciadas para a realização das atividades 
administrativas. 

( ) Certo   ( ) Errado

17. (CESPE – TRT8 – 2016) O servidor público 
dotado de estabilidade e de cargo efetivo 
apenas responderá civilmente por dano 
causado a terceiro no exercício da função, 
se comprovado que ele agiu com dolo. 

( ) Certo   ( ) Errado

18. (CESPE – TRT8 – 2016) A proibição de acu-
mular remunerações de cargos públicos não 
se estende aos empregados públicos de so-
ciedades de economia mista. 

( ) Certo   ( ) Errado

19. (CESPE – TRT8 – 2016) O princípio da mo-
ralidade administrativa impõe ao servidor 
somente o dever de praticar atos que sejam 
juridicamente corretos. 

( ) Certo   ( ) Errado

20. (CESPE – TRT8 – 2016) Dado o princípio da 
impessoalidade, em nenhuma hipótese, 
será considerado válido ato fundado em in-
teresses pessoais.

( ) Certo   ( ) Errado

21. (CESPE – TJAC – 2002) Um cidadão natura-
lizado brasileiro não poderá candidatar-se 
e assumir, se eleito, o cargo de senador da 
República.

( ) Certo   ( ) Errado



MTE - Auditor Fiscal do Trabalho – Direito Constitucional – Prof. Daniel Sena

www.acasadoconcurseiro.com.br 2237

22. (CESPE – SENADO – 2002) A Constituição da 
República veda expressamente a cassação 
de direitos políticos e sua perda, mas não 
sua suspensão. 

( ) Certo   ( ) Errado

23. (CENSIP – AM – 2006) A norma constitucio-
nal que proíbe tratamento normativo discri-
minatório, em razão da idade, para efeito 
de ingresso no serviço público tem caráter 
absoluto, sendo ilegítima, em conseqüên-
cia, a estipulação de exigência de ordem 
etária, ainda que esta decorra da natureza e 
do conteúdo ocupacional do cargo público a 
ser provido.

( ) Certo   ( ) Errado

24. (CESPE – SENADO – 2002) O direito de voto 
nos plebiscitos e referendos, o direito de 
propor ação popular e o direito de organizar 
e participar de partidos políticos caracteri-
zam direitos políticos positivos. 

( ) Certo   ( ) Errado

25. (CESPE – SENADO – 2002) Uma lei que al-
tere o processo eleitoral entra em vigor na 
data de sua publicação, não se aplicando, 
no entanto, à eleição que ocorra até um ano 
da data de sua vigência.

( ) Certo   ( ) Errado

26. (ANA – ANALISTA – 2006) É constitucional 
acordo coletivo em que se convencione a 
redução do salário dos operários a valor in-
ferior ao do salário mínimo.

( ) Certo   ( ) Errado

27. (CESPE – SENADO – 2002) Os analfabetos 
são inelegíveis, mas podem alistar-se e vo-
tar. 

( ) Certo   ( ) Errado

28. (CESPE – SENADO – 2002) Com a Carta de 
1988 e com a crescente internacionalização 
dos vínculos associativos, a liberdade parti-
dária ampliou-se, garantindo-se aos parti-
dos a participação de recursos financeiros 
de entidade estrangeira.

( ) Certo   ( ) Errado

29. (ANA – ANALISTA – 2006) Segundo a Cons-
tituição Federal, a existência de seguros 
contra acidente de trabalho exime qualquer 
empresa de indenizar seus empregados em 
razão de dolo ou culpa. 

( ) Certo   ( ) Errado

30. (ANA – ANALISTA – 2006) Uma empresa 
que explora a produção de fogos de artifí-
cio e outros explosivos pirotécnicos, tendo 
em vista que a mão-de-obra especializada 
nesse setor é escassa, resolveu contratar 
Ferdinando, de 15 anos de idade, e Celso, 
de 42 anos de idade, como aprendizes na 
confecção de explosivos na empresa. A pro-
pósito dessa situação hipotética, julgue os 
próximos itens à luz dos direitos e garantias 
fundamentais previstos na Constituição Fe-
deral.

a) A contratação de Celso como aprendiz, 
independentemente de sua idade, atende 
ao previsto na Constituição Federal.

( ) Certo   ( ) Errado

b) Na hipótese em apreço, a contratação 
de Ferdinando como aprendiz na empresa 
não contraria preceito constitucional.

( ) Certo   ( ) Errado

c) O aprendiz na confecção de explosivos 
tem o direito constitucional de receber adi-
cional de periculosidade em razão desse ofí-
cio.

( ) Certo   ( ) Errado
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31. (ANA – ANALISTA – 2006) Supondo-se que 
exista um tratado celebrado entre Brasil e 
Portugal conferindo ampla reciprocidade de 
direitos entre os seus nacionais, é correto 
afirmar que um cidadão português que re-
sida a nove meses no Brasil possui o direito 
de se alistar como eleitor no Brasil.

( ) Certo   ( ) Errado

32. (ANA – ANALISTA – 2006) São obrigatórios 
o alistamento eleitoral e o voto de brasilei-
ros natos emancipados com 16 anos de ida-
de.

( ) Certo   ( ) Errado

33. (CESPE – SENADO – 2002) Aos partidos po-
líticos é assegurada plena liberdade de or-
ganização, não se estabelecendo limites ao 
seu programa ideológico.

( ) Certo   ( ) Errado

34. (CESPE – SENADO – 2002) A Constituição da 
República definiu os partidos políticos como 
pessoa jurídica de direito privado, devendo 
esses, após adquirirem personalidade jurí-
dica, na forma da lei civil, registrar seus es-
tatutos no TSE.

( ) Certo   ( ) Errado

35. (ANA – ANALISTA – 2006) Considere a se-
guinte situação hipotética. Por professar 
idéias pacifistas, Josué se opôs ao alista-
mento militar em razão da sua opção ideo-
lógica. Nessa situação, Josué poderá ter os 
seus direitos políticos suspensos, mesmo 
tendo cumprido a prestação alternativa fi-
xada em lei.

( ) Certo   ( ) Errado

36. (ANA – ANALISTA – 2006) Considere a se-
guinte situação hipotética. Um casal de di-
plomatas alemães resolveu passar as férias 

no litoral do Brasil e, nesse período, a mu-
lher deu à luz um menino em solo brasilei-
ro. Nessa situação, segundo a Constituição 
Federal, a referida criança possui nacionali-
dade brasileira. 

( ) Certo   ( ) Errado

37. (ANA – ANALISTA – 2006) O maior de 16 
anos e menor de 18 anos de idade que efe-
tuar seu alistamento eleitoral, ainda assim, 
não está obrigado a votar. 

( ) Certo   ( ) Errado

38. (ANA – ANALISTA – 2006) A CF proíbe a 
distinção entre trabalho manual e técnico, 
embora privilegie o trabalho intelectual nas 
empresas e órgãos públicos.

( ) Certo   ( ) Errado

39. (CESPE – SENADO – 2002) Uma proposta de 
emenda constitucional destinada a tornar 
facultativo o voto para todos os brasileiros 
seria inconstitucional, por violar cláusula 
pétrea, e, portanto, o presidente da Repú-
blica poderia impugná-la perante o Supre-
mo Tribunal Federal (STF).

( ) Certo   ( ) Errado

40. (ANA – ANALISTA – 2006) Nos termos da CF, 
estão em igualdade de direitos o trabalha-
dor avulso e o trabalhador com vínculo em-
pregatício permanente. 

( ) Certo   ( ) Errado

41. (ANA – ANALISTA – 2006) Todo trabalhador 
tem a garantia de salário na forma da lei, 
constituindo crime a sua retenção dolosa.

( ) Certo   ( ) Errado

42. (ANA – ANALISTA – 2006) Considere que 
Carlos foi condenado, por homicídio, a 15 
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anos de reclusão, tendo a condenação tran-
sitado em julgado. Nessa situação, Carlos 
poderá voltar a exercer seus direitos polí-
ticos depois de cumprido um terço da sua 
pena.

( ) Certo   ( ) Errado

43. (ANA – ANALISTA – 2006) Considere que 
Bertha, bióloga de nacionalidade suíça, é 
professora em uma universidade federal 
brasileira e vive no Brasil há 10 anos. Nessa 
situação, Bertha está autorizada a se alistar 
como eleitora e a se candidatar a cargo pú-
blico eletivo.

( ) Certo   ( ) Errado

44. (ANA – ANALISTA – 2006) José, nascido em 
Lisboa – Portugal, é filho de um português 
com uma brasileira que se mudou para Por-
tugal em busca de melhores oportunidades 
de trabalho. Ao atingir a idade adulta, José 
ingressou na carreira diplomática, tendo re-
cebido como primeiro posto no exterior o 
cargo de terceiro secretário na embaixada 
de Portugal no Brasil. No Brasil, conheceu 
uma brasileira de nome Márcia, com quem 
se casou. Dessa união, nasceu, no Brasil, um 
menino, batizado Ronaldo. Com relação à 
situação hipotética apresentada acima, jul-
gue os itens a seguir.

a) Segundo a Constituição brasileira, José, 
tendo vindo residir no Brasil, pode optar 
pela cidadania brasileira, situação em que 
será considerado brasileiro nato, mesmo es-
tando no Brasil a serviço de Portugal.

( ) Certo   ( ) Errado

b) Na situação apresentada e segundo o 
entendimento do Ministério das Relações 
Exteriores com relação ao disposto na Cons-
tituição brasileira, Ronaldo, apesar de ter 
nascido no Brasil, e ser filho de uma brasi-
leira, não será brasileiro nato.

( ) Certo   ( ) Errado

45. (PM ARACAJU – PROCURADOR – 2007) A 
extradição de brasileiro naturalizado é auto-
rizada para crime praticado após a naturali-
zação.

( ) Certo   ( ) Errado

46. (PMRB – TECNICO – 2007) Para ajuizamen-
to de ação popular, é essencial que o autor 
seja cidadão brasileiro.

( ) Certo   ( ) Errado

47. (CESPE – SENADO – 2002) O partido político 
com representação nacional pode impetrar 
mandado de segurança coletivo contra ile-
galidade ou abuso de poder.

( ) Certo   ( ) Errado

48. (PMRB – TECNICO – 2007) O servidor públi-
co municipal é obrigado a filiar-se ao sindi-
cato de sua categoria profissional para que 
haja o fortalecimento da atividade sindical.

( ) Certo   ( ) Errado

49. (PMRB – TECNICO – 2007) Os direitos fun-
damentais previstos na Constituição Federal 
de 1988 não são imputáveis aos estrangei-
ros que estejam em território brasileiro em 
viagem de turismo.

( ) Certo   ( ) Errado

50. (CESPE – MPU – 2010) O livre exercício de 
qualquer trabalho, ofício ou profissão, des-
de que atendidas as qualificações profissio-
nais que a lei estabelecer, é norma consti-
tucional de eficácia contida; portanto, o 
legislador ordinário atua para tornar exerci-
tável o direito nela previsto.

( ) Certo   ( ) Errado
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51. (CESPE – TREMT – 2010) Pelo princípio da 
irredutibilidade salarial, a CF veda a redução 
de salários, mesmo que por decisão judicial, 
convenção ou acordo coletivo de trabalho.

( ) Certo   ( ) Errado

52. (CESPE – TREMT – 2010) A licença-paterni-
dade é benefício que até hoje não foi regu-
lamentado pela legislação infraconstitucio-
nal, continuando em vigor o mandamento 
previsto no Ato das Disposições Constitucio-
nais Transitórias, que fixou o prazo de sete 
dias corridos para sua concessão.

( ) Certo   ( ) Errado

53. (CESPE – TREMT – 2010) A CF elevou o dé-
cimo terceiro salário a nível constitucional, 
colocando-o na base da remuneração inte-
gral, para o trabalhador na ativa, e do valor 
da aposentadoria, para o aposentado.

( ) Certo   ( ) Errado

54. (CESPE – TREMT – 2010) O salário mínimo 
pode ser fixado tanto por lei em sentido 
formal quanto por decreto legislativo, com 
vigência em todo o território nacional, que 
consubstancia a participação do Congresso 
Nacional na definição do montante devido à 
contraprestação de um serviço.

( ) Certo   ( ) Errado

55. (CESPE – TREMT – 2010) A CF assegura ao 
trabalhador assistência gratuita aos seus fi-
lhos e dependentes desde o nascimento até 
seis anos de idade em creches e pré-esco-
las.

( ) Certo   ( ) Errado

56. (CESPE – MPSE – 2010) Os sindicatos não 
têm legitimidade processual para atuar na 
defesa de direitos individuais da categoria 
que representem, mas são parte legítima 

para defender direitos e interesses coleti-
vos, tanto na via judicial quanto na adminis-
trativa.

( ) Certo   ( ) Errado

57. (CESPE – MPSE – 2010) Os estrangeiros ori-
ginários de países de língua portuguesa ad-
quirirão a nacionalidade brasileira se man-
tiverem residência contínua no território 
nacional pelo prazo mínimo de quatro anos, 
imediatamente anteriores ao pedido de na-
turalização.

( ) Certo   ( ) Errado

58. (CESPE – TREBA – 2010) Um cidadão ale-
mão que resida no Brasil há dez anos pode 
candidatar-se ao cargo de vereador do mu-
nicípio onde reside.

( ) Certo   ( ) Errado

59. (CESPE – TREBA – 2010) Um indivíduo nas-
cido na Espanha, que, após atender às exi-
gências constitucionais e legais, se natu-
ralizou brasileiro, pode ocupar o cargo de 
senador da República.

( ) Certo   ( ) Errado

60. (CESPE – TREBA – 2010) Como forma de 
aquisição da nacionalidade secundária, de 
acordo com a Constituição Federal de 1988 
(CF), é possível o processo de naturalização 
tácito ou automático, para todos aqueles 
estrangeiros que se encontram no país há 
mais de dez anos e não declararam a inten-
ção de conservar a nacionalidade de ori-
gem.

( ) Certo   ( ) Errado

61. (CESPE – PGE-AM – 2004) As formas de 
aquisição de nacionalidade são a primária e 
a secundária, sendo a primeira voluntária e 
a segunda, involuntária. 

( ) Certo   ( ) Errado
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62. (CESPE – TRF5ª – 2004) Os cargos de minis-
tro de estado das Relações Exteriores, da 
carreira diplomática, de ministro do STF, de 
presidente do Senado Federal, de presiden-
te da Câmara dos Deputados, de presidente 
e vice-presidente da República são privati-
vos de brasileiro nato.

( ) Certo   ( ) Errado

63. (CESPE – PMDF – CAPELÃO – 2009) Um ca-
sal de cidadãos argentinos passou as férias 
do último verão no litoral de Santa Catari-
na. A mulher, grávida de 8 meses, deu à luz 
Henrique, em hospital da rede pública da 
cidade. Nessa situação, segundo a Consti-
tuição Federal, Henrique é considerado bra-
sileiro nato. 

( ) Certo   ( ) Errado

64. (CESPE – MMA – 2009) Um brasileiro natu-
ralizado pode ser ministro do STJ. 

( ) Certo   ( ) Errado

65. (CESPE – DPF – 2009) São privativos de bra-
sileiro nato os cargos de ministro de Estado 
da Defesa, ministro de Estado da Fazenda e 
de oficial da Marinha, do Exército ou da Ae-
ronáutica.

( ) Certo   ( ) Errado

66. (CESPE – TREMT – 2010) O cidadão com 
pouco mais de 70 anos de idade, alfabetiza-
do e portador de título eleitoral, é obrigado 
a votar.

( ) Certo   ( ) Errado

67. (CESPE – TREMT – 2010) Um cidadão com 
dezoito anos de idade, boliviano naturaliza-
do brasileiro, não pode candidatar-se a ve-
reador em uma pequena cidade do interior 
de um estado brasileiro, por faltar-lhe capa-
cidade eleitoral passiva.

( ) Certo   ( ) Errado

68. (CESPE – TREMT – 2010) Ao governador 
de determinado estado da Federação que 
pretenda candidatar-se a deputado federal 
nas próximas eleições não se exigirá a de-
sincompatibilização do cargo, visto que se 
trata de eleição para outro cargo público.

( ) Certo   ( ) Errado

69. (CESPE – TREMT – 2010) Caso um cidadão 
com trinta anos de idade, militar com oito 
anos de serviços prestados, pretenda se 
candidatar nas próximas eleições, ele deve-
rá ser afastado temporariamente pela auto-
ridade superior e, se eleito, passará, auto-
maticamente, no ato da diplomação, para a 
inatividade.

( ) Certo   ( ) Errado

70. (CESPE – TREMT – 2010) A ação de impug-
nação de mandato tramitará em segredo de 
justiça, devendo o autor responder, na for-
ma da lei, se temerária ou de manifesta má-
-fé.

( ) Certo   ( ) Errado

71. (CESPE – MMA – 2009) Para que um partido 
político tenha representação no Congresso 
Nacional, é suficiente que o partido tenha 
um só parlamentar em qualquer uma das 
Casas do Congresso.

( ) Certo   ( ) Errado

72. (CESPE – PGMRR – 2010) A previsão cons-
titucional de regras diferenciadas de apo-
sentadoria para quem exerça atividades sob 
condições especiais que prejudiquem a sua 
saúde ou a sua integridade física carece de 
regulamentação infraconstitucional. Por 
essa razão, caso a regulamentação não seja 
produzida, os servidores que exerçam ativi-
dades nocivas podem solicitar a aplicação, 
por analogia, das regras do regime geral de 
previdência.

( ) Certo   ( ) Errado
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73. (CESPE – MMA – 2009) Servidor público fe-
deral portador de deficiência pode ter crité-
rios diferenciados para a concessão de apo-
sentadoria.

( ) Certo   ( ) Errado

74. (CESPE – MMA – 2009) Para que uma ser-
vidora pública federal, que exerça o magis-
tério no ensino superior possa reduzir em 
cinco anos os requisitos de idade para apo-
sentadoria, ela deverá comprovar tempo de 
serviço exclusivo nessa função.

( ) Certo   ( ) Errado

75. (CESPE – INCA – 2010) Como exemplo do 
controle de despesas públicas que o consti-
tuinte almejou, encontra-se o de que, para 
a hipótese de acumulação legal de cargos, 
será respeitado o teto estabelecido pela CF 
para o serviço público.

( ) Certo   ( ) Errado

76. (CESPE – TREBA – 2010) Aos servidores ti-
tulares de cargos efetivos da União, dos es-
tados, do Distrito Federal e dos municípios, 
incluídas suas autarquias e fundações, é as-
segurado regime de previdência de caráter 
contributivo e solidário, mediante contri-
buição do respectivo ente público, dos ser-
vidores ativos e inativos e dos pensionistas.

( ) Certo   ( ) Errado

77. (CESPE – TREBA – 2010) A proibição de acu-
mular cargos públicos estende-se a empre-
gos e funções e abrange autarquias, fun-
dações, empresas públicas, sociedades de 
economia mista, suas subsidiárias, e socie-
dades controladas, direta ou indiretamente, 
pelo poder público.

( ) Certo   ( ) Errado

78. (CESPE – TRT17 – 2009) No tocante à orga-
nização do Estado brasileiro, a CF conside-
rou os cargos, empregos e funções públicas 
de acesso exclusivo dos brasileiros natos e 
naturalizados.

( ) Certo   ( ) Errado

79. (CESPE – DPUADM – 2010) A proibição 
constitucional de acumular cargos públicos 
alcança os servidores de autarquias e fun-
dações públicas, mas não os empregados 
de empresas públicas e sociedades de eco-
nomia mista.

( ) Certo   ( ) Errado

80. (CESPE – DPUADM – 2010) O princípio da 
publicidade se verifica sob o aspecto da di-
vulgação externa dos atos da administração, 
não propiciando o conhecimento da condu-
ta interna dos agentes públicos.

( ) Certo   ( ) Errado

81. (CESPE – DPUADM – 2010) Apenas os bra-
sileiros, por preencherem os requisitos es-
tabelecidos em lei, podem assumir cargos, 
empregos e funções públicas.

( ) Certo   ( ) Errado

82. (CESPE – DPUADM – 2010) O servidor pú-
blico da administração direta, autárquica e 
fundacional, no exercício de mandato ele-
tivo federal, estadual ou distrital, fica afas-
tado de seu cargo, emprego ou função, e 
pode optar pela sua remuneração.

( ) Certo   ( ) Errado

83. (CESPE – DPUADM – 2010) O princípio da 
irredutibilidade dos vencimentos alcança 
todos os servidores, inclusive os que não 
mantêm vínculo efetivo com a administra-
ção pública.

( ) Certo   ( ) Errado
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84. (CESPE – DPUADM – 2010) A investidura em 
cargo ou emprego público depende sempre 
de aprovação prévia em concurso de provas 
ou de provas e títulos, de acordo com a sua 
natureza e complexidade.

( ) Certo   ( ) Errado

85. (CESPE – DPUADM – 2010) Os vencimentos 
dos cargos do Poder Executivo não podem 
ser superiores aos pagos pelos Poderes Le-
gislativo e Judiciário. 

( ) Certo   ( ) Errado

86. (CESPE – DPUADM – 2010) Os atos de im-
probidade administrativa importam a sus-
pensão dos direitos políticos, a perda da 
função pública, a indisponibilidade dos 
bens e o ressarcimento ao erário, na forma 
e gradação previstas em lei, sem prejuízo da 
ação penal cabível.

( ) Certo   ( ) Errado

87. (CESPE – DPUADM – 2010) Embora seja 
vedada a acumulação remunerada de car-
gos, a CF excepciona tal regra em algumas 
situações, entre as quais o exercício de dois 
cargos de médico, exceção essa que não al-
cança os demais profissionais da saúde.

( ) Certo   ( ) Errado

88. (CESPE) Com relação aos princípios funda-
mentais e aos direitos e garantias funda-
mentais, julgue os itens a seguir. Nesse sen-
tido, considere que a sigla CF, sempre que 
empregada, se refere à Constituição Federal 
de 1988.

( ) Certo   ( ) Errado

89. Prescinde de previsão legal a exigência de 
aprovação em exame psicotécnico para ha-
bilitação de candidato a cargo público. 

( ) Certo   ( ) Errado

90. (CESPE) Com base na CF e na jurisprudência 
do STF, julgue os itens subsecutivos acerca 
do exercício do direito de greve no serviço 
público.

O exercício do direito de greve no serviço 
público federal é legítimo, mesmo sem a re-
gulamentação por lei específica. 

( ) Certo   ( ) Errado

91. (CESPE) Julgue os itens a seguir no que se 
refere aos direitos e garantias fundamen-
tais, à organização político-administrativa 
do Estado brasileiro e à administração pú-
blica.

Considere que um servidor da SUFRAMA 
tenha sido eleito deputado federal pelo 
estado do Acre. Nessa hipótese, enquanto 
estiver no exercício do mandato eletivo, o 
servidor deverá ficar afastado de seu cargo, 
sendo-lhe facultado optar pela remunera-
ção deste último.

( ) Certo   ( ) Errado

92. (CESPE) Julgue os itens a seguir no que se 
refere aos direitos e garantias fundamen-
tais, à organização político-administrativa 
do Estado brasileiro e à administração pú-
blica. 

Considere que Emanuel, servidor da SU-
FRAMA, tenha sido aprovado em concurso 
público para analista administrativo em ou-
tra autarquia federal e passe a acumular os 
dois cargos, ambos com jornada semanal 
de 40 horas. Nessa situação, uma vez que 
as duas autarquias compõem a administra-
ção indireta, não há violação do dispositivo 
constitucional que veda a acumulação de 
cargos no serviço público.

( ) Certo   ( ) Errado
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93. (CESPE) A respeito da organização político-
-administrativa do Estado, da administração 
pública e dos servidores públicos, julgue o 
item subsequente. 

A CF, no intuito de proteger a moralidade 
administrativa, exige que toda compra rea-
lizada pelo poder público seja precedida de 
licitação.

( ) Certo   ( ) Errado

94. (CESPE) Em relação à aplicabilidade das nor-
mas constitucionais e às atribuições e res-
ponsabilidades do presidente da República, 
julgue o item a seguir. 

A norma constitucional que assegura o di-
reito de greve aos servidores públicos tem 
eficácia contida, uma vez que a produção de 
seus efeitos depende de normas infracons-
titucionais integrativas.

( ) Certo   ( ) Errado

95. (CESPE) Considerando o disposto na CF 
acerca da administração pública, julgue os 
itens subsecutivos. 

A lei reservará percentual dos cargos e em-
pregos públicos para idosos e pessoas por-
tadoras de deficiência, definindo os crité-
rios de sua admissão.

( ) Certo   ( ) Errado

96. (CESPE) Com relação aos servidores públi-
cos, julgue o item a seguir.

Aos servidores titulares de cargos efetivos 
é vedada a percepção de mais de uma apo-
sentadoria à conta do regime de previdên-
cia próprio de que eles desfrutem.

( ) Certo   ( ) Errado

97. (CESPE) Acerca dos direitos e garantias fun-
damentais, dos direitos sociais, dos princí-
pios que regem a administração pública e 

da disciplina constitucional dos servidores 
públicos, julgue os itens que se seguem. 

Em virtude do princípio da publicidade e 
do direito de acesso à informação, o Estado 
não poderá possuir documentos sigilosos.

( ) Certo   ( ) Errado

98. (CESPE) A respeito da administração pública 
e dos servidores públicos, julgue os itens a 
seguir.

A CF autoriza a acumulação remunerada de 
dois cargos públicos de médico, inclusive de 
médico veterinário.

( ) Certo   ( ) Errado

99. (CESPE) À luz da CF, julgue os itens subse-
quentes, acerca da organização do Estado.

Os vencimentos dos cargos dos Poderes 
Executivo e Legislativo não poderão ser su-
periores aos pagos pelo Poder Judiciário.

( ) Certo   ( ) Errado

100. (CESPE) À luz da CF, julgue os itens subse-
quentes, acerca da organização do Estado. 

A proibição de investidura em cargo ou em-
prego público sem prévia aprovação em 
concurso público de provas ou de provas e 
títulos decorre do princípio da moralidade, 
expressamente constante na CF.

( ) Certo   ( ) Errado

101. (CESPE) À luz da CF, julgue os itens subse-
quentes, acerca da organização do Estado. 

A vinculação do salário de servidor público 
ao salário mínimo, para fins de aumento sa-
larial, não ofende o princípio da legalidade.

( ) Certo   ( ) Errado
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102. (CESPE) A respeito da aplicabilidade das 
normas constitucionais e dos direitos e ga-
rantias fundamentais, julgue os itens subse-
quentes de acordo com o entendimento do 
STF.

A celebração de convenções e acordos co-
letivos de trabalho constitui direito dos tra-
balhadores da iniciativa privada que não se 
estende aos servidores públicos, por exigir 
a presença de partes formalmente deten-
toras de autonomia negocial, característica 
não vislumbrada nas relações estatutárias.

( ) Certo   ( ) Errado

103. (CESPE) A respeito da organização político-
-administrativa do Estado e da administra-
ção pública, julgue os itens que se seguem.

Conforme o STF, a responsabilidade civil das 
empresas prestadoras de serviço público é 
objetiva, mesmo em relação a terceiros não 
usuários do serviço público.

( ) Certo   ( ) Errado

104. (CESPE) Os atos de improbidade adminis-
trativa importarão ao agente a suspensão 
dos direitos políticos, a perda da função pú-
blica, a indisponibilidade dos bens e o res-
sarcimento ao erário, na forma e gradação 
previstas em lei, sem prejuízo da ação penal 
cabível.

( ) Certo   ( ) Errado

105. (CESPE – TCE-RN – 2015) No que se refere 
à organização dos poderes, ao controle de 
constitucionalidade e às funções essenciais 
à justiça, julgue o item a seguir, consideran-
do entendimentos dos tribunais superio-
res. 

Os atos do presidente da República que 
atentem contra a lei orçamentária são con-
siderados crimes de responsabilidade, nos 
termos da CF, e devem ser julgados pelo Se-
nado Federal.

( ) Certo   ( ) Errado

106. (CESPE – AGU – 2015) Acerca de aspectos 
diversos relacionados à atuação e às com-
petências dos Poderes Executivo, Legislati-
vo e Judiciário, do presidente da República 
e da AGU, julgue o item a seguir.

Caso um processo contra o presidente da 
República pela prática de crime de respon-
sabilidade fosse instaurado pelo Senado 
Federal, não seria permitido o exercício do 
direito de defesa pelo presidente da Repú-
blica no âmbito da Câmara dos Deputados.

( ) Certo   ( ) Errado

107. (CESPE – MPOG – 2015) No que se refere 
ao Poder Executivo, julgue o item subse-
quente.

Na Constituição Federal, as competências 
privativas do presidente da República são 
elencadas em rol taxativo.

( ) Certo   ( ) Errado

108. (CESPE – TCU – 2015) Julgue o próximo 
item , relativo ao regime das leis e atos nor-
mativos previstos na CF.

O Poder Executivo pode, mediante decreto 
autônomo, criar e extinguir cargos e órgãos 
da administração pública, desde que dessa 
medida não resulte aumento de despesa.

( ) Certo   ( ) Errado

109. (CESPE – TRF1 – 2015) Na vigência de seu 
mandato, o presidente da República goza 
de imunidades processuais, podendo, por 
isso, ser processado pela prática de crimes 
de responsabilidade praticados no exercício 
de suas funções, mas não pela prática de in-
frações penais comuns.

( ) Certo   ( ) Errado
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110. (CESPE – TRF1 – 2015) Conforme a CF, algu-
mas atribuições privativas do presidente da 
República podem ser delegadas aos minis-
tros de Estado, ao procurador-geral da Re-
pública ou ao advogado-geral da União, os 
quais devem observar, no exercício dessas 
atribuições, os limites constantes nas res-
pectivas delegações.

( ) Certo   ( ) Errado

111. (CESPE – ANTAQ – 2014) Com relação aos 
poderes da República, julgue os itens sub-
sequentes.

É de competência privativa do presidente 
da República a celebração de tratados, con-
venções e atos internacionais, sujeitos a re-
ferendo do Congresso Nacional.

( ) Certo   ( ) Errado

112. Cabe ao Congresso Nacional autorizar por 
lei complementar a criação de ministérios e 
órgãos da administração pública, podendo 
o chefe do Executivo dispor, mediante de-
creto, sobre a extinção desses órgãos, des-
de que estejam vagos.

( ) Certo   ( ) Errado

113. (CESPE – ANATEL – 2014) Com relação aos 
Poderes da República e às funções essen-
ciais à justiça, julgue o item subsequente.

Considere que o presidente da República, 
na presença de policiais que o escoltavam, 
tenha cometido uma tentativa de homicídio 
contra um servidor. Nessa situação, mesmo 
tendo presenciado o delito, os policiais não 
poderão efetuar a prisão em flagrante do 
presidente da República. 

( ) Certo   ( ) Errado

114. (CESPE – TJAP – 2003) Ao presidente da 
República compete privativamente exercer 
o comando supremo das Forças Armadas, 

nomear os comandantes da Marinha, do 
Exército e da Aeronáutica, promover seus 
oficiais generais e nomeá-los para cargos 
que lhes são privativos.

( ) Certo   ( ) Errado

115. (CESPE – TJAP – 2003) O presidente da Re-
pública compete nomear privativamen-
te os ministros do Tribunal de Contas da 
União, os magistrados, constitucionalmen-
te previstos, o advogado geral da união e os 
membros do Conselho da República. 

( ) Certo   ( ) Errado

116. (CESPE – STM – 2011) O presidente da Re-
pública pode dispor, mediante decreto, 
sobre a organização e o funcionamento da 
administração federal, promovendo a ex-
tinção de funções ou cargos públicos que 
julgar desnecessários e inconvenientes para 
o serviço público.

( ) Certo   ( ) Errado

117. (CESPE – STM – 2011) Os crimes de respon-
sabilidade relativos ao presidente da Repú-
blica devem ser processados e julgados no 
Senado Federal, após autorização de pelo 
menos 2/3 da Câmara dos Deputados.

( ) Certo   ( ) Errado

118. (CESPE – STM – 2011) O presidente da Re-
pública pode delegar a atribuição de con-
cessão de indultos ao ministro da Justiça.

( ) Certo   ( ) Errado

119. (CESPE – TJES – 2011) As competências pri-
vativas atribuídas ao presidente da Repú-
blica pelo texto constitucional não podem, 
pela sua natureza, em nenhuma hipótese, 
ser objeto de delegação.

( ) Certo   ( ) Errado



MTE - Auditor Fiscal do Trabalho – Direito Constitucional – Prof. Daniel Sena

www.acasadoconcurseiro.com.br 2247

120. (CESPE – TRE ES – 2011) Nos crimes de res-
ponsabilidade, o presidente da República é 
suspenso de suas funções após a instaura-
ção do processo pela Câmara dos Deputa-
dos.

( ) Certo   ( ) Errado

121. (CESPE – PCES – 2011) O julgamento do 
presidente da República por crime de res-
ponsabilidade será feito pelo Senado Fede-
ral, em sessão presidida pelo presidente do 
Supremo Tribunal Federal, e a condenação 
dependerá da aprovação de dois terços dos 
votos de todos os membros do Senado.

( ) Certo   ( ) Errado

122. (CESPE – MPU – 2010) A CF autoriza o pre-
sidente da República a delegar ao advoga-
do-geral da União o envio de mensagem e 
de plano de governo ao Congresso Nacional 
por ocasião da abertura da sessão legislati-
va.

( ) Certo   ( ) Errado

123. (CESPE – 2013 – MPU) As normas progra-
máticas, por sua natureza, não geram para 
os jurisdicionados o direito de exigir com-
portamentos comissivos, mas lhes facultam 
de demandar dos órgãos estatais que se 
abstenham de atos que infrinjam as diretri-
zes nelas traçadas.

( ) Certo   ( ) Errado

124. (CESPE – 2013 – TJ-DF) Segundo a tradicio-
nal classificação quanto ao grau de aplica-
bilidade das normas constitucionais, nor-
mas de eficácia limitada são aquelas que, 
de imediato, no momento em que a Cons-
tituição é promulgada, não têm o condão 
de produzir todos os seus efeitos, sendo 
necessária a edição de uma lei integrativa 
infraconstitucional. São, portanto, de apli-
cabilidade mediata e reduzida, também 

chamada de aplicabilidade indireta ou dife-
rida.

( ) Certo   ( ) Errado

125.(CESPE – 2013 – CNJ) A norma constitucio-
nal que proclama e assegura a liberdade de 
profissão, ao dispor ser “livre o exercício de 
qualquer trabalho, ofício ou profissão, aten-
didas as qualificações profissionais que a 
lei estabelecer”, classifica-se como norma 
constitucional de eficácia contida ou res-
tringível.

( ) Certo   ( ) Errado

126. (CESPE – 2013 – TRT – 10ª) As normas pro-
gramáticas são dotadas de eficácia plena e 
independem de programas ou providências 
estatais para a sua concretização.

( ) Certo   ( ) Errado

127. (CESPE – 2013 – IBAMA ) O conceito de 
estado democrático do direito representa 
uma evolução do conceito de estado de di-
reito e significa o Estado submetido a uma 
Constituição e aos valores nelas consagra-
dos.

( ) Certo   ( ) Errado

128. (CESPE – 2013 – IBAMA) República é uma 
forma de governo fundamentada na igual-
dade formal entre as pessoas, na qual o 
poder político é exercido por meio de re-
presentação, em caráter eletivo e por um 
período determinado de tempo.

( ) Certo   ( ) Errado

129. (CESPE – 2013 – IBAMA) De acordo com o 
princípio federativo, os interesses dos entes 
federados não podem ser sobrepostos aos 
interesses da Federação, visto que o fede-
ralismo é baseado na relação de hierarquia 
entre o poder central, representado pela 
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União, e as entidades que formam a Fede-
ração, representadas pelos estados e muni-
cípios.

( ) Certo   ( ) Errado

130. (CESPE – 2013 – TRT – 10ª) Embora a Fede-
ração seja um dos princípios fundamentais 
da CF, nada impede que o direito de seces-
são seja introduzido no ordenamento jurí-
dico brasileiro por meio de emenda consti-
tucional.

( ) Certo   ( ) Errado

131. (CESPE – 2013 – MPU) A CF instituiu meca-
nismos de freios e contrapesos, de modo a 
concretizar-se a harmonia entre os Poderes 
Legislativo, Executivo e Judiciário, como, 
por exemplo, a possibilidade de que o Po-
der Judiciário declare a inconstitucionalida-
de das leis. 

( ) Certo   ( ) Errado

132. (CESPE – 2013 – MPU) Caso a União edite 
lei que disponha sobre normas gerais con-
cernentes a procedimentos em matéria 
processual, estado da Federação poderá 
legislar sobre matérias específicas concer-
nentes a esse tema.

( ) Certo   ( ) Errado

133. (CESPE – 2013 – MPU) Na CF, são enumera-
das as competências legislativas da União, 
dos estados e do DF, sendo reservadas aos 
municípios as competências de caráter re-
sidual.

( ) Certo   ( ) Errado

134. (CESPE – 2013 – TJ-DF) Apesar do entendi-
mento comum de que Brasília seria a capi-
tal federal, a CF atribui ao DF a condição de 
capital federal, razão por que proíbe, taxati-

vamente, a divisão dessa unidade federada 
em municípios.

( ) Certo   ( ) Errado

135. (CESPE – 2013 – SERPRO) O modelo fede-
rativo de Estado adotado pelo Brasil se em-
basa na descentralização política e na sobe-
rania dos estados-membros, que possuem 
competência para se auto-organizarem por 
meio das constituições estaduais.

( ) Certo   ( ) Errado

136. (CESPE – 2013 – TJ-DF) Os municípios con-
tam com os Poderes Legislativo e Executi-
vo, com cargos para os quais há eleição, na 
qual votam seus eleitores, mas não com Po-
der Judiciário próprio.

( ) Certo   ( ) Errado

137. (CESPE – 2013 – TJ-DF) Mesmo não sendo 
estado nem município, o Distrito Federal 
(DF) possui autonomia, parcialmente tute-
lada pela União.

( ) Certo   ( ) Errado

138. (CESPE – 2013 – CNJ) A organização polí-
tico-administrativa do Brasil compreende 
a União, os estados, o Distrito Federal, os 
municípios e os territórios.

( ) Certo   ( ) Errado

139. (CESPE – 2013 – CNJ) De acordo com a CF, 
novos municípios poderão ser criados me-
diante incorporação, fusão e desmembra-
mento de municípios.

( ) Certo   ( ) Errado

140. (CESPE – 2013 – TRT – 10ª) Os municípios e 
os estados-membros da Federação brasilei-



MTE - Auditor Fiscal do Trabalho – Direito Constitucional – Prof. Daniel Sena

www.acasadoconcurseiro.com.br 2249

ra são dotados de personalidade de direito 
internacional.

( ) Certo   ( ) Errado

141. (CESPE – 2013 – TRT – 10ª) A divisão políti-
co-administrativa interna da Federação bra-
sileira é imutável.

( ) Certo   ( ) Errado

142. (CESPE – 2013 – MPU) Compete exclusiva-
mente à União preservar as florestas, a fau-
na e a flora.

( ) Certo   ( ) Errado

143. (CESPE – 2013 – CNJ) Defere-se competên-
cia concorrente aos entes federativos para 
explorar, diretamente ou mediante autori-
zação, concessão ou permissão, os serviços 
e instalações de energia elétrica e o apro-
veitamento energético dos cursos de água.

( ) Certo   ( ) Errado

144. (CESPE – 2013 – CNJ) Compete privativa-
mente à União legislar sobre transporte, 
energia, propaganda comercial e registros 
públicos.

( ) Certo   ( ) Errado

145. (CESPE – 2013 – TRE-MS) O Tribunal de 
Contas da União (TCU) é órgão auxiliar do 
Congresso Nacional no que toca ao con-
trole externo e pode fiscalizar as contas de 
pessoa jurídica de direito privado que rece-
ba recursos financeiros da União.

( ) Certo   ( ) Errado

146. (CESPE – 2013 – TRE-MS) Os municípios 
têm autonomia administrativa, política e 
financeira, mas não autonomia normativa.

( ) Certo   ( ) Errado

147. (CESPE – 2013 – TRE-MS) A União poderá 
intervir diretamente nos municípios situa-
dos nos estados-membros.

( ) Certo   ( ) Errado

148. (CESPE – 2013 – TRE-MS) Cabe aos estados-
-membros estabelecer, em forma associati-
va, as áreas e as condições para o exercício 
da atividade de garimpagem.

( ) Certo   ( ) Errado

149. (CESPE – 2013 – TRE-MS) O Estado Federal 
brasileiro é concebido constitucionalmente 
como a união indissolúvel dos estados, mu-
nicípios e do Distrito Federal.

( ) Certo   ( ) Errado

150. (CESPE – 2013 – TRE-MS) Em matéria de 
competência legislativa concorrente, a su-
perveniência de lei federal sobre normas 
gerais revoga a lei estadual, no que lhe for 
contrária.

( ) Certo   ( ) Errado

151. (CESPE – 2013 – TRE-MS) As terras tradicio-
nalmente ocupadas pelos índios pertencem 
aos estados nas quais se situam.

( ) Certo   ( ) Errado

152. (CESPE – 2013 – TRE-MS) A CF adotou como 
princípio da organização política brasileira a 
dissolubilidade do vínculo federativo.

( ) Certo   ( ) Errado

153. (CESPE – 2013 – TRE-MS) O regime federal 
estabelecido pela CF concede autonomia 
aos estados-membros, ou seja, auto-
organização e normatização própria, 
autogoverno e autoadministração.

( ) Certo   ( ) Errado
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154. (CESPE – 2013 – TRE-MS) Compete concor-
rentemente à União, aos estados e ao Dis-
trito Federal legislar sobre direito eleitoral.

( ) Certo   ( ) Errado

155. (CESPE – 2013 – TRE-MS) Os municípios 
não possuem competência suplementar 
em matéria legislativa.

( ) Certo   ( ) Errado

156. (CESPE – 2013 – TRE-MS) Nos termos da CF, 
o detentor de mandato eletivo é remunera-
do por meio de subsídio fixado em parcela 
única, podendo perceber, ainda, verba de 
representação.

( ) Certo   ( ) Errado

157. (CESPE – 2013 – TRE-MS) As funções de 
confiança destinam-se apenas às atribui-
ções de direção, chefia e assessoramento.

( ) Certo   ( ) Errado

158. (CESPE – 2013 – TRE-MS) O prazo de valida-
de do concurso público é fixado pelo órgão 
que o realiza e pode ser alterado ou prorro-
gado indefinidamente.

( ) Certo   ( ) Errado

159. (CESPE – 2013 – TRE-MS) Por força de dis-
posição constitucional, determinados car-
gos públicos devem ser ocupados exclusiva-
mente por portadores de deficiência.

( ) Certo   ( ) Errado

160. (CESPE – 2013 – TRE-MS) É inadmissível a 
contratação temporária de pessoal pela ad-
ministração pública.

( ) Certo   ( ) Errado

161. (CESPE – 2013 – TRE-MS) Durante o prazo 
improrrogável previsto no edital, o candi-
dato anteriormente aprovado em concurso 
público pode ser preterido por novos con-
cursados, se estes forem considerados mais 
bem qualificados.

( ) Certo   ( ) Errado

162. (CESPE – 2013 – TRE-MS) A CF autoriza 
a vinculação de espécies remuneratórias 
para efeitos de remuneração de pessoal do 
serviço público

( ) Certo   ( ) Errado

163. (CESPE – 2013 – TRE-MS) As autarquias fe-
derais poderão ser criadas por decreto do 
presidente da República.

( ) Certo   ( ) Errado

164. (CESPE – 2013 – TRE-MS) A licitação para 
contratação de obras pela administração é 
excepcional e somente se justifica se envol-
ver valores de grande monta.

( ) Certo   ( ) Errado

165. (CESPE – 2013 – TRE-MS) A CF assegura a 
irredutibilidade de subsídios e vencimentos 
aos ocupantes de cargo público.

( ) Certo   ( ) Errado

166. (CESPE – 2013 – TRE-MS) A CF garante aos 
servidores ocupantes de cargos nos Pode-
res Judiciário e Legislativo vencimentos su-
periores aos pagos pelo Poder Executivo.

( ) Certo   ( ) Errado

167. (CESPE – 2013 – TRE-MS) O agente de au-
tarquia federal responde pessoal e exclusi-
vamente pelos danos que, nessa qualidade, 
causar a terceiros.

( ) Certo   ( ) Errado
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168. (CESPE – 2013 – TRE-MS) O servidor públi-
co de órgão da administração direta inves-
tido no mandato de senador da República 
poderá acumular ambas as funções.

( ) Certo   ( ) Errado

169. (CESPE – 2013 – TRE-MS) A perda de fun-
ção pública em razão de improbidade ad-
ministrativa prejudica eventual ação penal 
cabível.

( ) Certo   ( ) Errado

170. (CESPE – 2013 – TRE-MS) É imprescritível a 
ação de ressarcimento de prejuízo ao erário 
decorrente de ato ilícito praticado por ser-
vidor.

( ) Certo   ( ) Errado

171. (CESPE – 2013 – TRE-MS) É vedada a per-
cepção simultânea de proventos decorren-
tes de aposentadoria em cargo público com 
a remuneração de outro cargo público, in-
dependentemente de serem eles acumulá-
veis.

( ) Certo   ( ) Errado

172. (CESPE – 2013 – TRE-MS) O servidor públi-
co que estiver no exercício de mandato ele-
tivo de deputado estadual ficará afastado 
do seu cargo, desde que haja incompatibili-
dade de horários entre os dois cargos.

( ) Certo   ( ) Errado

173. (CESPE – 2013 – TRE-MS) A criação de au-
tarquias e fundações públicas independe 
de lei.

( ) Certo   ( ) Errado

174. (CESPE – 2013 – TRE-MS) As parcelas de ca-
ráter indenizatório serão desconsideradas 
para efeito do cumprimento do teto consti-
tucional remuneratório.

( ) Certo   ( ) Errado

175. (CESPE – 2013 – TRE-MS) Aplica-se o regi-
me geral de previdência social ao servidor 
público federal que ocupe cargo público 
efetivo.

( ) Certo   ( ) Errado

176. (CESPE – 2013 – TRE-MS) A Constituição 
veda a adoção de requisitos e critérios di-
ferenciados para a concessão de aposenta-
doria a servidores públicos portadores de 
deficiência.

( ) Certo   ( ) Errado

177. (CESPE – 2013 – TRE-MS) As funções de 
confiança podem ser livremente preenchi-
das pela administração.

( ) Certo   ( ) Errado

178. (CESPE – 2013 – TRE-MS) A CF garante ao 
servidor público civil o direito à livre asso-
ciação sindical.

( ) Certo   ( ) Errado

179. (CESPE – 2013 – TRE-MS) Os servidores pú-
blicos não possuem direito constitucional à 
greve.

( ) Certo   ( ) Errado

180. (CESPE – 2013 – TRE-MS) É exigida a prévia 
aprovação em concurso público de provas e 
títulos para a investidura em cargo público, 
ainda que o cargo seja declarado, em lei, de 
livre nomeação e exoneração.

( ) Certo   ( ) Errado
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181. (CESPE – 2013 – TRE-MS) O prazo de vali-
dade de concurso público pode ser de até 
cinco anos, vedada qualquer prorrogação.

( ) Certo   ( ) Errado

182. (CESPE – 2013 – TRE-MS) No caso de afas-
tamento de servidor público para exercício 
de mandato eletivo, os valores devem ser 
determinados, para efeito de benefício pre-
videnciário, como se o servidor em exercí-
cio estivesse.

( ) Certo   ( ) Errado

183. (CESPE – 2013 – TRE-MS) O servidor público 
eleito prefeito deve ficar afastado do cargo 
que ocupa e perceber, necessariamente, a 
remuneração referente ao cargo eletivo.

( ) Certo   ( ) Errado

184. (CESPE – 2013 – TRE-MS) O servidor públi-
co investido no mandato de vereador deve 
ser necessariamente afastado do cargo, in-
dependentemente da compatibilidade de 
horários.

( ) Certo   ( ) Errado

185. (CESPE – 2013 – TRE-MS) O tempo de ser-
viço de servidor público afastado do cargo 
para o exercício de mandato eletivo deve 
ser contado para todos os efeitos, inclusive 
para efeito de promoção por merecimento.

( ) Certo   ( ) Errado

186. (CESPE – 2013 – TRE-MS) O servidor públi-
co investido em mandato de deputado es-
tadual deve acumular o exercício do cargo, 
emprego ou função pública com o cargo 
para o qual tenha sido eleito.

( ) Certo   ( ) Errado

187. (CESPE – 2013 – TRE-MS) As normas de efi-
cácia limitada são aquelas que a CF regulou 
suficientemente.

( ) Certo   ( ) Errado

188. (CESPE – 2013 – TRE-MS) As normas cons-
titucionais de eficácia plena não admitem 
qualquer tipo de regulamentação legal.

( ) Certo   ( ) Errado

189. (CESPE – 2013 – TRE-MS) A norma consti-
tucional que estabelece que a lei disporá 
sobre a organização administrativa e judi-
ciária dos territórios, prevista no art. 33 da 
CF, é classificada como de eficácia contida.

( ) Certo   ( ) Errado

191. (CESPE – TCU – 2009) A CF conferiu ao TCU 
a competência para julgar as contas dos ad-
ministradores e demais responsáveis por 
dinheiros, bens e valores públicos da ad-
ministração direta e indireta, porém não 
atribuiu a esse tribunal competência para 
aplicar sanções aos responsáveis quando 
constatada a ocorrência de ilegalidade de 
despesa ou de irregularidade de contas, por 
se tratar de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional.

( ) Certo   ( ) Errado

192. (CESPE – TCU – 2009) Apesar de ser órgão 
que auxilia o Poder Legislativo no controle 
externo, o TCU pode realizar, por iniciativa 
própria, inspeções e auditorias de natureza 
contábil, financeira, orçamentária, opera-
cional e patrimonial, nas unidades adminis-
trativas dos Poderes Legislativo, Executivo e 
Judiciário.

( ) Certo   ( ) Errado
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193. (CESPE – TCU – 2009) No exercício de suas 
competências constitucionais, o TCU deve 
observar, em todo e qualquer procedimen-
to, o princípio constitucional do contraditó-
rio e da ampla defesa.

( ) Certo   ( ) Errado

Com relação à natureza, competência e ju-
risdição do TCU, julgue os seguintes itens.

194. (CESPE – TCU – 2009) As funções exercidas 
pelo TCU situam-se no âmbito do controle 
externo, como um dos aspectos da fiscaliza-
ção da administração pública, prerrogativa 
constitucional do Poder Legislativo.

( ) Certo   ( ) Errado

195. (CESPE – TCU – 2009) A função corretiva 
exercida pelo controle externo manifesta-
-se por meio de atos tais como a sustação 
imediata de contratos considerados irre-
gulares, que deve ser comunicada ao Con-
gresso Nacional, para que este determine 
as medidas cabíveis.

( ) Certo   ( ) Errado

Acerca da organização e do funcionamento 
do TCU, julgue os itens a seguir.

196. (CESPE – TCU – 2009) Do terço dos minis-
tros do TCU cuja escolha incumbe ao pre-
sidente da República, apenas um é de sua 
livre escolha, pois os demais são indicados 
entre os auditores e os membros do Minis-
tério Público junto ao tribunal.

( ) Certo   ( ) Errado

197. (CESPE – TCU – 2009) O TCU, ainda que na 
qualidade de órgão auxiliar do Congresso 
Nacional, dispõe de uma Secretaria de Con-
trole Interno, que, entre outras competên-
cias, está incumbida de apoiar o controle 
externo e, até, representar ao presidente 
do tribunal em caso de ilegalidade ou irre-
gularidade constatada.

( ) Certo   ( ) Errado

Gabarito: 1. E 2. E 3. E 4. E 5. E 6. E 7. C 8. E 9. E 10. E 11. E 12. E 13. E 14. C 15. E 16. C 17. E  
18. E 19. E 20. E 21. E 22. E 23. E 24. C 25. C 26. E 27. C 28. E 29. E 30. a) C, b) E, c) C 31. E 32. E 33. E  
34. C 35. E 36. C 37. C 38. E 39. E 40. C 41. C 42. E 43. E 44. a) C, b) E 45. C 46. C 47. E 48. E 49. E  
50. E 51. E 52. E 53. C 54. E 55. E 56. E 57. E 58. E 59. C 60. E 61. E 62. E 63. C 64. C 65. E 66. E  
67. E 68. E 69. E 70. C 71. C 72. C 73. C 74. E 75. C 76. C 77. C 78. E 79. E 80. E 81. E 82. E 83. C  
84. E 85. E 86. C 87. E 88. C 89. E 90. C 91. E 92. E 93. E 94. E 95. E 96. E 97. E 98. C 99. E 100. E  
101. E 102. C 103. C 104. C 105. C 106. E 107. E 108. E 109. E 110. C 111. C 112. E 113. C 114. C 115. C  
116. E 117. C 118. C 119. E 120. E 121. C 122. E 123. a) C, b) C 124. C 125. C 126. E 127. C 128. C 129. E  
130. E 131. C 132. C 133. E 134. E 135. E 136. C 137. C 138. E 139. C 140. E 141. E 142. E 143. E 144. C  
145. C 146. E 147. E 148. E 149. C 150. E 151. E 152. E 153. C 154. E 155. E 156. E 157. C 158. E 159. E  
160. E 161. E 162. E 163. E 164. E 165. C 166. E 167. E 168. E 169. E 170. C 171. E 172. E 173. E 174. C  
175. E 176. E 177. E 178. C 179. E 180. E 181. E 182. C 183. E 184. E 185. E 186. E 187. E 188. E 189. E  
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Direito Administrativo

TÓPICO 1

Estado, Governo e Administração Pública: conceitos, elementos, poderes e 
organização; natureza, fins e princípios. Direito Administrativo: conceito e fontes

1. Estado, Governo e Administração Pública

1.1 Conceito de Estado

Estado é uma instituição organizada política, social e juridicamente, ocupando um território 
definido, normalmente onde a lei máxima é uma Constituição escrita e dirigida por um Governo 
que possui soberania reconhecida tanto interna quanto externamente. O Estado é responsável 
pela organização e pelo controle social, pois detém, segundo Max Weber, o monopólio legítimo 
do uso da força (coerção, especialmente a legal).

De acordo com o atual Código Civil, o Estado possui personalidade jurídica de direito público, 
com prerrogativas especiais, para que possa ser atingida a finalidade de interesse público. 

O fim do Estado é assegurar a vida humana em sociedade. O Estado deve garantir a ordem 
interna, assegurar a soberania na ordem internacional, elaborar as regras de conduta e 
distribuir a justiça. Nesse contexto, insere-se o Direito Administrativo, como ramo autônomo 
do Direito Público, tendo como finalidade disciplinar as relações entre as diversas pessoas e 
órgãos do Estado, bem como entre este e os administrados.

São objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, que é um Estado Democrático 
de Direito: a) construir uma sociedade livre, justa e solidária; b) garantir o desenvolvimento 
nacional; c) erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; 
d) promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 
outras formas de discriminação (art. 3º CF) 
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1.1.1 Elementos do Estado

Sucintamente, temos que Estado é uma pessoa jurídica territorial, composta dos elementos 
povo, território e governo soberano. Um Estado soberano é sintetizado pela máxima "Um 
governo, um povo, um território".

Sendo assim, são elementos do Estado, portanto: povo, território e governo soberano.

O povo é o elemento humano, formado pelo conjunto de pessoas submetidas à ordem jurídica 
estatal. O território é o elemento material, espacial ou físico do Estado, é a sua base geográfica, 
compreendendo a superfície do solo que o Estado ocupa, seu mar territorial e o espaço aéreo.

Governo é a organização necessária ao exercício do poder político.

A soberania é o poder de organizar-se juridicamente e de fazer valer dentro de seu território a 
universalidade de suas decisões nos limites dos fins éticos de convivência. 

1.1.2 Organização do Estado

O Estado pode ser organizado de várias formas, levando-se em consideração a sua extensão 
territorial, a estruturação de seus Poderes e a subdivisão em unidades menores. Estados de 
tamanhos variados podem ter vários níveis de governo: local, regional e nacional. Assim, o 
Estado pode ser:

a) Unitário ou simples: quando só existe uma fonte de Direito, que é no âmbito nacional, 
estendendo-se uniformemente sobre todo o seu território (França, Bélgica, Itália e Portugal 
são unitários).

b) Composto: como o Estado Federado, em que há a reunião de vários Estados Membros que 
formam a Federação. Existem três fontes de Direito: Federal, Estadual e Municipal (Brasil e 
EUA são federados).

No Brasil, a Constituição Federal dispõe, em seu art. 1º, que “A República Federativa do Brasil 
é formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se 
em Estado Democrático do Direito...”

Assim, para o Direito Administrativo, a expressão “Estado”, em sentido amplo, abrange a União, 
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.

Destacamos que o Estado, em suas relações internacionais (externas), possui soberania; 
enquanto a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, nas suas relações internas, 
possuem, apenas, autonomia.

1.1.3 Poderes do Estado

De acordo com o artigo 2º do Texto Constitucional, são Poderes da União, independentes e 
harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

Cada um desses Poderes do Estado exerce predominantemente uma função estatal específica, 
porém, não há uma separação absoluta de funções, assegurando o sistema de freios e 
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contrapesos. Assim, os Poderes irão desempenhar funções típicas (principais) e funções atípicas 
(não principais)

Poder Legislativo é aquele que tem como principal função legislar (fazer leis!), ou seja, inovar 
o ordenamento jurídico, estabelecendo regras gerais e abstratas, criando comandos a todos os 
cidadãos, visto que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em 
virtude de lei.

Poder Judiciário é aquele que tem como principal função julgar, solucionar conflitos de 
interesses entre as partes, aplicando as leis aos casos concretos.

Poder Executivo é aquele que tem como principal função executar, administrar a coisa pública, 
dentro dos limites impostos por lei, com a finalidade de atender ao interesse público.

Pelo exposto acima, percebemos que a função administrativa (objeto do Direito Administrativo) 
é exercida tipicamente (principal) pelo Poder Executivo, porém, os demais Poderes também 
irão desempenhá-la, só que de forma atípica (não principal).

RESUMINDO...

PODER LEGISLATIVO – função legislativa
PODER JUDICIÁRIO – função jurisdicional
PODER EXECUTIVO – função administrativa

} FUNÇÕES TÍPICAS (PRINCIPAIS)

1.2 Conceito de Governo

Governar é o poder de regrar uma sociedade política e o aparato pelo qual o corpo governante 
funciona e exerce autoridade. Governo não implica necessariamente a existência de Estado. 

O governo é usualmente utilizado para designar a instância máxima de administração executiva, 
geralmente reconhecida como a liderança de um Estado ou de uma nação. Representa o 
conjunto de órgãos e Poderes responsáveis pela função política do Estado, abrangendo as 
funções de comando e de estabelecimento de objetivos e diretrizes do Estado, de acordo com 
as suas atribuições constitucionais.

A função política e o governo são mais objeto do estudo do Direito Constitucional, enquanto 
que a Administração Pública é objeto do estudo do Direito Administrativo.

1.3 Conceito de Administração Pública

A expressão “Administração Pública” abarca diversas concepções. Inicialmente, temos que 
Administração Pública em sentido amplo (lato sensu) é o conjunto de órgãos governamentais 
(com função política de planejar, comandar e traçar metas) e de órgãos administrativos (com 
função administrativa, executando os planos governamentais).



 

www.acasadoconcurseiro.com.br2264

Num sentido estrito (stricto sensu), podemos definir Administração Pública como o conjunto 
de órgãos, entidades e agentes públicos que desempenham a função administrativa do Estado. 
Ou seja, num sentido estrito, a Administração Pública é representada, apenas, pelos órgãos 
administrativos.

RESUMINDO...
Administração Pública (sentido amplo) – órgãos governamentais (políticos) + órgãos 
administrativos

Administração Pública (sentido estrito) – exclusivamente órgãos administrativos

Para fins de prova, é mais comum que as bancas examinadoras exijam do candidato o conceito 
de Administração Pública num sentido objetivo e num sentido subjetivo. Assim, teremos:

a) Sentido objetivo ou material ou funcional de Administração Pública

Nesse sentido, a Administração Pública confunde-se com a própria função (atividade) 
administrativa desempenhada pelo Estado. O conceito de Administração Pública está 
relacionado com o objeto da Administração. Não se preocupa aqui com quem exerce a 
Administração, mas sim com o que faz a Administração Pública.

Ressaltamos que a função administrativa é exercida predominantemente pelo Poder Executivo, 
porém, os demais Poderes também a exercem de forma atípica. A doutrina majoritária 
entende que as atividades administrativas englobam: a prestação de serviço público, a polícia 
administrativa, o fomento e a intervenção administrativa.

b) Sentido subjetivo ou formal ou orgânico de Administração Pública:

A expressão Administração Pública confunde-se com os sujeitos que integram a estrutura 
administrativa do Estado, ou seja, com quem desempenha a função administrativa. Assim, num 
sentido subjetivo, Administração Pública representa o conjunto de órgãos, agentes e entidades 
que desempenham a função administrativa. O conceito subjetivo representa os meios de 
atuação da Administração Pública.

Os meios de atuação da Administração Pública serão analisados posteriormente de forma 
detalhada, mas, de forma sucinta, teremos:

 • Entes ou Entidades ou Pessoas: são as pessoas jurídicas integrantes da estrutura da 
Administração Direta e Indireta. Dividem-se em:

 • Entes políticos – União, Estados, Distrito Federal e Municípios (todos com personalidade 
jurídica de Direito Público);
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 • Entes administrativos – autarquias, fundações públicas, empresas públicas e 
sociedades de economia mista (todos com personalidade jurídica de Direito Público e/
ou Privado).

 • Órgãos públicos: são centros de competência, despersonalizados, integrantes da estrutura 
de uma pessoa jurídica, incumbidos das atividades da entidade a que pertencem. A Lei 
nº 9.784/99 conceitua tais órgãos como unidades de atuação integrantes da estrutura da 
Administração Direta ou Indireta

 • Agentes públicos: segundo o art. 2º da Lei nº 8.429/92, são todos aqueles que exercem, 
ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, 
contratação ou qualquer forma de investidura ou vínculo, mandato, emprego ou função 
pública. Isto é, são pessoas físicas incumbidas, definitiva ou transitoriamente, do exercício 
de alguma função estatal.

RESUMINDO...
Sentido objetivo ou material ou funcional = atividade administrativa (o que faz a 
Administração Pública?)

Sentido subjetivo ou formal ou orgânico = órgãos + agentes + entidades (quem faz a 
Administração Pública?)

A natureza da Administração Pública é a de um múnus público para quem a exerce, como 
ensina Hely Lopes Meirelles: “a de um encargo de defesa, conservação e aprimoramento dos 
bens, serviços e interesses da coletividade. Como tal, impõe-se ao administrador público a 
obrigação de cumprir fielmente os preceitos do Direito e da moral administrativa que regem 
a sua atuação. Ao ser investido em função ou cargo público, todo agente assume para com 
a coletividade o compromisso de bem servi-la, porque outro não é o desejo do povo, como 
legítimo destinatário dos bens, serviços e interesses administrados pelo Estado”.

Os fins da Administração Pública são sempre o interesse público ou o bem da coletividade, 
sendo que toda e qualquer atividade administrativa deve almejar este objetivo. Por isso, toda 
a atividade do administrador público deve ser orientada para este objetivo. Todo ato por ele 
praticado que se afastar deste fim será considerado ilícito e imoral.

1.4 Direito Administrativo: conceito e fontes

a) Conceito

A seguir, transcrevemos os conceitos dados pelos principais doutrinadores do Direito 
Administrativo.

Para Celso Antônio Bandeira de Mello, é “o ramo do Direito Público que disciplina a função 
administrativa e os órgãos que a exercem”.
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Segundo Hely Lopes Meirelles, é “conjunto harmônico de princípios jurídicos que regem os 
órgãos, os agentes e as atividades públicas tendentes a realizar concreta, direta e imediatamente 
os fins desejados pelo Estado”.

Já Maria Sylvia Di Pietro define como “o ramo do direito público que tem por objeto os órgãos, os 
agentes e pessoas jurídicas administrativas que integram a Administração Pública, a atividade 
jurídica não contenciosa que exerce e os bens de que se utiliza para a consecução de seus fins, 
de natureza pública”.

b) Fonte

As fontes do Direito Administrativo são a lei (em sentido amplo, abrangendo desde a 
Constituição Federal até os atos normativos), a doutrina, a jurisprudência e os costumes (a 
praxe administrativa). Devemos ressaltar que a lei é a principal fonte do Direito Administrativo.

1.5 Princípios do Direito Administrativo

Os princípios são as ideias centrais de um sistema, estabelecendo suas diretrizes e conferindo 
a ele um sentido lógico, harmonioso e racional, o que possibilita uma adequada compreensão 
de seu modo de organizar-se. Os princípios determinam o alcance e o sentido das regras de 
determinado ordenamento jurídico e constituem os fundamentos da ação administrativa, ou, 
por outras palavras, os sustentáculos da atividade pública; relegá-los é desvirtuar a gestão dos 
negócios públicos e olvidar o que há de mais elementar para a boa guarda e zelo dos interesses 
sociais. 

Ressaltamos que não há hierarquia entre os princípios (expressos ou não), visto que tais 
diretrizes devem ser aplicadas de forma harmoniosa. Assim, a aplicação de um princípio não 
exclui a aplicação de outro nem um princípio se sobrepõe ao outro.

Encontram-se, de maneira explícita (art. 37, caput) ou não no texto da Constituição Federal. Os 
primeiros são, por unanimidade, os chamados princípios expressos (ou explícitos), os demais 
são os denominados princípios reconhecidos (ou implícitos). Assim, percebemos que o art. 37 
da Constituição Federal não esgota todos os princípios aplicáveis à Administração Pública. Como 
os princípios implícitos variam de acordo com cada autor, optamos por trabalhar somente os 
princípios reconhecidos pela doutrina majoritária.

Por fim, ressaltamos que o art. 37 da Constituição Federal impõe a observância dos princípios 
(LIMPE) à Administração Pública Direta e Indireta, de qualquer dos Poderes (Executivo, 
Legislativo e Judiciário), de todas as esferas (União, Estados, Distrito Federal e Municípios).

 • Princípios Expressos: Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência 
(LIMPE).

 • Princípios Implícitos ou Reconhecidos: Supremacia do Interesse Público sobre o Particular, 
Indisponibilidade do Interesse Público, Motivação, Continuidade do Serviço Público, 
Probidade Administrativa, Autotutela, Razoabilidade e Proporcionalidade e Segurança 
Jurídica.
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1) Princípios Expressos

a) Legalidade

Segundo o professor Hely Lopes Meirelles, “Na Administração Pública não há liberdade nem 
vontade pessoal. Enquanto na administração particular é lícito fazer o que a lei não proíbe, na 
Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o particular significa 
‘pode fazer assim’: para o administrador significa ‘deve fazer assim’”.

Assim, fica demonstrado que, no Direito Constitucional, prevalece a autonomia de vontades, 
ou seja, é lícito fazer o que a lei não proíbe (CF, art. 5o., II). Já no Direito Administrativo, os atos 
devem estar em conformidade com a lei, visto que só será permitido ao administrador praticar 
aqueles atos autorizados ou determinados por lei.

Segundo o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, o princípio da legalidade representa a 
consagração da ideia de que a Administração Pública só poderá ser exercida em conformidade 
com a lei, sendo a atividade administrativa, consequentemente, sublegal ou infralegal, devendo 
restringir-se à expedição de comandos que assegurem a fiel execução da lei.

A Administração Pública, além de não poder atuar contra a lei (contra legem) ou além da lei 
(praeter legem), só poderá atuar segundo a lei (secundum legem). Os atos que não respeitem às 
disposições legais deverão ser invalidados pelo Poder Judiciário ou pela própria Administração 
Pública.

b) Impessoalidade

Na sua formulação tradicional, o princípio da impessoalidade confunde-se com o princípio da 
finalidade da atuação administrativa. De acordo com este, há somente um fim a ser perseguido 
pela Administração: o interesse público. Assim, quando o administrador remove um servidor 
com o intuito de punir esse servidor por vingança ou quando o Prefeito desapropria inimigo 
político, há afronta a tal princípio.

A impessoalidade da atuação administrativa impede que um ato seja pra¬ticado visando 
a interesses do agente ou de terceiros. Impede também perseguições, favorecimentos ou 
descriminações. A Constituição Federal, em seu art. 37, § 1°, prevê:

“§ 1º A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campa¬nhas dos órgãos públicos 
deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar 
nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores 
públicos”.

Isso quer dizer que, se o prefeito de determinada cidade faz uma obra, ele não pode divulgar 
que a obra foi executada pelo prefeito “X”, mas sim que a obra foi realizada pela Prefeitura do 
Município “Y”.

Por fim, a impessoalidade também tem relação com a aplicação do princípio da isonomia, 
quando, por exemplo, a Administração realiza um concurso público ou realiza uma licitação, 
buscando a impessoalidade na contratação de seus servidores ou de empresas. Assim, a 
prática do nepotismo, no âmbito da Administração Pública, é uma conduta vedada pela 
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Súmula Vinculante no 13, proibindo-se, como regra, a colocação de parentes, até certo grau de 
parentesco, em cargo em comissão.

c) Moralidade

Tal princípio é mais do que a moralidade ligada a bons costumes. A conduta do administrador 
deve ser toda pautada em bons costumes, em uma conduta justa e ética. Mas tal princípio da 
moralidade tem proporções jurídicas, ou seja, não basta que a conduta do administrador seja 
legal, pois também deverá ser honesta, acima de tudo.

A moralidade administrativa constitui pressuposto de validade de todo ato da Administração 
Pública (CF/88, art.37), sendo que o ato administrativo não terá que obedecer somente à lei 
jurídica, mas também à lei ética da própria instituição, pois nem tudo que é legal é honesto; 
a moral administrativa é imposta ao agente público para sua conduta interna, segundo as 
exigências da instituição a que serve e a finalidade de sua ação: o bem comum.

d) Publicidade

Está relacionado com a transparência da Administração Pública. Nesse contexto, ganha relevo 
a recente Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/11), que estabelece normas gerais, em 
caráter nacional, sobre o acesso à informação no âmbito da Administração Pública.

A publici¬dade dos atos da administração é a regra, devendo ser ampla. O sigilo é uma exceção 
para Administração. Em princípio, todo ato administrativo deve ser publicado, só se admitindo 
o sigilo nos casos de segurança nacional, investigações policiais ou interesse superior da 
administração, em processo previamente declarado sigiloso.

A publicidade não é elemento formativo do ato, mas é requisito de eficácia e moralidade. O 
princípio da publicidade dos atos e dos contratos administrativos, além de assegurar seus 
efeitos externos, visa a propiciar seu conhecimento e controle pelos interessados diretos e pelo 
povo em geral. Os atos internos da Administração Pública não necessitam de publicação no 
Diário Oficial, apenas aqueles que produzem efeitos externos.

Tal princípio abrange toda a atuação estatal, não só sob o aspecto de divulgação oficial de seus 
atos como, também, de apropriação de conhecimento da conduta interna de seus agentes. Os 
atos e os contratos administrativos que omitirem ou desatenderem à publicidade necessária 
não só deixam de produzir seus regulares efeitos como se expõem à invalidação por falta desse 
requisito de eficácia e moralidade. 

Por fim, não há que se confundir a publicidade dos atos administrativos com a respectiva 
publicação. Veremos que, no caso de licitação na modalidade convite, não é necessária a 
publicação da carta-convite no Diário Oficial, porém deve ser dada a respectiva publicidade 
desta, por meio de sua afixação no mural da repartição, por exemplo. Assim, a publicação no 
Diário Oficial é dispensável em alguns atos, porém, a publicidade não.

e) Eficiência

É aquele que impõe a todo agente público a obrigação de realizar suas atribuições com presteza, 
perfeição e rendimento funcional. Administrador eficiente é aquele que sempre procura 
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praticar os seus atos com economicidade, procurando sempre atingir o melhor custo-benefício 
à Administração.

Segundo a professora Maria Sylvia Di Pietro, o princípio da eficiência deve ser analisado sob 
dois aspectos:

 • relativamente à forma de atuação do agente público: espera-se melhor desempenho 
possível de suas atribuições, a fim de obter os melhores resultados;

 • quanto ao modo de organizar, estruturar e disciplinar a administração pública: exige-se que 
este seja o mais racional possível, no intuito de alcançar melhores resultados na prestação 
dos serviços públicos.

A Emenda Constitucional nº 19/98 foi responsável pela introdução de tal princípio no Texto 
Constitucional. Consequentemente, várias passagens da nossa Carta Magna sofreram 
influências de tal princípio.

Uma das principais seria a necessidade de aprovação em Avaliação Especial de Desempenho 
como condição para aquisição da estabilidade. Após a Emenda Constitucional nº 19/98, a 
estabilidade não é mais automática, após o decurso do prazo fixado de três anos (ampliado de 
dois para três anos, após a referida emenda).

2) Princípios Implícitos ou Reconhecidos

a) Supremacia do Interesse Público sobre o Particular

Apesar de não encontrar previsão expressa no Texto Constitucional, tal princípio é decorrência 
do regime democrático e do sistema representativo. Através dele, presume-se que a atuação 
do Estado tenha por finalidade o interesse público. 

Sempre que o Estado estiver presente na relação jurídica, como representante da sociedade, 
seus interesses prevalecerão sobre os interesses particulares, visto que o Estado defende 
o bem-comum, o interesse público primário ou secundário. Tal princípio consagra o Direito 
Administrativo como ramo do Direito Público. Marca uma relação de verticalidade existente 
entre o Estado e os particulares.

Confere à Administração Pública certas prerrogativas especiais (não aplicáveis aos particulares 
administrados), para que atinja o interesse público. Consequentemente, sempre que houver 
conflito entre o direito do indivíduo e o interesse da comunidade, há de prevalecer este, uma 
vez que o objetivo primordial da Administração é o atendimento do interesse público, definido 
em lei, explícita ou implicitamente.

Como exemplo de aplicação de tal princípio podemos citar: as cláusulas exorbitantes dos 
contratos administrativos, a presunção de legitimidade dos atos administrativos, a intervenção 
do Estado na propriedade privada, entre outros.
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b) Indisponibilidade do Interesse Público

Os bens e os interesses públicos são indisponíveis, ou seja, não pertencem à Administração ou 
a seus agentes, cabendo somente sua gestão em prol da coletividade. Veda ao administrador 
quaisquer atos que impliquem renúncia de direitos da Administração ou que, injustificadamente, 
onerem a sociedade.

Impõe limitações ao Estado, correspondendo a uma contrapartida às prerrogativas estatais, 
decorrentes da supremacia do interesse público sobre o particular. Assim, o Estado tem o poder 
de desapropriar um imóvel (prerrogativa decorrente da supremacia do interesse público), 
porém, deverá indenizar, como regra o proprietário, respeitando o direito à propriedade 
(limitação imposta ao Estado).

c) Motivação

Motivação é a exposição dos motivos que determinaram a prática do ato; é a exteriorização 
dos motivos que originaram a prática do ato. Formalmente, definimos motivação como sendo 
a exposição da situação de fato ou de direito que autoriza ou determina a prática do ato 
administrativo.

Na demissão de um servidor, por exemplo, o elemento motivo seria a infração por ele praticada, 
ensejadora dessa modalidade de punição; já a motivação seria a exposição de motivos, a 
exteriorização, por escrito, do motivo que levou a Administração a aplicar tal penalidade.

Todos os atos administrativos válidos possuem um motivo, porém, a motivação não será 
obrigatória quando a lei dispensar ou se a natureza do ato for com ela compatível. Nesses 
casos, o motivo não será expresso pela Administração, ou seja, embora o motivo exista, não 
haverá motivação do ato. 

O exemplo tradicional de ato que prescinde de motivação é a exoneração de cargo em 
comissão, visto que este é de “livre nomeação e livre exoneração”. É bom lembrar que a boa 
prática administrativa recomenda a motivação de todo ato administrativo, a fim de se dar maior 
transparência à atividade administrativa.

A Lei n º 9.784/99 (regulamenta os processos administrativos, em âmbito federal) estabeleceu, 
em seu art. 50, uma lista de atos que devem ser motivados. A maioria da doutrina entende 
que a regra é motivar todos os atos administrativos, sejam discricionários ou vinculados. Sendo 
assim, tal lista é tida pela doutrina majoritária como meramente exemplificativa.

d) Continuidade do Serviço Público

Os serviços públicos, por serem prestados no interesse da coletividade, devem ser adequados 
e seu fornecimento não deve sofrer interrupções. A Lei nº 8.987/95 (estabelece normas gerais 
sobre as concessões e permissões de serviço público) estabelece, em seu art. 6º, que serviço 
público adequado é aquele que atende a alguns requisitos, entre eles, o da continuidade. 

Porém, devemos ressaltar que isso não se aplicará às interrupções por situações de emergência 
ou após aviso prévio – nos casos de segurança, ordem técnica ou inadimplência do usuário.
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Ainda como decorrência da aplicação de tal princípio, a CF, em seu art. 37, VII, impõe que os 
limites ao exercício de greve do servidor público sejam estabelecidos em lei específica.

CUIDADO!
A única situação em que pode haver interrupção na prestação do serviço sem aviso 
prévio ao usuário e que não caracteriza descontinuidade é em caso de emergência.

e) Probidade Administrativa

A conduta do administrador público deve ser honesta, pautada na boa conduta e na boa-
fé. Ganhou status constitucional com a atual Constituição de 1988. O art. 37, §4º traz as 
consequências de um ato de improbidade administrativa e o art. 85, V, dispõe que é crime de 
responsabilidade do Presidente da República a prática de atos que atentem contra a probidade 
administrativa. A improbidade administrativa é regulamentada pela Lei nº 8.428/92, que será 
estudada posteriormente.

f) Autotutela

Decorre do princípio da legalidade. Por esse princípio, a Administração pode controlar seus 
próprios atos, anulando os ilegais (controle de legalidade) e revogando os inconvenientes 
ou inoportunos (controle de mérito). De forma sucinta, é o princípio que autoriza que a 
Administração Pública revise os seus atos e conserte os seus erros. Não deve ser confundido 
com a tutela administrativa que representa a relação existente entre a Administração Direta e 
Indireta.

O princípio da autotutela foi consagrado pela Súmula 473, do STF:

“473 – A Administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem 
ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revoga-los, por motivo de conveniência e 
oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação 
judicial”.

g) Razoabilidade e Proporcionalidade

São tidos como princípios gerais de Direito, aplicáveis a praticamente todos os ramos da ciência 
jurídica. No âmbito do Direito Administrativo, encontram aplicação especialmente no que 
concerne à prática de atos administrativos que impliquem restrição ou condicionamento a 
direitos dos administrados ou imposição de sanções administrativas.

Funcionam como os maiores limitadores impostos à liberdade de atuação do administrador 
público, ou seja, limitam a discricionariedade administrativa. Trata-se da aferição da adequação 
da conduta escolhida pelo agente público à finalidade que a lei expressa.

Visa sempre analisar se a conduta do agente público foi razoável e se os fins atingidos foram 
proporcionais a determinado caso em concreto. A Lei nº 9.784/99 impõe à Administração 
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Pública a adequação entre os meios e os fins (razoabilidade), vedada a imposição de obrigações, 
restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do 
fim público (proporcionalidade). 

h) Segurança Jurídica

O ordenamento jurídico vigente garante que a Administração deve interpretar a norma 
administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, 
vedada aplicação retroativa de nova interpretação.

O princípio da segurança jurídica não veda que a Administração mude a interpretação dada 
anteriormente sobre determinada norma administrativa, porém, veda que a Administração 
aplique retroativamente essa nova interpretação.

Por força de tal princípio, por exemplo, veremos que a Administração Pública terá um 
prazo decadencial de cinco anos para anular atos administrativos que beneficiem os seus 
destinatários, salvo se comprovada a má-fé do administrador público.

3) Regime Jurídico Administrativo

Nas palavras de Maria Sylvia Di Pietro, regime jurídico administrativo é o conjunto das 
prerrogativas e restrições a que está sujeita a Administração e que não são encontradas nas 
relações entre particulares. 

Tal expressão abrange o conjunto de regras que tipificam o Direito Administrativo, colocando a 
Administração Pública numa posição de supremacia em relação aos particulares, demonstrando 
o desequilíbrio na relação jurídica existente, característica dos diversos ramos do Direito 
Público.

Esse desequilíbrio existente na relação jurídica entre a Administração Pública e os particulares é 
traduzido por uma relação de verticalidade (Administração num patamar superior ao particular 
administrado) e não de horizontalidade, como nos diversos ramos do Direito Privado.

Assim, ao longo do estudo do Direito Administrativo perceberemos que a Administração Pública 
possui diversos privilégios e prerrogativas para que possa atingir a consecução do interesse 
público, visto que há uma supremacia deste sobre o interesse particular, ou seja, sempre que 
entrarem em conflito o direito do indivíduo e o interesse da comunidade, há de prevalecer 
este, uma vez que o objetivo primordial da Administração é o bem comum.

Segundo Maria Sylvia Di Pietro, o regime jurídico administrativo pauta-se em dois princípios 
básicos: a legalidade (sujeições) e a supremacia do interesse público sobre o particular 
(prerrogativas).

Segundo a autora, “Para assegurar-se a liberdade, sujeita-se a Administração Pública à 
observância da lei; é a aplicação, ao direito público, do princípio da legalidade. Para assegurar-
se a autoridade da Administração Pública, necessária à consecução de seus fins, são-lhe 
outorgados prerrogativas e privilégios que lhe permitem assegurar a supremacia do interesse 
público sobre o particular”.
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Já para Celso Antônio Bandeira de Mello, acompanhado da doutrina majoritária, o estudo 
do regime jurídico administrativo se delineia em função da consagração de dois princípios: 
supremacia de interesse público sobre o particular (prerrogativas) e a indisponibilidade, pela 
Administração Pública, dos interesses públicos (sujeições).

O autor afirma que “Em suma, o necessário – parece-nos – é encarecer que na administração 
os bens e os interesses não se acham entregues à livre disposição da vontade do administrador. 
Antes, para este, coloca-se a obrigação, o dever de curá-los nos termos da finalidade a que 
estão adstritos. É a ordem legal que dispõe sobre ela”.

CUIDADO! PRINCÍPIOS EMBASADORES DO REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO
Maria Sylvia Di Pietro – legalidade e supremacia do interesse público sobre o 
particular

Celso Antônio Bandeira de Mello – supremacia do interesse público sobre o 
particular e indisponibilidade, pela Administração Pública, dos interesses públicos.
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Questões CESPE

(Cespe – Ministério da Integração – 2013) 

Com relação a Estado, governo e adminis-
tração pública, julgue os itens seguintes.

1. Os conceitos de governo e administração 
não se equiparam; o primeiro refere-se a 
uma atividade essencialmente política, ao 
passo que o segundo, a uma atividade emi-
nentemente técnica.

( ) Certo   ( ) Errado

2. Consoante as regras do direito brasileiro, 
as funções administrativas, legislativas e 
judiciais distribuem-se entre os poderes es-
tatais — Executivo, Legislativo e Judiciário, 
respectivamente —, que as exercem de for-
ma exclusiva, segundo o princípio da sepa-
ração dos poderes.

( ) Certo   ( ) Errado

3. Em sentido objetivo, a expressão adminis-
tração pública denota a própria atividade 
administrativa exercida pelo Estado.

( ) Certo   ( ) Errado

4. Consoante o modelo de Estado federativo 
adotado pelo Brasil, os estados-membros 
são dotados de autonomia e soberania, ra-
zão por que elaboram suas próprias consti-
tuições.

( ) Certo   ( ) Errado

No que concerne à administração pública, 
julgue os itens a seguir. 

5. As entidades que integram a administração 
direta e indireta do governo detêm autono-
mia política, administrativa e financeira.

( ) Certo   ( ) Errado

6. A administração pratica atos de governo, pois 
constitui todo aparelhamento do Estado pre-
ordenado à realização de seus serviços, visan-
do à satisfação das necessidades coletivas.

( ) Certo   ( ) Errado

7. Os costumes, a jurisprudência, a doutrina e 
a lei constituem as principais fontes do di-
reito administrativo

( ) Certo   ( ) Errado

8. (Cespe – DPU – 2016) 

A administração pública em sentido formal, 
orgânico ou subjetivo, compreende o con-
junto de entidades, órgãos e agentes públi-
cos no exercício da função administrativa. 
Em sentido objetivo, material ou funcional, 
abrange um conjunto de funções ou ativida-
des que objetivam realizar o interesse públi-
co.

( ) Certo   ( ) Errado

9. (Cespe – DPU – 2016) 

A repartição do poder estatal em funções 
- legislativa, executiva e jurisdicional - não 
descaracteriza a sua unicidade e indivisibi-
lidade.

( ) Certo   ( ) Errado
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(Cespe – TRT10 – Analista Judiciário – 2012) 

Julgue os itens a seguir, acerca dos princí-
pios e das fontes do direito administrativo.

10. O princípio da supremacia do interesse pú-
blico é, ao mesmo tempo, base e objetivo 
maior do direito administrativo, não com-
portando, por isso, limites ou relativizações.

( ) Certo   ( ) Errado

11. Em decorrência do princípio da legalidade, 
a lei é a mais importante de todas as fontes 
do direito administrativo.

( ) Certo   ( ) Errado

12. (Cespe – TJ-RR – Analista Processual – 
2012) 

O princípio da supremacia do interesse pú-
blico vincula a administração pública no 
exercício da função administrativa, assim 
como norteia o trabalho do legislador quan-
do este edita normas de direito público.

( ) Certo   ( ) Errado

(Cespe – TJRR – Administrador – 2012)

13. O princípio da impessoalidade nada mais 
é do que o clássico princípio da finalidade, 
que impõe ao administrador público que só 
pratique o ato para o seu fim legal.

( ) Certo   ( ) Errado

14. Do princípio da supremacia do interesse 
público decorre a posição jurídica de pre-
ponderância do interesse da administração 
pública.

( ) Certo   ( ) Errado

(Cespe – TJDF – Procurador – 2012)

15. Por força do princípio da legalidade, a ad-
ministração pública não está autorizada a 
reconhecer direitos contra si demandados 
quando estiverem ausentes seus pressu-
postos.

( ) Certo   ( ) Errado

16. Constitui exteriorização do princípio da au-
totutela a súmula do STF que enuncia que 
“A administração pode anular seus próprios 
atos, quando eivados dos vícios que os tor-
nam ilegais, porque deles não se originam 
direitos; ou revogá-los, por motivo de con-
veniência e oportunidade, respeitados os 
direitos adquiridos, e ressalvada, em todos 
os casos, a apreciação judicial”.

( ) Certo   ( ) Errado

17. (Cespe – TRE-GO – Técnico Judiciário – 
2015)

O regime jurídico-administrativo brasileiro 
está fundamentado em dois princípios dos 
quais todos os demais decorrem, a saber: o 
princípio da supremacia do interesse públi-
co sobre o privado e o princípio da indispo-
nibilidade do interesse público.

( ) Certo   ( ) Errado

18. (Cespe – TRE-GO – Técnico Judiciário – 
2015) 

Por força do princípio da legalidade, o 
administrador público tem sua atuação 
limitada ao que estabelece a lei, aspecto 
que o difere do particular, a quem tudo se 
permite se não houver proibição legal.

( ) Certo   ( ) Errado
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19. (Cespe – TRE-GO – Técnico Judiciário – 
2015) 

Em decorrência do princípio da impessoali-
dade, previsto expressamente na Constitui-
ção Federal, a administração pública deve 
agir sem discriminações, de modo a aten-
der a todos os administrados e não a certos 
membros em detrimento de outros.

( ) Certo   ( ) Errado

20. (Cespe – TRE-GO – Técnico Judiciário – 
2015) 

O princípio da eficiência está previsto no 
texto constitucional de forma explícita.

( ) Certo   ( ) Errado

Gabarito: 1. C 2. E 3. C 4. E 5. E 6. E 7. C 8. C 9. C 10. E 11. C 12. C 13. C 14. C 15. C 16. C 17. C  
18. C 19. C 20. C
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TÓPICO 2

Organização administrativa da União: Administração Direta e Indireta;  
Agentes Públicos: classificação e espécies

2. Organização administrativa da União

A organização administrativa da União foi inicialmente estabelecida no Decreto-lei nº 200/67, 
por meio do qual fica estabelecido que a Administração Pública Federal compreende:

 • Administração Direta: que se constitui dos serviços integrados na estrutura administrativa 
da Presidência da República e dos Ministérios;

 • Administração Indireta: formada pelo conjunto de autarquias, fundações públicas, 
empresas públicas e sociedades de economia mista.

Nesse tópico, iremos trabalhar o conceito subjetivo de Administração Pública, ou seja, iremos 
analisar o conjunto de órgãos, agentes e entidades integrantes da estrutura administrativa 
brasileira, porém, antes disso, é essencial conhecermos os conceitos de centralização, 
descentralização e desconcentração.

2.1 Centralização x Descentralização x Desconcentração

O Estado exerce suas funções administrativas mediante um conjunto integrado de órgãos, 
agentes e entidades, que integra o conceito subjetivo de Administração Pública.

Para exercer tais funções, o Estado organiza-se de duas formas básicas: administração 
centralizada e administração descentralizada. Daí, surgem, respectivamente, os conceitos de 
centralização e descentralização.

Centralização ou administração centralizada dá-se quando o Estado exerce suas atividades por 
meio de seus órgãos e agentes integrantes da estrutura da Administração Direta. Assim, na 
centralização, o Estado exerce suas funções através de seus órgãos e agentes integrantes das 
entidades políticas (União, Estados, Distrito Federal e Municípios).

Descentralização ou administração descentralizada ocorre quando as entidades políticas 
(União, Estados, Distrito Federal e Municípios) exercem suas funções por outras pessoas físicas 
ou jurídicas.

Nesse caso, faz-se necessária a presença de duas pessoas jurídicas: o Estado e a entidade que 
executará o serviço.
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A descentralização pode se dar de duas formas: por outorga (ou por serviços) ou por delegação 
(ou por colaboração).

Há descentralização por outorga (ou por serviços) quando o Estado cria ou autoriza a criação 
de uma entidade, por lei, e a ela transfere, por prazo indeterminado, determinado serviço. A 
descentralização por outorga, na verdade, reflete a Administração Indireta.

É o que percebemos com a leitura da Constituição Federal, em seu art. 37, XIX, no qual o 
Estado cria, por lei específica, as autarquias e autoriza, também por lei específica, a criação das 
fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista.

Já na descentralização por delegação (ou por colaboração), o Estado transfere a execução 
de determinado serviço a pessoa física ou jurídica, normalmente, por prazo determinado, 
mediante ato ou contrato. Em tal situação, as delegatárias de serviço público prestarão os 
serviços em nome próprio, por sua conta e risco, mas sob fiscalização do Poder Público. É o que 
ocorre, por exemplo, no caso das concessionárias, permissionárias e autorizatárias de serviços 
públicos.

Pelo exposto, podemos apontar duas formas de prestação de serviço público: a centralização 
(ou prestação centralizada) e a descentralização (ou prestação descentralizada). Mas, então, o 
que é desconcentração?

A desconcentração é uma mera técnica administrativa de distribuição interna de competências, 
visando à eficiência na prestação do serviço. Assim, percebemos que a desconcentração ocorre 
em âmbito interno, em uma mesma pessoa jurídica. 

Essa é a principal distinção entre a desconcentração e a descentralização. Na primeira, 
pressupõe-se a existência de uma única pessoa jurídica, já na segunda, há duas pessoas (o 
Estado e a pessoa física ou jurídica que prestará o serviço, por outorga ou delegação).

CUIDADO!
Quando conceituamos descentralização administrativa, percebemos que esta ocorre 
quando o Estado transfere a outra pessoa física ou jurídica a titularidade do serviço. 
Ora, se as autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de 
economia mista são pessoas jurídicas, de onde surge a possibilidade de transferência a 
pessoas físicas? Das delegatárias de serviço público. Assim, teremos:

Concessionárias de serviço público – são pessoas jurídicas ou consórcios de empresas;

Permissionárias de serviço público – são pessoas físicas ou jurídicas;

Autorizatárias de serviço público – são pessoas físicas ou jurídicas.

A desconcentração poderá ocorrer tanto na Administração Direta (União criando seus 
Ministérios, cada Ministério criando as suas Secretarias, por exemplo) quanto na Administração 
Indireta (uma universidade pública criando o Departamento de Contabilidade, de Psicologia, e 
assim sucessivamente).
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Por fim, destacamos que poderá ocorrer Administração Pública Centralizada, desconcentrada 
ou não, e Administração Pública Descentralizada, desconcentrada ou não.

2.1 Administração Direta

A Administração Direta é representada pelo conjunto de órgãos que compõem as entidades 
federativas (União, Estados, Distrito Federal e Municípios). Representa o conceito de 
Administração Centralizada.

A Administração Direta é integrada pelas pessoas jurídicas de direito público que possuem 
competência legislativa, ou seja, pelas pessoas políticas. Assim, os conceitos de Administração 
Pública Direta, de Administração Centralizada e de Entidades Políticas confundem-se.

Em âmbito federal, a União acompanhada dos diversos órgãos que a compõem (Presidência da 
República, Ministérios, Secretarias, etc,) formam a estrutura da Administração Pública Federal 
Direta ou Centralizada.

2.1.2 Órgãos Públicos

Segundo Hely Lopes Meirelles, os órgãos públicos são centros de competência instituídos para 
o desempenho de funções estatais, através de seus agentes, cuja atuação é imputada à pessoa 
jurídica a que pertencem. Já a Lei nº 9.784/99 os define como “unidades de atuação integrantes 
da estrutura da Administração Direta ou Indireta”.

Cabe ressaltar que esses órgãos públicos são estruturados de forma hierarquizada (há relação 
hierárquica entre os órgãos e unidades integrantes de suas estruturas internas). Assim, a 
relação existente entre um Ministério e uma Secretaria sua, por exemplo, resulta da relação 
hierárquica presente em suas estruturas.

A seguir, transcreveremos as características dos órgãos públicos, componentes da estrutura 
administrativa brasileira:

 • integram a estrutura de uma pessoa jurídica, logo, nenhum órgão público possui 
personalidade jurídica própria e nem patrimônio próprio;

 • resultam da desconcentração administrativa, como visto anteriormente;

 • podem ser encontrados na estrutura da Administração Direta ou Indireta, como visto 
anteriormente;

 • alguns possuem autonomia gerencial, orçamentária e financeira;

 • não representam em juízo a pessoa jurídica da qual fazem parte;

 • podem firmar contratos de gestão com outros órgãos ou pessoas jurídicas, por meio de 
seus administradores (CF, art. 37, §8º);

 • alguns órgãos públicos possuem capacidade processual (ou judiciária) para defesa em juízo 
de suas prerrogativas funcionais. 
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CUIDADO! CAPACIDADE PROCESSUAL DE ALGUNS ÓRGÃOS PÚBLICOS
O órgão, por ser um ente despersonalizado, não possui, via de regra, capacidade 
processual para estar em juízo, ou seja, não pode figurar em um dos polos da relação 
jurídica.

Entretanto, o Código de Processo Civil, em seu artigo 7º, atribui capacidade processual 
para os órgãos independentes e autônomos, não alcançando os demais órgãos 
públicos. A jurisprudência e a doutrina atribuem capacidade processual do órgão 
público para impetração de mandado de segurança, na defesa de sua competência, 
quando violada por outro órgão.

Cabe ressaltar que nenhum órgão possui personalidade jurídica, porém, os órgãos 
independentes e autônomos possuem capacidade processual ou judiciária, ou seja, 
excepcionalmente, alguns órgãos podem figurar num dos polos de uma ação (mandado 
de segurança).

2.1.2.1 Teoria do Órgão

Diversas teorias tentam explicar a relação jurídica existente entre o Estado e seus agentes 
públicos, pessoas que agem em nome do Estado, por vontade própria. Entre essas teorias, a 
doutrina majoritária preferiu a denominada teoria do órgão ou da imputação.

Segundo Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino, “Por essa teoria, amplamente adotada por 
nossa doutrina e jurisprudência, presume-se que a pessoa jurídica manifesta sua vontade por 
meio dos órgãos, que são partes integrantes da própria estrutura da pessoa jurídica, de tal 
modo que, quando os agentes atuam nestes órgãos manifestam sua vontade, considera-se 
que esta foi manifestada pelo próprio Estado. Fala-se em imputação (e não representação) da 
atuação do agente, pessoa natural, à pessoa jurídica”.

Maria Helena Diniz explica que essa teoria é utilizada para justificar a validade dos atos 
praticados por funcionário de fato, pois considera que o ato do funcionário é ato do órgão, 
imputável, portanto, à Administração. Deve-se, entretanto, notar que não é qualquer ato que 
será imputado ao Estado. É necessário que o ato se revista, ao menos, de aparência de ato 
jurídico legítimo e seja praticado por alguém que se deva presumir ser um agente público 
(teoria da aparência). Fora esses casos, o ato não será imputado ao Estado.

2.1.2.2 Classificação dos Órgãos

Adotaremos a classificação consagrada por Hely Lopes Meirelles por entendermos ser ela a mais 
utilizada, não só em concursos públicos como também por outras autores pátrios. Segundo ele, 
os órgãos podem sofrer diferentes classificações, de acordo com sua posição estatal, quanto à 
sua estrutura (composição) e quanto à sua atuação funcional.
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Quanto à posição estatal:

a) Órgãos Independentes: são os diretamente previstos no texto constitucional, 
representando os três Poderes (Câmara dos Deputados, Senado Federal, STF, STJ e demais 
tribunais, Presidência da República e seus simétricos nas demais esferas da Federação). São 
órgãos sem qualquer subordinação hierárquica ou funcional. As atribuições desses órgãos 
são exercidas por agentes políticos.

b) Órgãos Autônomos: situam-se na cúpula da Administração, hierarquicamente logo abaixo 
dos órgãos independentes. Possuem ampla autonomia administrativa, financeira e técnica, 
caracterizando-se como órgãos diretivos. São exemplos: os Ministérios, as Secretarias de 
Estado, a AGU, etc.

c) Órgãos Superiores: são órgãos que possuem atribuições de direção, controle e decisão, 
mas que sempre estão sujeitos ao controle hierárquico de uma chefia mais alta. Não 
têm autonomia administrativa nem financeira. Incluem-se nessa categoria órgãos com 
denominações muito heterogêneas, como Procuradorias, Coordenadorias, Gabinetes, etc.

d) Órgãos Subalternos: são todos os órgãos que exercem atribuições de mera execução, 
sempre subordinados a vários níveis hierárquicos superiores. Têm reduzido poder decisório. 
São exemplos as seções de expediente, de pessoal, de material, de portaria, etc.

Quanto à estrutura:

a) Órgãos Simples: os órgãos simples ou unitários são constituídos por um só centro de 
competência. Esses órgãos não são subdivididos em sua estrutura interna, integrando-
se em órgãos maiores. Não interessa o número de cargos que tenha o órgão, mas sim a 
inexistência de subdivisões com atribuições específicas em sua estrutura, resultado de 
desconcentração administrativa.

b) Órgãos Compostos: os órgãos compostos reúnem, em sua estrutura, diversos órgãos, 
como resultado da desconcentração administrativa. É o que ocorre com os Ministérios e as 
Secretarias. Citando um exemplo concreto: o Ministério da Fazenda é integrado por vários 
órgãos, entre eles a Secretaria da Receita Federal. Essa é composta por diversos órgãos, 
entre os quais as suas Superintendências Regionais. Essas, por sua vez, são integradas por 
Delegacias, que são integradas por Seções até chegarmos a um órgão que não seja mais 
subdividido (que será o órgão unitário; todos os demais são compostos).

Quanto à atuação funcional:

a) Órgãos Singulares: também denominados unipessoais, são os órgãos em que a atuação 
ou as decisões são atribuição de um único agente, seu chefe e representante. É exemplo a 
Presidência da República.

b) Órgãos Colegiados: também denominados pluripessoais, são caracterizados por atuar e 
decidir por meio da manifestação conjunta de seus membros. Os atos e as decisões são 
tomados após deliberação e aprovação pelos membros integrantes do órgão, conforme as 
regras regimentais pertinentes a quorum de instalação, de deliberação, de aprovação, etc. 
São exemplos o Congresso Nacional e os Tribunais.
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CUIDADO!
Os órgãos públicos podem ser divididos em: deliberativos e consultivos. Os órgãos 
deliberativos são aqueles que tomam decisões, enquanto que os órgãos consultivos são 
aqueles que emitem pareceres, opiniões, conselhos que, por sua vez, são transmitidos 
aos órgãos deliberativos para os auxiliarem na sua tomada de decisão.

Como exemplo de órgãos consultivos, podemos citar a Assessoria Jurídica ou o 
Controle Interno de uma entidade que elabora pareceres opinativos que servem de 
balizamento às decisões das autoridades.

Sobre os órgãos consultivos, as bancas examinadoras têm destacado que, apesar 
de se encontrarem inseridos na estrutura hierárquica para fins disciplinares, detêm 
autonomia quanto à elaboração de seus pareceres, fugindo à relação hierárquica no 
que diz respeito ao exercício de suas funções, preservando, assim, a autonomia de 
suas opiniões.

2.2 Administração Indireta

A Administração Indireta é representada pelo conjunto de pessoas jurídicas de direito público 
e/ou privado que possuem capacidade de autoadministração. Representa o conceito de 
Administração Descentralizada.

A Administração Indireta é integrada pelo conjunto de autarquias, fundações públicas, 
empresas públicas e sociedades de economia mista, ou seja, pelas pessoas administrativas. 
Assim, os conceitos de Administração Pública Indireta, de Administração Descentralizada e de 
Entidades Administrativas confundem-se.

A seguir, iremos transcrever as características comuns de todas as pessoas jurídicas integrantes 
da estrutura da Administração Indireta, para, posteriormente, comentarmos uma a uma tais 
entidades.

2.2.1 Características Comuns das Entidades da Administração Indireta

 • Resultam da descentralização por outorga (ou por serviço);

 • Possuem personalidade jurídica própria;

 • Patrimônio próprio;

 • São criadas por lei específica ou possuem a criação autorizada por lei específica (CF, art. 37, 
XIX);

 • Como regra, sujeitam-se às regras de licitação e contratos (Lei nº 8.666/93) e a concurso 
público;

 • De acordo com o novo Código Civil, não se sujeitam à falência (regime falimentar);

 • Relação de vinculação (e não subordinação!) à Administração Direta.
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CUIDADO!
A relação existente entre as entidades administrativas (Administração Indireta) e 
as entidades políticas (Administração Direta) não é de subordinação, mas sim de 
vinculação (ou tutela ou supervisão ministerial ou controle finalístico)

Cabe ressaltar que, na desconcentração administrativa, existe uma relação hierárquica 
entre os diversos órgãos integrantes da estrutura administrativa, porém, na 
descentralização administrativa, não há tal relação.

Por fim, destacamos que as entidades integrantes da Administração Indireta, 
não sendo subordinadas hierarquicamente à entidade estatal-matriz, não estão 
submetidas ao controle hierárquico, sendo sujeitas apenas ao controle finalístico de 
sua administração e da conduta de seus dirigentes. 

Controle hierárquico é aquele decorrente do escalonamento vertical dos órgãos do 
Executivo, em que os inferiores estão subordinados aos superiores, daí decorrendo que 
os órgãos de cúpula têm sempre o controle pleno dos subalternos, independentemente 
de norma que o estabeleça. 

Já por controle finalístico entenda-se aquele no qual não há fundamento hierárquico, 
porque não há subordinação entre a entidade controlada e a autoridade ou órgão 
controlador. É um controle de verificação do enquadramento da instituição no 
programa geral do Governo, para o atingimento das finalidades da entidade controlada. 

a) Autarquias

São pessoas jurídicas de Direito Público, de natureza meramente administrativa, criadas por lei 
específica, para a realização de atividades, obras ou serviços descentralizados do ente estatal 
que as criou; funcionam e operam na forma estabelecida na lei instituidora e nos termos de seu 
regulamento. 

Segundo Hely Lopes Meirelles, “A autarquia, sendo um prolongamento do Poder Público, uma 
longa manus do Estado, deve executar serviços próprios do Estado, em condições idênticas às do 
Estado, com os mesmos privilégios da Administração-matriz e passíveis dos mesmos controles 
dos atos administrativos”.

De forma resumida, temos as seguintes características nas autarquias:

 • Integram a estrutura da Administração Pública Indireta;

 • Resultam da descentralização por outorga;

 • Possuem personalidade jurídica de direito público, ou seja, sujeita-se a regime jurídico de 
direito público;

 • Possuem patrimônio próprio, composto por bens públicos;

 • Os atos lesivos ao seu patrimônio estão sujeitos à ação popular;
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 • São tidas como um serviço público personificado;

 • Estão vinculadas (e não subordinadas!) à pessoa política que as criou – tal relação de 
vinculação também é denominada de controle finalístico (e não hierárquico!) ou tutela ou 
supervisão ministerial, exercido nos termos e limites definidos em lei;

 • Criadas ou extintas por lei específica (CF, art. 37, XIX);

 • Exercem atividade típica do Estado;

 • Sujeitam-se à realização de concurso público e ao procedimento licitatório, como regra;

 • Regime de Pessoal: regime jurídico único estatutário, reestabelecido por medida cautelar 
deferida pela Corte Suprema, no julgamento da ADI 2.135/DF, de 02 de agosto de 2007;

 • Juízo Competente: as autarquias federais, nos litígios comuns, terão suas causas 
processadas e julgadas na Justiça Federal, já as autarquias estaduais e municipais terão 
suas causas processadas e julgadas na Justiça Estadual;

 • As autarquias respondem de forma objetiva em relação ao dano causado pelos seus 
agentes, nessa qualidade, a terceiros (CF, art. 37, § 6º);

 • Sujeitam-se à fiscalização do Tribunal de Contas (CF, art. 70).

Como exemplo de tais entidades temos o Banco Central do Brasil (Bacen), o Instituto Nacional 
de Seguridade Social (INSS), a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o Instituto Brasileiro de 
Meio Ambiente (Ibama), entre outros.

b) Fundações Públicas

Entende-se como Fundação a entidade formada pela atribuição de personalidade jurídica a um 
patrimônio ou complexo de bens, para servir a determinado fim de utilidade pública ou em 
benefício da coletividade. Possui personalidade jurídica própria e natureza não lucrativa. 

No Direito Brasileiro, a expressão “fundação” requer certo cuidado, pois poderemos ter as 
fundações privadas, que são fiscalizadas pelo Ministério Público, guardando relação com o 
estudo do Direito Civil (Fundação da Xuxa, Fundação Roberto Marinho, etc); e as fundações 
públicas, que são objeto de estudo do Direito Administrativo, devendo ter suas atividades 
supervisionadas pela pessoa política responsável.

As fundações públicas podem possuir personalidade jurídica de direito público (quando criada 
diretamente por lei) ou de direito privado (quando a lei meramente autorizar sua criação), 
mas, sempre que instituída pelo Poder Público, será fundação pública. No caso das fundações 
públicas de direito público (as denominadas fundações autárquicas ou autarquias fundacionais), 
são válidas as mesmas considerações acerca das autarquias.

Quanto ao juízo competente, embora haja divergência doutrinária, a corrente majoritária é 
que as fundações públicas federais de direito público ou privado possuem o foro da Justiça 
Federal.

Destacamos que a professora Maria Sylvia di Pietro utiliza a expressão “patrimônio público 
personificado” para designar as fundações públicas.



 

www.acasadoconcurseiro.com.br2286

Como exemplo de fundações públicas, podemos citar a Fundação Rio Zôo (do Município do Rio 
de Janeiro), a Fundação IBGE, entre outras.

MACETE!
ÓRGÃO – Centros de Competência, sem personalidade jurídica

AUTARQUIA – Serviço Público Personificado

FUNDAÇÃO PÚBLICA – Patrimônio Público Personificado

c) Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista

Empresa pública é a entidade com personalidade jurídica de direito privado, integrante 
da Administração Indireta, instituída pelo Poder Público, mediante autorização legislativa 
específica, revestindo-se de qualquer das formas admitidas em Direito e com capital 
exclusivamente público, para exploração de atividades econômicas ou execução de serviços 
públicos.

Sociedade de economia mista é a entidade com personalidade jurídica de direito privado, 
integrante da Administração Indireta, instituída pelo Poder Público, mediante autorização 
legislativa específica, revestindo-se sob a forma de sociedade anônima e com controle 
acionário do Poder Público, para exploração de atividades econômicas ou execução de 
serviços públicos.

As empresas públicas e as sociedades de economia mista possuem as seguintes características 
comuns:

 • Personalidade jurídica de direito privado (sem as prerrogativas de direito público);

 • Criação por autorização legislativa específica;

 • Objeto: atividade econômica ou prestação de serviço público;

 • Regime de pessoal: celetista (trabalhista), mas o ingresso depende previamente de 
concurso público.

 • Estão sujeitas às regras gerais de licitação (Lei nº 8.666/93), porém poderão ter seu próprio 
estatuto, quando seu objeto for atividade econômica (CF, art. 173, § 1º, III)

 • Estão sujeitas a um regime híbrido, ou seja, seguem regras do direito público (concurso 
público e licitação, por exemplo) e regras do direito privado (obrigações trabalhistas, por 
exemplo).
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Já como distinções entre elas, podemos apontar as seguintes:

Distinções Sociedade de Economia 
Mista Empresa Pública

Forma Societária somente S.A. (Sociedade 
Anônima) Qualquer forma (inclusive S.A.)

Composição do Capital Majoritariamente público Exclusivamente Público

Foro Processual* Justiça Estadual (U/E/DF/M) Justiça Federal (União) ou 
Justiça Estadual (E/DF/M)

Exemplos
Banco do Brasil, Petrobras, 
Instituto de Resseguros do 
Brasil (IRB), entre outros

Correios, Caixa Econômica 
Federal (CEF), entre outras

* No caso de causas trabalhistas, o foro é o mesmo – Justiça do Trabalho

IMUNIDADE TRIBUTÁRIA
A Constituição Federal, em seu art. 150, VI, “a”, veda a cobrança de impostos sobre 
patrimônio, renda ou serviços entre os entes da Federação (União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios). Essa vedação é chamada de imunidade recíproca.

Assim, não pode o Município cobrar IPTU de um prédio público estadual nem o Estado 
cobrar IPVA dos veículos da Prefeitura. O fundamento de tal imunidade é preservar os 
entes políticos de qualquer pressão indireta que um ente possa exercer sobre o outro.

Nos termos do § 2º do art. 150 da CF/88, as autarquias e as fundações mantidas pelo 
Poder Público também gozam da imunidade tributária recíproca, no que se refere ao 
patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas 
decorrentes. 

Muito embora não haja previsão expressa da imunidade recíproca para empresas 
públicas e sociedades de economia mista, a jurisprudência tem estendido tal benefício 
também às empresas públicas e às sociedades de economia mista, desde que 
prestadoras de serviço público.

Logo, se a empresa pública ou sociedade de economia mista explorar atividade 
econômica, não irá gozar do benefício porque a ela deve ser aplicado o mesmo regime 
jurídico da iniciativa privada (art. 173, § 1º, II, da CF/88).

O exemplo mais comum de empresa pública que goza de imunidade recíproca é 
a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT). Isso porque os Correios são 
entendidos como uma empresa prestadora de serviço público obrigatório e exclusivo 
do Estado e não como exploradora de atividade econômica, embora também ofereçam 
serviços dessa natureza.
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2.3 Conceitos Relevantes

2.3.1 AGÊNCIAS EXECUTIVAS

Agência executiva é uma qualificação concedida pelo Poder Executivo à autarquia ou à fundação 
pública que assinar contrato de gestão com o respectivo Ministério supervisor. Por meio de 
tal contrato, serão estabelecidas determinadas metas e objetivos a serem cumpridos. Sendo 
assim, percebemos que as agências executivas não representam uma nova forma na estrutura 
da Administração Pública Brasileira.

A qualificação de agência executiva pode ser concedida (ato discricionário) pelo Poder Público, 
desde que os requisitos estabelecidos no art. 51, da Lei nº 9.649/98 sejam preenchidos. Tal 
contrato de gestão possui base no próprio Texto Constitucional, art 37, § 8º, visando uma maior 
autonomia gerencial, orçamentária e financeira da entidade assim qualificada.

O principal é sabermos que as agências executivas são entidades integrantes da estrutura 
da Administração Pública Indireta, visto que apenas representam autarquias ou fundações 
públicas com privilégios maiores.

2.3.2 AGÊNCIAS REGULADORAS

No início da década de 1990, iniciou-se um processo denominado “Reforma do Estado”, que 
tinha como objetivo principal a redução da máquina administrativa (formação de um “Estado 
Mínimo”), pois entendia-se que o Estado desempenhava várias funções que não precisavam 
ser por ele desempenhadas.

A intenção de tal movimento era aumentar a eficiência nas áreas em que se considerava 
imprescindível a atuação do Estado. Tanto que tal reforma culminou com a Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998, conhecida como “Primeira Reforma Administrativa”, que inseriu 
a eficiência, no rol dos princípios básicos que integram toda atividade administrativa.

Entre essas atividades que só poderiam ser desenvolvidas pelo Estado, destaca-se a regulação 
das atividades consideradas típicas do Estado. Assim, surgiram as agências reguladoras, que 
vieram suprir tal necessidade.

No Direito Administrativo brasileiro, as agências reguladoras não representaram uma nova 
figura jurídica na estrutura da Administração Pública, pois as leis que vêm instituindo essas 
entidades têm-lhes conferido a forma de autarquias em regime especial.

As agências reguladoras são integrantes da Administração Indireta, visto que são autarquias 
com grande grau de especialização e autonomia.

A expressão “agência reguladora” não encontra base constitucional. No Texto Constitucional, 
só encontraremos as expressões “órgão regulador”. Assim, teremos:
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CF, art. 21, XI - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou 
permissão, os serviços de telecomunicações, nos termos da lei, que disporá sobre 
a organização dos serviços, a criação de um órgão regulador e outros aspectos 
institucionais

CF, art. 177, § 2º - A lei a que se refere o § 1º disporá sobre: 

I - a garantia do fornecimento dos derivados de petróleo em todo o território 
nacional; 

II - as condições de contratação; 

III - a estrutura e atribuições do órgão regulador do monopólio da União; 

Consequentemente, as leis que criaram tais “órgãos” reguladores previstos no texto 
constitucional foram: a Lei nº 9.472/97 (Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel) e a 
Lei nº 9.478/97 (Agência Nacional de Petróleo – ANP).

Ambas as agências foram criadas, pelas respectivas leis, sob a forma jurídica de “autarquia de 
regime especial”, sendo a Anatel vinculada ao Ministério das Comunicações e a ANP vinculada 
ao Ministério de Minas e Energia.

Quanto à natureza jurídica das agências reguladoras, cabe ressaltar que não há obrigatoriedade 
de elas serem instituídas na forma de autarquia. Elas poderiam ser, simplesmente, órgãos (logo, 
despersonalizados) especializados, integrantes da Administração Direta.

Na verdade, o legislador procurou dar um maior grau de independência perante o Poder 
Executivo, atribuindo às agências reguladoras a forma de autarquias. 

Também é importante ressaltar que, pelo fato de as agências reguladoras exercerem atividades 
típicas do Estado, para o Supremo Tribunal Federal (STF), elas só poderiam ser pessoas jurídicas 
de direito público, caso contrário, a lei instituidora estaria fadada à inconstitucionalidade.

2.3.3 TERCEIRO SETOR: ENTIDADES PARAESTATAIS

PARAESTATAL OU PARESTATAL – “PARALELO AO ESTADO; AO LADO DO ESTADO”

Tradicionalmente, Hely Lopes Meireles incluía as empresas públicas e sociedades de economia 
mista em tal conceito. Tal conceito, modernamente, não é mais aceito, visto que as referidas 
entidades integram a Administração Indireta. Sendo assim, não estão “ao lado do Estado”, mas 
sim integrando o próprio Estado.

Entidades paraestatais são entes de cooperação com o Poder Público. São as pessoas privadas 
que, agindo ao lado do Estado, colaboram com este, no desempenho de atividade de interesse 
público, não lucrativa, recebendo, por isso, especial proteção estatal, tais como incentivos 
fiscais e outros benefícios.



 

www.acasadoconcurseiro.com.br2290

Assim, são características comuns ao conceito de entidades paraestatais:

• NÃO INTEGRAM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA;

• Pessoas jurídicas de direito privado;

• Atividade de interesse público, sem fins lucrativos.

São quatro as entidades que integram tal conceito:

a) Serviços sociais autônomos;

b) Organizações sociais;

c) Organizações da sociedade civil de interesse público (Oscip);

d) Entidades de apoio.

3. Agentes Públicos

É todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, 
nomeação, designação, contratação ou qualquer forma de investidura ou vínculo, mandato, 
cargo, emprego ou função pública. Tal definição tem origem na Lei nº 8.429/92 (Lei de 
Improbidade Administrativa), em seu art. 2º. 

De forma sucinta, percebemos que agente público é toda pessoa física que presta serviços ao 
Estado.

Percebemos que a expressão agente público agrega vários segmentos do serviço público, sendo 
bem mais ampla que a definição de servidor público, normalmente, adotada pelos Estatutos, 
que os definem como a pessoa legalmente investida em cargo público.

A grande diferença entre as duas nomenclaturas utilizadas no Direito Administrativo Brasileiro 
é que servidor público é aquele que ocupa cargo público, já a definição de agente público 
engloba aquele que ocupa cargo, emprego, função ou mandato.

Na verdade, o servidor público, como veremos adiante, integra uma das categorias dos agentes 
públicos. 

3.1 Espécies e Classificação

Existem várias formas de classificação dos agentes públicos, porém a mais utilizada para fins de 
prova é a adotada por Hely Lopes Meirelles, que utilizaremos a seguir:

a) Agentes Políticos;

b) Agentes Administrativos;

c) Agentes Honoríficos;

d) Agentes Delegados;

e) Agentes Credenciados.
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CUIDADO! 
A professora Maria Sylvia Di Pietro utiliza a seguinte classificação:

a) Agentes políticos;

b) Servidores públicos;

c) Militares (a Emenda Constitucional nº 18/98 aboliu a nomenclatura servidor 
público militar);

d) Particulares em colaboração com o Poder Público.

a) Agentes Políticos

São aqueles componentes do alto escalão do Governo, possuindo competência emanada 
diretamente pela Constituição Federal, exercendo funções governamentais, judiciais e quase 
judiciais, elaborando normas legais, conduzindo os negócios públicos, decidindo e atuando 
com independência nos assuntos de sua competência.

Não se submetem aos regimes jurídicos próprios dos servidores públicos em geral, pois 
possuem regras próprias, devido à importância de suas funções. Normalmente, seus cargos são 
providos mediante eleição, nomeação ou designação.

Segundo Hely Lopes Meirelles, são agentes políticos:

 • Membros do Poder Executivo – o Chefe do Poder Executivo (Presidente da República, 
Governador e Prefeito) e seus auxiliares imediatos (Ministros de Estado e Secretários 
Estaduais e Municipais);

 • Membros do Poder Legislativo – Senadores, Deputados (Federais, Estaduais e Distritais) e 
Vereadores;

 • Membros do Poder Judiciário – Magistrados, em geral;

 • Membros do Ministério Público (Procuradores e Promotores) e Membros dos Tribunais de 
Contas (Ministros e Conselheiros);

 • Representantes diplomáticos (diplomatas);

 • Demais autoridades que atuem com independência funcional no desempenho das 
atribuições governamentais, judiciais ou quase judiciais, atuando no quadro do 
funcionalismo estatutário.

Já Celso Antônio Bandeira de Mello, seguido por Maria Sylvia Di Pietro, entende que “são os 
titulares dos cargos estruturais à organização política do País, isto é, são os ocupantes dos 
cargos que compõem o arcabouço constitucional do Estado e, portanto, o esquema fundamental 
do poder. Sua função é a de formadores da vontade superior do Estado”.

Para eles, os agentes políticos seriam, apenas, os Chefes do Poder Executivo, nas diversas 
esferas, seus auxiliares imediatos, os Senadores, os Deputados e os Senadores.
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Conforme Maria Sylvia Di Pietro, “É necessário reconhecer, contudo, que atualmente há uma 
grande tendência a considerar os membros da Magistratura e do Ministério Público como 
agentes políticos.

Nesse sentido, o STF referiu-se aos magistrados como “agentes políticos, investidos para 
o exercício de atribuições constitucionais, sendo dotados de plena liberdade funcional no 
desempenho de suas funções, com prerrogativas próprias e legislação específica”.

Por fim, é importante ressaltar que, por ser o Tribunal de Contas um órgão auxiliar do Poder 
Legislativo, o STF entendeu que os Conselheiros das Cortes de Contas não são agentes políticos, 
mas sim agentes administrativos.

b) Agentes Administrativos

São aqueles que possuem uma relação funcional com a Administração Pública. Em regra, 
sujeitam-se à hierarquia administrativa e à regime jurídico próprio.

São os servidores públicos, os empregados públicos, os contratados temporariamente, os 
ocupantes de cargo em comissão, etc.

Como regime jurídico, devemos entender o conjunto de regras que estabelecem a relação 
existente entre a Administração Pública e seus agentes públicos. De modo sucinto, podemos 
concluir que tal expressão abrange o conjunto de direitos e deveres existente em tal vínculo 
funcional.

Assim, os servidores públicos federais possuem como regime jurídico próprio a Lei nº 8.112/90, 
que representa o Estatuto do Servidor Público Federal, que contém seus direitos e deveres.

c) Agentes Honoríficos

Não possuem qualquer vínculo funcional com o Estado. Possuem, geralmente uma função 
gratuita e temporária, mas respondem penalmente pelo exercício arbitrário delas. Segundo a 
doutrina, decorrem do dever cívico, da honrabilidade de exercer essas atribuições.

Assim temos: mesários do Tribunal Regional Eleitoral (ter), jurados do Tribunal de Júri, etc.

d) Agentes Delegados

São os particulares contratados pela Administração, que agem em nome próprio, executando 
as atribuições para as quais foram contratados. Dividem-se, basicamente, em: concessionários, 
permissionários e autorizatários de serviços públicos.

e) Agentes Credenciados

Para Hely Lopes Meirelles: são os que recebem a incumbência da Administração para representa-
la em determinado ato ou praticar certa atividade específica, mediante remuneração do Poder 
Público credenciante”.
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Como exemplo de agentes credenciados, podemos citar as clínicas especializadas credenciadas 
pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e as clínicas especializadas credenciadas pelo Departamento 
de Trânsito (Detran).

SERVIDOR PÚBLICO
Em sentido amplo, Maria Sylvia Di Pietro afirma serem servidores públicos as pessoas 
físicas que prestam serviço ao Estado e às entidades da Administração Indireta, com 
vínculo empregatício (seja estatutário, celetista ou especial) e mediante remuneração 
paga pelos cofres públicos.

Os Estatutos definem servidor público em sentido estrito, como sendo a pessoa 
legalmente investida em cargo público. Essa definição seria a de servidor público, em 
sentido estrito, englobando as pessoas físicas ocupantes de cargo público, efetivo ou 
em comissão, sujeitas a um regime jurídico estatutário ou legal.

Assim, em sentido amplo, até os empregados públicos celetistas e os contratados 
temporariamente, para atender necessidade excepcional de interesse público, podem 
ser chamados de servidores públicos.

Também cabe ressaltar que a Emenda Constitucional nº 18/98 aboliu a nomenclatura 
servidor público militar. Hoje, fala-se em militares que abrangem as pessoas físicas 
que prestam serviços às Forças Armadas, às Polícias Militares e Corpos de Bombeiros 
Militares dos Estados e Distrito Federal.

De qualquer forma, as definições de servidor público (em sentido amplo ou em sentido 
estrito) são menos abrangentes que a definição de agente público trazida pela Lei nº 
8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa), em seu artigo 2º. 

A grande diferença entre as duas nomenclaturas utilizadas no Direito Administrativo 
Brasileiro é que servidor público é aquele que ocupa cargo público, já a definição de 
agente público engloba aquele que ocupa cargo, emprego, função ou mandato. Assim, 
como visto anteriormente, os servidores públicos são espécies de agentes públicos, 
classificados como agentes administrativos.

Já a expressão empregado público é utilizada para representar aqueles que possuem 
um vínculo funcional com a Administração, estabelecido por meio de um regime 
jurídico celetista, enquanto que funcionário público é um termo que atualmente 
só é utilizado no Direito Penal, não tendo mais relevância ao estudo do Direito 
Administrativo.

Funcionário público, para o Direito Penal, é todo aquele que, embora transitoriamente 
ou sem remuneração, pratica crime contra a Administração Pública, no exercício de 
cargo, emprego ou função. Os conceitos de agente público e funcionário público são 
bem amplos e equivalentes.
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Questões CESPE

1. (Cespe – MPU – Técnico Administrativo – 
2015) 

Autarquia é entidade dotada de personali-
dade jurídica própria, com autonomia admi-
nistrativa e financeira, não sendo possível 
que a lei institua mecanismos de contro-
le da entidade pelo ente federativo que a 
criou.

( ) Certo   ( ) Errado

2. (Cespe – MPU – Técnico Administrativo – 
2015) 

O instrumento adequado para a criação de 
autarquia é o decreto, pois o ato é de natu-
reza administrativa e de iniciativa privativa 
do chefe do Poder Executivo.

( ) Certo   ( ) Errado

3. (Cespe – TRE-GO – Técnico Judiciário – 
2015)

As empresas públicas são pessoas jurídicas 
de direito público.

( ) Certo   ( ) Errado

4. (Cespe – TRE-GO – Técnico Judiciário – 
2015)

Com exceção das sociedades de economia 
mista, que — devido à participação da ini-
ciativa privada em seu capital — seguem 
regras próprias, os órgãos da administração 
indireta estão sujeitos à regra de licitar.

( ) Certo   ( ) Errado

5. (Cespe – Defensoria Pública-PE – 2015)

Considera-se desconcentração a transferên-
cia, pela administração, da atividade admi-
nistrativa para outra pessoa, física ou jurídi-
ca, integrante do aparelho estatal.

( ) Certo   ( ) Errado

6. (Cespe – TRE-GO – Técnico Judiciário – 
2015) 

Na desconcentração, há divisão de com-
petências dentro da estrutura da entidade 
pública com atribuição para desempenhar 
determinada função.

( ) Certo   ( ) Errado

7. (Cespe – TRE-GO – Técnico Judiciário – 
2015)

A descentralização é caracterizada pela dis-
tribuição de competência de forma externa, 
ou seja, de uma pessoa jurídica para outra 
criada para esse fim específico, o que resul-
ta em uma relação hierárquica entre elas.

( ) Certo   ( ) Errado

8. (Cespe – MPU – Analista Administrativo – 
2015) 

A criação de autarquia é uma forma de 
descentralização por meio da qual se 
transfere determinado serviço público para 
outra pessoa jurídica integrante do aparelho 
estatal.

( ) Certo   ( ) Errado
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9. (Cespe – TRE-GO – Analista Judiciário – 
2015)

Entidades paraestatais são pessoas jurídicas 
de direito público ou privado que atuam ao 
lado do Estado, executando atividades de 
interesse público, porém não privativos do 
ente estatal.

( ) Certo   ( ) Errado

(Cespe – TJDFT – Técnico Judiciário – 2013)

A respeito da administração direta e indire-
ta e dos conceitos de centralização e des-
centralização, julgue os próximos itens.

10. Entidades paraestatais, pessoas jurídicas de 
direito privado que integram a administra-
ção indireta, não podem exercer atividade 
de natureza lucrativa.

( ) Certo   ( ) Errado

11. Quando o Estado cria uma entidade e a ela 
transfere, por lei, determinado serviço pú-
blico, ocorre a descentralização por meio de 
outorga.

( ) Certo   ( ) Errado

12. A criação, por uma universidade federal, de 
um departamento específico para cursos de 
pós-graduação é exemplo de descentraliza-
ção.

( ) Certo   ( ) Errado

13. (Cespe – TJDFT – Oficial de Justiça – 2013)

Os termos concentração e centralização 
estão relacionados à ideia geral de distri-
buição de atribuições do centro para a peri-
feria, ao passo que desconcentração e des-
centralização associam-se à transferência 
de tarefas da periferia para o centro.

( ) Certo   ( ) Errado

14. (Cespe – TJDFT – Oficial de Justiça – 2013)

Pertence à justiça federal a competência 
para julgar as causas de interesse das em-
presas públicas, dado o fato de elas presta-
rem serviço público, ainda que detenham 
personalidade jurídica de direito privado.

( ) Certo   ( ) Errado

(Cespe – TJDFT – Analista Judiciário – 2013)

No que se refere ao conceito de administra-
ção pública e à classificação dos órgãos pú-
blicos, julgue os itens seguintes.

15. Os órgãos públicos classificam-se, quanto à 
estrutura, em órgãos singulares, formados 
por um único agente, e coletivos, integra-
dos por mais de um agente ou órgão.

( ) Certo   ( ) Errado

16. Administração pública em sentido orgânico 
designa os entes que exercem as funções 
administrativas, compreendendo as pesso-
as jurídicas, os órgãos e os agentes incumbi-
dos dessas funções.

( ) Certo   ( ) Errado

(Cespe – TJDFT – Analista Judiciário – 2013)

Acerca das autarquias, empresas públicas 
e sociedades de economia mista, julgue os 
itens a seguir.

17. As sociedades de economia mista podem 
revestir-se de qualquer das formas em di-
reito admitidas, a critério do poder público, 
que procede à sua criação.

( ) Certo   ( ) Errado

18. Nos litígios comuns, as causas que digam 
respeito às autarquias federais, sejam estas 
autoras, rés, assistentes ou oponentes, são 
processadas e julgadas na justiça federal.

( ) Certo   ( ) Errado
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19. Pessoas jurídicas de direito privado inte-
grantes da administração indireta, as em-
presas públicas são criadas por autorização 
legal para que o governo exerça atividades 
de caráter econômico ou preste serviços pú-
blicos.

( ) Certo   ( ) Errado

20. (Cespe – Telebras – Assistente Administra-
tivo – 2013) 

Para a instituição de fundação pública, deve 
ser editada lei complementar que autorize o 
presidente da República a expedir decreto 
para a criação da fundação.

( ) Certo   ( ) Errado

(Cespe – PCBA – Delegado – 2013) 

A respeito de administração pública, julgue 
os itens seguintes.

21. Entidades paraestatais são pessoas jurídicas 
privadas que colaboram com o Estado no 
desempenho de atividades não lucrativas, 
mas não integram a estrutura da adminis-
tração pública.

( ) Certo   ( ) Errado

22. A criação de nova secretaria por governador 
de estado caracteriza exemplo de descen-
tralização.

( ) Certo   ( ) Errado

23. (Cespe – INPI – Direito – 2013) 

As empresas públicas são pessoas jurídicas 
de direito  privado, com totalidade de capi-
tal público, cuja criação  depende de autori-
zação legislativa, e sua estruturação  jurídica 
pode se dar em qualquer forma admitida 
em direito. 

( ) Certo   ( ) Errado

24. (Cespe – INPI – Direito – 2013) 

O instituto da desconcentração permite que 
as atribuições  sejam distribuídas entre ór-
gãos públicos pertencentes a uma  única 
pessoa jurídica com vistas a alcançar uma 
melhora na  estrutura organizacional. Assim, 
concentração refere-se à  administração di-
reta; já desconcentração, à indireta. 

( ) Certo   ( ) Errado

25. (Cespe – INPI – Direito – 2013) 

A autarquia, mesmo sendo integrante da 
administração  pública indireta, tem perso-
nalidade jurídica de direito  privado e sua 
criação depende de lei específica. 

( ) Certo   ( ) Errado

26. (Cespe- ICMBio – Auxiliar Administrativo – 
2014) 

A administração pública direta é composta 
por entidades autônomas, com natureza 
de direito público ou privado, como as 
fundações públicas e também as empresas 
públicas.

( ) Certo   ( ) Errado

27. (Cespe – ICMBio – Técnico Administrativo – 
2014) 

Existem órgãos da administração direta atu-
ando na administração federal, estadual e 
municipal.

( ) Certo   ( ) Errado

28. (Cespe- ANTAQ – Técnico Administrativo – 
2014) 

Os órgãos administrativos são pessoas jurí-
dicas de direito público que compõem tanto 
a administração pública direta quanto a in-
direta.

( ) Certo   ( ) Errado
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29. (Cespe- SUFRAMA – Agente Administrativo 
– 2014) 

Empresa pública e sociedade de economia 
mista são entidades da administração 
indireta com personalidade jurídica de 
direito privado.

( ) Certo   ( ) Errado

30. (Cespe- MDIC – Analista Administrativo – 
2014) 

Embora nos municípios haja apenas admi-
nistração direta, nos estados, em razão da 
autonomia dada pela Constituição Federal de 
1988 (CF), pode haver administração indireta

( ) Certo   ( ) Errado

31. (Cespe – ICMBio – Auxiliar Administrativo – 
2014) 

O ICMBio, como entidade da administração 
pública indireta, é uma autarquia em regime 
especial, vinculado ao Ministério do Meio 
Ambiente, sem autonomia administrativa e 
com dever de subordinação hierárquica aos 
órgãos da administração pública direta.

( ) Certo   ( ) Errado

32. (Cespe – CADE – Analista Administrativo – 
2014) 

Para a criação de uma autarquia, é 
necessária lei que autorize a sua instituição, 
seguida do registro do ato constitutivo no 
órgão competente.

( ) Certo   ( ) Errado

33. (Cespe – CADE – Analista Administrativo – 
2014) 

As entidades da administração pública indi-
reta têm capacidade de autoadministração, 
ou seja, podem definir regras para se orga-
nizarem.

( ) Certo   ( ) Errado

34. (Cespe – PF – Administrativo – 2014)

São características das sociedades de eco-
nomia mista: criação autorizada por lei; per-
sonalidade jurídica de direito privado; sujei-
ção ao controle estatal; estruturação sob a 
forma de sociedade anônima.

( ) Certo   ( ) Errado

35. (Cespe – TC-DF – Técnico – 2014) 

Em virtude do princípio da reserva 
legal, a criação dos entes integrantes da 
administração indireta depende de lei 
específica.

( ) Certo   ( ) Errado

36. (Cespe – TC-CE – Técnico Judiciário – 2014)

Trata-se de administração indireta quando 
o Estado, a fim de obter maior celeridade 
e eficiência, exerce algumas de suas 
atividades de forma desconcentrada.

( ) Certo   ( ) Errado

37. (Cespe – TC-CE – Técnico Judiciário – 2014)

As empresas públicas e as sociedades de 
economia mista são integrantes da admi-
nistração indireta, independentemente de 
prestarem serviço público ou de exercerem 
atividade econômica de natureza empresa-
rial.

( ) Certo   ( ) Errado

38. (Cespe – TC-CE – Técnico Judiciário – 2014)

Toda pessoa integrante da administração in-
direta está vinculada a determinado órgão 
da administração direta, fato que decorre 
do princípio da especificidade.

( ) Certo   ( ) Errado
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39. (Cespe – TC-CE – Técnico Judiciário – 2014)

Em virtude do princípio da separação dos 
poderes, a administração pública direta é 
exercida exclusivamente pelo Poder Execu-
tivo, o qual é incumbido da atividade admi-
nistrativa em geral.

( ) Certo   ( ) Errado

40. (Cespe – TC-CE – Técnico Judiciário – 2014) 

A criação de empresa pública e de socieda-
de de economia mista depende de autoriza-
ção legislativa, porém, o mesmo não ocorre 
às suas subsidiárias.

( ) Certo   ( ) Errado

41. (Cespe – DPU – 2016) 

A criação de autarquia federal depende de 
edição de lei complementar.

( ) Certo   ( ) Errado

42. (Cespe – DPU – 2016) 

Cria-se empresa pública e autoriza-se seu 
imediato funcionamento por meio de publi-
cação de lei ordinária específica.

( ) Certo   ( ) Errado

43. (Cespe – TJDFT – Oficial de Justiça – 2015)

A criação, pela União, de sociedade de eco-
nomia mista depende de autorização le-
gislativa. Autorizada, a sociedade deverá 
assumir a forma de sociedade anônima, e 
a maioria de suas ações com direito a voto 
pertencerão à União ou a entidade da admi-
nistração indireta.

( ) Certo   ( ) Errado

44. (Cespe – TRE-RS – Analista Administrativo – 
2015) 

Ao promover a descentralização por serviço, 
o poder público transfere ao ente descen-
tralizado não apenas a execução, mas tam-
bém a titularidade do serviço. 

( ) Certo   ( ) Errado

45. (Cespe – TJRR – Administrador – 2012)

Os agentes administrativos vinculam-se pro-
fissionalmente ao Estado ou às suas entida-
des autárquicas e fundacionais e se sujeitam 
à hierarquia funcional e ao regime jurídico 
único da entidade estatal a que servem.

( ) Certo   ( ) Errado

46. (Cespe – TRE-MT – Analista Administrativo 
– 2015) 

Os órgãos públicos não têm personalidade 
jurídica e podem integrar tanto a estrutura 
da administração direta como a da adminis-
tração indireta. 

( ) Certo   ( ) Errado

47. (Cespe – TJ-RO – Oficial de Justica – 2012)

De acordo com a jurisprudência do STF e 
com a interpretação doutrinária as funda-
ções públicas podem ser criadas com per-
sonalidade jurídica de direito público direta-
mente por lei específica.

( ) Certo   ( ) Errado

48. (Cespe – TJ-RO – Oficial de Justica – 2012)

As entidades administrativas possuem auto-
nomia política e administrativa, bem como 
capacidade de autoadministração.

( ) Certo   ( ) Errado
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49. (Cespe – TJ-RO – Oficial de Justica – 2012)

A criação de uma organização social consis-
te em exemplo de desconcentração admi-
nistrativa.

( ) Certo   ( ) Errado

50. (Cespe – TRE-MT – Analista Administrativo 
– 2015) 

As autarquias e as fundações públicas são 
subordinadas hierarquicamente a órgãos da 
administração direta. 

( ) Certo   ( ) Errado

51. (Cespe – PGEBA – Procurador – 2014) 

Desde que presentes a relevância e urgência 
da matéria, a criação da autarquia pode ser 
autorizada por medida provisória, devendo, 
nesse caso, ser providenciado o registro do 
ato constitutivo na junta comercial compe-
tente.

( ) Certo   ( ) Errado

52. (Cespe – IBAMA – Analista – 2012) 

A criação do IBAMA, autarquia a que a União 
transferiu por lei a competência de atuar na 
proteção do meio ambiente, é exemplo de 
descentralização por serviço.

( ) Certo   ( ) Errado

(Cespe – DPRF – Agente Administrativo – 
2012) 

No que se refere à administração direta e in-
direta, julgue os itens subsecutivos.

53. São exemplos de prerrogativas estatais es-
tendidas às autarquias a imunidade tributá-
ria recíproca e os privilégios processuais da 
Fazenda Pública.

( ) Certo   ( ) Errado

54. Denominam-se fundações públicas as enti-
dades integrantes da administração indireta 
que não são criadas para a exploração de 
atividade econômica em sentido estrito.

( ) Certo   ( ) Errado

55. As autarquias não podem ampliar sua autono-
mia gerencial, orçamentária e financeira, pois 
isso acarretaria prejuízo do controle finalístico 
realizado pela administração pública.

( ) Certo   ( ) Errado

56. Embora tanto as empresas públicas quanto 
as sociedades de economia mista sejam pes-
soas jurídicas de direito privado integrantes 
da administração pública indireta, ambos os 
tipos de entidades sujeitam-se a controles 
administrativos diversos.

( ) Certo   ( ) Errado

(Cespe – DPRF – Técnico Superior – 2012)

Acerca da estrutura da administração públi-
ca, que abrange as administrações direta e 
indireta, esta composta por entidades do-
tadas de personalidade jurídica, julgue os 
itens subsequentes.

57. Não é considerada integrante da adminis-
tração pública a entidade qualificada com 
natureza de pessoa jurídica de direito priva-
do que, embora se constitua como socieda-
de de economia mista, exerça atividade tipi-
camente econômica.

( ) Certo   ( ) Errado

58. O ente federado, ao optar por descentrali-
zar determinada atividade administrativa 
mediante a criação de uma nova entidade 
pública que integre a administração públi-
ca indireta, deve conferir a esta autonomia 
administrativa, gerencial, orçamentária e fi-
nanceira, mas não autonomia política. 

( ) Certo   ( ) Errado
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59. Para criar uma empresa pública com o obje-
tivo de descentralizar a execução de um ser-
viço público, o ente federado deve fazê-lo 
por meio de delegação mediante contrato 
administrativo, cabendo à empresa pública 
a prestação do serviço por sua conta e risco, 
mas sujeitando-se à fiscalização da pessoa 
jurídica que o delegou.

( ) Certo   ( ) Errado

60. As organizações sociais não estão compre-
endidas no rol das entidades que consti-
tuem a administração pública indireta.

( ) Certo   ( ) Errado

Gabarito: 1. E 2. E 3. E 4. E 5. E 6. C 7. E 8. C 9. E 10. C 11. C 12. E 13. E 14. E 15. E 16. C 17. E  
18. C 19. C 20. E 21. C 22. E 23. C 24. E 25. E 26. C 27. C 28. E 29. C 30. E 31. E 32. E 33. C 34. C  
35. C 36. E 37. C 38. E 39. E 40. E 41. E 42. E 43. C 44. C 45. C 46. E 47. C 48. E 49. E 50. C 51. E  
52. C 53. C 54. C 55. E 56. E 57. E 58. C 59. E 60. C
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TÓPICO 3

Atos administrativos: conceito, requisitos, atributos, classificação, espécies, revogação, 
anulação e invalidação

1. CONCEITO

A Administração Pública realiza sua função executiva (ou administrativa) por meio de 
atos jurídicos que recebem a denominação de Atos Administrativos. Sendo assim, atos 
administrativos são espécies do gênero ato jurídico.

Segundo a Teoria Geral do Direito, podemos afirmar que todos os fenômenos (naturais 
ou humanos) a que o Direito atribui significação e que possuem consequências jurídicas, 
denominam-se fatos jurídicos em sentido amplo.

Por sua vez, esses se distinguem em:

a) Fato jurídico (em sentido estrito): qualquer evento que produza efeitos jurídicos e que não 
constitua uma manifestação de vontade humana. São eventos da natureza. Ex.: passagem 
do tempo (prescrição ou decadência), morte, nascimento, etc.

b) Ato jurídico: decorrem diretamente da manifestação de vontade humana e produzem 
efeitos jurídicos. Podem ser unilaterais (atos administrativos), bilaterais (contratos 
administrativos), etc.

Assim, segundo Hely Lopes Meireles, “ato administrativo é toda manifestação unilateral de 
vontade da Administração Pública que agindo nesta qualidade tenha por fim imediato, adquirir, 
resguardar, modificar, extinguir e declarar direitos, ou impor obrigações aos administrados ou 
a si própria”.

Sucintamente, podemos defini-lo como sendo a manifestação unilateral de vontade da 
Administração, quando esta atua na qualidade de Administração Pública (em relações 
jurídicas de direito público).

Devemos ressaltar que são manifestações de vontade, diferentes daquelas típicas do Poder 
Legislativo (elaboração de normas primárias – leis) ou do Poder Judiciário (decisões judiciais), 
mas é importante ressaltar que tanto o Poder Judiciário, quanto o Poder Legislativo também 
editam atos administrativos (função atípica), quando exercem suas atividades de gestão 
interna, tais como aquisição de materiais, concessão de licenças, etc.
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RESUMO!
Assim, temos que o Poder Executivo emite atos administrativos no exercício de suas 
funções típicas e os Poderes Legislativo e Judiciário emitem atos administrativos no 
exercício de suas funções atípicas.

Celso Antônio Bandeira de Mello ainda afirma ser o ato administrativo uma manifestação 
volitiva do Estado ou de quem lhe faça às vezes, ou seja, quem represente o Estado no exercício 
de suas funções administrativas. Assim, uma concessionária de serviço público ao representar a 
Administração Pública emite atos administrativos.

Cabe ressaltar que a Administração Pública também pratica atos regidos predominantemente 
pelo direito privado, igualando-se aos particulares, abrindo mão de sua supremacia de Poder 
Público. Nesse caso, o STF já se pronunciou, afirmando que “quando o Estado pratica atos 
jurídicos regulados pelo Direito Civil ou Comercial, coloca-se no plano dos particulares”.

2. FATOS ADMINISTRATIVOS

São também conhecidos como “atos materiais”. É uma mera realização material decorrente do 
exercício da função administrativa. De forma simplificada, constatamos ser a concretização da 
atividade administrativa. Normalmente, são consequências dos atos administrativos. 

Assim, a demolição de um prédio (fato administrativo) pode ser decorrente de uma ordem de 
serviço da Administração (ato administrativo).

3. REQUISITOS OU ELEMENTOS OU PRESSUPOSTOS DE VALIDADE

Para que um ato administrativo seja válido e insuscetível de anulação (seja pela própria 
Administração Pública ou pelo Poder Judiciário), é fundamental que sejam isentos de vícios 
(ou defeitos) os cinco elementos que o compõem (competência, finalidade, forma, motivo e 
objeto).

São os componentes essenciais de validade do ato administrativo. Se for desatendido qualquer 
um desses elementos, ou seja, praticado em desacordo com o que a lei, em princípio, o ato 
administrativo será nulo.

Como dito anteriormente, os elementos de formação do ato administrativo são cinco:

a) COMPETÊNCIA;

b) FINALIDADE;

c) FORMA;

d) MOTIVO ;

e) OBJETO.
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A professora Maria Sylvia Di Pietro cita como elementos de formação do ato administrativo: 
SUJEITO, finalidade, forma, motivo e objeto.

Tais elementos do ato administrativo são classificados de acordo com a sua estrita vinculação 
ou não à lei. Assim, podemos ter elementos vinculados (ou seja, previstos expressamente em 
lei) ou elementos não vinculados (em que a lei estabelece uma possibilidade de o administrador 
escolher entre as alternativas previstas em lei, para que haja de acordo com a sua conveniência 
e oportunidade).

Conforme a vinculação dos elementos à lei, teremos uma das principais classificações dos atos 
administrativos. Assim, os atos administrativos dividem-se basicamente em:

1) Ato vinculado ou regrado: é aquele em que a lei estabelece rigorosamente todos os 
requisitos e as condições de sua realização, sem deixar qualquer margem de liberdade 
ao administrador, ou seja, todos os elementos estão vinculados à lei. Não cabe ao 
administrador apreciar a oportunidade e conveniência para prática do ato. 

Como exemplo prático de ato administrativo vinculado, temos a concessão da licença gestante 
à servidora, a concessão da aposentadoria compulsória do servidor, entre outros. Em tais 
situações, a Administração não possui liberdade, ela tem que praticar o ato administrativo, de 
acordo com o estabelecido em lei.

2) Atos discricionários: são aqueles em que a Administração pode praticar com certa 
margem de escolha, ou seja, pode ser observada a oportunidade e a conveniência para a 
Administração praticar certos atos.

É importante ressaltar que os requisitos competência, finalidade e forma serão sempre 
vinculados. Esses requisitos sempre serão limitados por imposição legal. A discricionariedade 
do administrador encontra-se na escolha dos motivos e do objeto. 

Por fim, devemos sempre lembrar que essa discricionariedade implica liberdade de atuação 
para o administrador, dentro dos limites impostos por lei. A margem do administrador é 
estabelecida por lei, que, na verdade, atua como fonte do Direito Administrativo e como maior 
limitadora da discricionariedade administrativa.

Caso o administrador público ultrapasse tais limites impostos por lei, praticará um ato 
administrativo arbitrário, e não discricionário. Ato arbitrário é sinônimo de ato ilegal, ilegítimo, 
eivado de nulidade.

IMPORTANTE!
Os três primeiros elementos (COMFIFOR) são tidos como elementos sempre 
vinculados, seja o ato vinculado ou o ato discricionário; já o motivo e o objeto 
podem ser elementos vinculados (ato vinculado) ou elementos não vinculados (ato 
discricionário). Assim, é o conjunto dos elementos motivo + objeto que definirá se o 
ato administrativo é vinculado ou discricionário.
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a) COMPETÊNCIA 

É a necessidade de se ter um agente competente, por lei, para praticá-lo. Nenhum ato poderá 
ser validamente realizado sem que disponha do poder para praticá-lo. Caracteriza-se como 
elemento vinculado de todo ato administrativo.

Como regra, a competência é irrenunciável, não podendo o administrador deixar de utilizá-
la, já que dada por lei a ele, com o intuito de atendimento do fim público, salvo nos casos de 
delegação e avocação de competências legalmente previstos.

 • Delegação: permite que um órgão transfira para outro as funções que lhe são atribuídas. 
Segundo a Lei nº 9.784/99 (que estabelece normas gerais sobre o processo administrativo 
federal), não há necessidade de relação hierárquica para que haja delegação de 
competências. Também cabe ressaltar que são tidas como matérias indelegáveis: as 
decisões de recursos administrativos, as matérias de competência exclusiva, assim como a 
edição de atos de caráter normativo.

 • Avocação: é a ordem inversa da delegação, em que a autoridade superior “puxa” para si 
a competência atribuída a autoridade inferior. Percebemos que, no caso da avocação de 
competências, há necessidade de relação hierárquica entre as autoridades envolvidas.

O elemento competência não se confunde com a capacidade do agente público, pois esta é 
presumida e aquele deve ser expresso em lei. O agente público pode ser capaz de praticar o 
ato, porém, a lei pode não ter lhe dado competência para tal. Assim, Maria Sylvia Di Pietro cita 
o elemento sujeito, reunindo a competência e a capacidade do agente público em um único 
elemento de formação do ato administrativo.

b) FINALIDADE

É sempre o interesse público, expressa ou implicitamente, estabelecido na lei. Não é o agente 
quem determina o interesse público a ser perseguido, mas sim a lei, caracterizando-se como 
elemento sempre vinculado do ato administrativo. O atendimento à finalidade de interesse 
público está relacionado à ideia constante no princípio da impessoalidade. 

A impessoalidade da atuação administrativa também impede que um ato seja praticado visando 
a interesses do agente ou de terceiros, perseguições, favorecimentos ou descriminações. 

Assim, quando o Prefeito de determinado Município desapropria seu vizinho inimigo político, 
estará atingindo o seu interesse particular – e não o interesse público –; logo, estará se 
desviando da finalidade da Administração Pública e, consequentemente, ferindo o princípio da 
impessoalidade.
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ABUSO DE PODER
O abuso de poder é gênero do qual são espécies: o excesso de poder e o desvio de 
poder.

Excesso de poder: Estará configurado quando a autoridade competente extrapolar os 
limites de sua competência, ou seja, quando houver atuação do agente fora dos limites 
legais de sua competência.

Assim, por exemplo, quando a autoridade competente para aplicar a pena de suspensão 
impõe penalidade mais grave, que não se encontra na esfera de suas atribuições, está 
caracterizado o excesso de poder.

Desvio de poder ou de finalidade: Ocorre quando o administrador atinge finalidade 
diversa do interesse público, ou seja, quando a atuação do agente é apartada do 
interesse público, ainda que dentro da sua competência. 

Ocorre quando o Prefeito de determinada cidade, por exemplo, desapropria vizinho 
seu, inimigo político, pois nessa situação, não estará atendendo a desapropriação ``a 
finalidade do interesse público, mas sim ao interesse particular do administrador.

Também é modalidade de desvio de poder quando o administrador, embora atinja o 
interesse público, utiliza-se de ato com finalidade diversa daquela prevista em lei, para 
a prática do ato. 

Como exemplo de desvio de poder, podemos citar a remoção de ofício como forma 
de punição de um servidor. Em tal situação, muito embora tenha atingido o interesse 
público, o administrador utilizou o ato de remoção com finalidade de punição, que não 
é a prevista em lei, para tal ato, visto que o ato de remoção não tem caráter punitivo.

Como bem sintetiza Maria Sylvia Di Pietro, “É o legislador que define a finalidade que o 
ato deve alcançar, não havendo liberdade de opção para a autoridade administrativa; 
se a lei coloca a demissão entre os atos punitivos, não pode ela ser utilizada com outra 
finalidade que não a de punição; se a lei permite a remoção ex officio do funcionário 
para atender a necessidade do serviço público, não pode ser utilizada para finalidade 
diversa como a punição.

Seja infringida a finalidade legal do ato (em sentido estrito), seja desatendido o seu fim 
de interesse público (sentido amplo), o ato será ilegal por desvio de poder. Tanto ocorre 
esse vício quando a Administração remove o funcionário a título de punição, como 
no caso em que ela desapropria um imóvel para perseguir o seu proprietário, inimigo 
político. No primeiro caso, o ato foi praticado com finalidade diversa da prevista em lei; 
no segundo, fugiu ao interesse público e foi praticado para atender ao fim de interesse 
particular da autoridade”.

CONCLUSÃO:

Excesso de poder – caracteriza vício (defeito) no elemento competência do ato 
administrativo praticado.

Desvio de poder – caracteriza vício (defeito) no elemento finalidade do ato 
administrativo praticado.
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c) FORMA

É maneira pela qual o ato é exteriorizado, constituindo-se, também, como elemento vinculado. 
Sua inobservância torna o ato passível de invalidação. 

A forma usual do ato administrativo é a escrita; porém, há situações excepcionais em que é 
admitida a forma não escrita (cartazes e placas que expressam uma ordem da Administração, 
sinais do guarda de trânsito, etc.).

d) MOTIVO

É a situação de fato ou de direito que autoriza ou determina a realização do ato administrativo. 
Se o motivo determina a prática do ato administrativo, então esse ato será vinculado, porém, se 
o motivo autoriza a Administração a praticar o ato, podemos afirmar que tal ato é discricionário.

Pode vir expresso na lei, como condição sempre determinante da prática do ato (vinculado) ou 
pode a lei deixar a avaliação da oportunidade e conveniência da prática do ato, nas mãos do 
administrador público (ato discricionário).

e) OBJETO

É o resultado que a Administração Pública pretende alcançar com a prática do ato administrativo. 
Define-se como sendo o efeito jurídico imediato produzido pelo ato. Identifica-se com o próprio 
conteúdo do ato, por meio do qual a Administração manifesta seu poder e sua vontade, ou 
atesta, simplesmente, situações preexistentes.

RESUMO!
De forma resumida, podemos obter os elementos do ato administrativo pelas seguintes 
perguntas:

COMPETÊNCIA – Quem pratica o ato?

FINALIDADE – Para que pratica o ato?

FORMA – Como se pratica o ato?

MOTIVO – Por que se pratica o ato?

OBJETO – O que se quer praticando o ato?

A Lei nº 4.717/65 (Lei de Ação Popular) define alguns vícios (defeitos) existentes em alguns 
elementos do ato administrativo, tais como descritos no quadro a seguir:
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Art. 2º São nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no artigo 
anterior, nos casos de:

a) incompetência;

b) vício de forma;

c) ilegalidade do objeto;

d) inexistência dos motivos;

e) desvio de finalidade.

Parágrafo único. Para a conceituação dos casos de nulidade observar-se-ão as 
seguintes normas:

a) a incompetência fica caracterizada quando o ato não se incluir nas atribuições 
legais do agente que o praticou;

b) o vício de forma consiste na omissão ou na observância incompleta ou irregular 
de formalidades indispensáveis à existência ou seriedade do ato;

c) a ilegalidade do objeto ocorre quando o resultado do ato importa em violação 
de lei, regulamento ou outro ato normativo;

d) a inexistência dos motivos se verifica quando a matéria de fato ou de direito, 
em que se fundamenta o ato, é materialmente inexistente ou juridicamente 
inadequada ao resultado obtido;

e) o desvio de finalidade se verifica quando o agente pratica o ato visando a fim 
diverso daquele previsto, explícita ou implicitamente, na regra de competência.

OBSERVAÇÕES NOTÁVEIS:

I) MOTIVO X MOTIVAÇÃO

Motivação é a exposição dos motivos que determinaram a prática do ato; é a exteriorização dos 
motivos que originaram a prática do ato.

Formalmente, definimos motivação como sendo a exposição da situação de fato ou de direito 
que autoriza ou determina a prática do ato administrativo.

Na demissão de um servidor, por exemplo, o elemento motivo seria a infração por ele praticada, 
ensejadora dessa modalidade de punição; já a motivação seria a exposição de motivos, a 
exteriorização, por escrito, do motivo que levou a Administração a aplicar tal penalidade.

Todos os atos administrativos válidos possuem um motivo, porém, a motivação não será 
obrigatória quando a lei dispensar ou se a natureza do ato for com ela compatível. Nesses 
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casos, o motivo não será expresso pela Administração, ou seja, embora o motivo exista, não 
haverá motivação do ato. 

É bom lembrar que a boa prática administrativa recomenda a motivação de todo ato 
administrativo, a fim de se dar maior transparência à atividade administrativa. A Lei nº 9.784/99, 
em seu art. 50, enumera diversos atos administrativos que exigem motivação.

II) TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES

Quando a explicitação do motivo não for exigida, o agente fica com a faculdade de praticá-lo 
sem motivação, entretanto, se motivar, terá que demonstrar sua efetiva ocorrência, como, por 
exemplo, no caso de dispensa de um servidor exonerável que não exija motivação. Se forem 
explicitados os motivos, ficará a autoridade que os deu sujeita à comprovação de sua real 
existência.

A partir do momento em que o administrador público motiva um ato administrativo que não 
precisava ser motivado, a motivação passa a integrar a validade do ato administrativo, devendo 
ser comprovada a existência dos motivos alegados pelo administrador.

Porém, cabe ressaltar que a teoria dos motivos determinantes não transforma o ato 
discricionário em vinculado, pois o ato, na sua essência, continua sendo discricionário, ficando 
o administrador sim vinculado à comprovação dos motivos alegados.

III) MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO

Como foi visto acima, nem todos os elementos estruturais dos atos administrativos devem ser 
vinculados, visto que em a alguns deles a lei confere certa margem de liberdade à atuação 
do administrador. Assim, o administrador pode decidir pela conveniência e oportunidade da 
prática de determinado ato, quanto à escolha dos elementos motivo e objeto.

Os atos vinculados são aqueles em que não há margem de opção para o administrador, sua 
liberdade de atuação é restringida expressamente por lei. Todos os seus elementos estruturais 
se encontram detalhados em previsão legal.

Já os atos discricionários são aqueles em que a lei confere ao administrador uma certa margem 
de opção, possibilitando-lhe decidir sobre a conveniência e a oportunidade de seus atos, por 
meio da valoração do motivo e do objeto.

A esse conjunto (motivo + objeto) dá-se o nome de mérito do ato administrativo. E é justamente 
esse núcleo de elementos que permite verificar se um ato é vinculado ou discricionário.

É importante ressaltarmos que, nos atos vinculados, todos os seus elementos são ditos 
vinculados. Nos atos discricionários, os requisitos motivo e objeto são requisitos não vinculados, 
ou seja, há certa margem de liberdade de atuação do agente em sua prática.

Sucintamente, podemos definir o mérito do ato administrativo como sendo a escolha do 
administrador quanto à conveniência e à oportunidade da prática do ato, ou seja, só haverá 
mérito em ato administrativo discricionário. Não há mérito do ato administrativo vinculado.
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O mérito do ato administrativo não pode, em princípio, ser aferido pelo Poder Judiciário, dada a 
separação dos poderes. Ao administrador público que vivencia cada situação é que cabe decidir 
pela oportunidade e pela conveniência do ato.

Não há vedação para que o Poder Judiciário analise a legalidade dos atos discricionários. 
Assim, ao Judiciário cabe verificar os elementos vinculados do ato administrativo discricionário 
(competência, finalidade e forma) e também se, na escolha do motivo e do objeto do ato 
administrativo, foram observados os limites da lei.

4. ATRIBUTOS DO ATO ADMINISTRATIVO

São as características dos atos administrativos:

a) PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE OU LEGITIMIDADE;

b) IMPERATIVIDADE;

c) AUTOEXECUTORIEDADE;

d) TIPICIDADE.

a) PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE OU LEGITIMIDADE

Atributo presente em todas as espécies de atos administrativos. Relaciona-se com a necessidade 
de a Administração praticar seus atos de maneira célere. Os atos administrativos presumem-se 
legítimos, até prova em contrário. Assim, em regra, desde o momento de sua edição, ainda que 
contenha vício de formação, os atos administrativos estão aptos para produzir seus efeitos.

Obviamente, esse atributo não impede que seja decretada, posteriormente, sua invalidade 
pela Administração ou pelo Poder Judiciário. O que ocorre é que, enquanto tal invalidade não 
for comprovada, considera-se válido e apto a produzir seus efeitos os atos administrativos.

Essa presunção é relativa (presunção júris tantum de legitimidade). Sendo assim, ocorre a 
inversão do ônus da prova para quem invoca a ilegitimidade do ato. 

Já por meio da presunção de veracidade, presume-se que o conteúdo do ato é verdadeiro. A 
Banca da Fundação Carlos Chagas ratificou, em algumas provas, a opinião de que a presunção 
de legalidade ou legitimidade não se confunde com a presunção de veracidade. Outras bancas, 
porém, já consideram as três expressões como sinônimas.

b) IMPERATIVIDADE

É a possibilidade de a Administração Pública impor os seus atos aos particulares, 
independentemente da vontade do particular. Decorre do Poder Extroverso do Estado, ou seja, 
do Poder de Império que a Administração exerce sobre os particulares, já que busca sempre 
atingir o interesse público.
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Trata-se de um atributo que não está presente em todas as espécies de atos administrativos. 
Só é encontrada naqueles atos em que se faz presente a força coercitiva do Estado, ou seja, de 
execução forçada. 

Sendo assim, encontraremos tal atributo nos atos de polícia, nos atos normativos e nos atos 
punitivos.

Por outro lado, os atos de interesse dos administrados dispensam tal atributo. Assim, não é 
necessário na obtenção de uma autorização ou de uma certidão, por exemplo.

Da mesma forma que a presunção de legitimidade, encontra-se presente nos atos 
administrativos desde o momento de sua edição, ainda que eivados de vícios quanto à sua 
validade.

c) AUTOEXECUTORIEDADE

Segundo Hely Lopes Meirelles, “a auto-executoriedade consiste na possibilidade de certos 
atos administrativos ensejam de imediata e direta execução pela própria Administração, 
independentemente de ordem judicial”.

Como bem define Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo: “Assim, o atributo auto-executoriedade 
é que autoriza a ação imediata e direta da Administração Pública naquelas situações que 
exigem medida urgente, a fim de evitar-se prejuízo maior para toda a coletividade”.

Como podemos presumir, também não é uma característica presente em todos os atos. Não 
se deve confundir a dispensa de manifestação prévia do Poder Judiciário nos atos próprios da 
Administração com restrição ao acesso do particular ao Judiciário em caso de ameaça ou lesão 
a direito seu. O particular sempre poderá recorrer ao Judiciário para comprovar que houve 
arbítrio, desvio ou excesso de poder na prática de certo ato administrativo. Como exemplo de 
ato autoexecutório, podemos citar os atos de polícia.

Celso Antônio Bandeira de Mello ainda divide a autoexecutoriedade em exigibilidade e 
executoriedade e destaca que tais atributos não se confundem. Segundo o autor, temos que:

Exigibilidade: é a qualidade em virtude da qual o Estado, no exercício da função administrativa, 
pode exigir de terceiros o cumprimento, a observância, das obrigações que impôs. É o atributo 
do ato mediante o qual se impele à obediência, ao atendimento da obrigação imposta, sem 
necessidade do Poder Judiciário.

Executoriedade: é a qualidade pela qual o Poder Judiciário pode compelir materialmente o 
administrado, sem precisão de buscar previamente as vias judiciais, ao cumprimento da 
obrigação que impôs e exigiu.

d) TIPICIDADE:

Decorre do princípio da legalidade. Assim, o ato administrativo deve corresponder a figuras 
definidas previamente pela lei como aptas a produzir determinados resultados, como 
decorrência do atributo da tipicidade.
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5. FORMAS DE EXTINÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO

Uma vez publicado o ato, estará ele sujeito ao atributo da presunção de legitimidade, ou 
seja, mesmo que o ato contenha algum vício (defeito) em um de seus elementos de validade, 
permanecerá existindo no mundo jurídico, até que ocorra a sua extinção.

Segundo os grandes doutrinadores, as principais formas de invalidação do ato administrativo 
são:

1) Anulação;

2) Revogação;

3) Cassação;

4) Caducidade;

5) Contraposição.

1) ANULAÇÃO

a) Definição:

Todo ato administrativo, para ser válido, deve conter os seus cinco elementos ou requisitos de 
validade (competência, finalidade, forma, motivo e objeto) isentos de vícios (defeitos). Caso 
um desses elementos apresente-se em desacordo com a lei, o ato será nulo.

O pressuposto da anulação é que o ato possua um vício de legalidade em algum de seus 
requisitos de formação. Com isso, podemos defini-la como sendo o desfazimento de um ato por 
motivo de ilegalidade. A anulação decorre do controle de legalidade dos atos administrativos.

b) Quem pode ANULAR ato administrativo?

A anulação de um ato que contenha vício de legalidade pode ocorrer tanto por parte do Poder 
Judiciário (controle externo) quanto da própria Administração Pública (controle interno).

É óbvio que sendo a Administração Pública seguidora do Princípio da Legalidade, deve ela, por 
ato próprio, anular o ato ilegal.

Como exemplo, podemos citar: ato administrativo expedido pelo Poder Legislativo poderá 
ser anulado tanto pelo próprio Poder Legislativo (Administração Pública) quanto pelo Poder 
Judiciário.

A invalidação por via judicial dependerá, sempre, de provocação do interessado. Já a via 
administrativa poderá resultar do Poder de Autotutela do Estado, que deve extingui-lo, muito 
embora proveniente da manifestação de vontade de um de seus agentes, contenha vício de 
legalidade.
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c) Efeitos da Anulação:

Uma vez que o ato administrativo ofende a lei, é lógico afirmarmos que a invalidação opera 
efeitos ex-tunc, retroagindo à origem do ato, ou seja, como bem explicita Bandeira de Melo: 
“fulmina o que já ocorreu, no sentido de que se negam hoje os efeitos de ontem”.

2) REVOGAÇÃO

a) Definição:

Ocorre no momento em que um ato válido, legítimo e perfeito torna-se inconveniente e 
inoportuno ao interesse público.

O ato não possuía qualquer vício de formação, porém, não atende mais aos pressupostos de 
conveniência e oportunidade.

É importante ressaltarmos que o conceito de revogação guarda estreita relação com o de ato 
discricionário, visto ser o Poder Discricionário da Administração o fundamento de tal instituto.

Além disso, os atos vinculados são classificados, pelos grandes autores, como atos irrevogáveis, 
visto que neles a lei não deixou opção ao administrador, no que tange à valoração da 
conveniência e da oportunidade. Sendo assim, concluímos que a revogação decorre do controle 
de mérito dos atos administrativos.

b) Quem pode REVOGAR ato administrativo?

Por depender de uma avaliação quanto ao momento em que o ato se tornou inoportuno e 
inconveniente, a revogação caberá à autoridade administrativa no exercício de suas funções.

Seria inadmissível imaginar que o Poder Judiciário pudesse revogar ato administrativo, 
pois tal competência depende da experiência/vivência do administrador público que decidirá 
quanto à oportunidade e à conveniência da prática do ato.

Porém, é importante reforçarmos que, atipicamente, o Poder Judiciário também emite atos 
administrativos (quando exerce a função administrativa). Nesse caso, caberá ao Poder Judiciário 
revogar os seus próprios atos administrativos.

Como exemplo, podemos citar: ato administrativo expedido pelo Poder Legislativo poderá ser 
revogado, apenas, pelo próprio Poder Legislativo.

c) Efeitos da Revogação:

A revogação opera efeitos ex-nunc (proativos), ou seja, a partir de sua vigência. O ato de 
revogação não retroagirá os seus efeitos, pois o ato revogado era perfeitamente válido, até o 
momento em que se tornou inoportuno e inconveniente à Administração Pública.
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d) Atos Irrevogáveis

O Poder Discricionário dado à Administração Pública de revogar seus atos administrativos, por 
questões lógicas não é ilimitado. Alguns atos são insuscetíveis de revogação, ou seja, são atos 
ditos irrevogáveis.

Assim temos:

 • os atos consumados, que já exauriram seus efeitos;

 • os atos vinculados, pois nesse o administrador não tem escolha na prática do ato;

 • os atos que geram direitos adquiridos;

 • os atos que integram um procedimento administrativo;

 • os “meros atos administrativos” (certidões, pareceres, atestados).

QUADRO COMPARATIVO – RESUMO – ANULAÇÃO X REVOGAÇÃO:

FORMAS DE EXTINÇÃO ANULAÇÃO REVOGAÇÃO

MOTIVO Ilegalidade (ilegitimidade) do 
ato

Inconveniência ou 
inoportunidade do ato

CONTROLE De Legalidade De Mérito

QUEM PROMOVE?
Administração Pública (Poder 

que emitiu) ou o Poder 
Judiciário

Administração Pública (Poder 
que emitiu)

EFEITOS DA EXTINÇÃO Ex-tunc (retroativos) Ex-nunc (proativos)

3) CASSAÇÃO

Na verdade, a cassação e a anulação de um ato administrativo possuem efeitos bem 
semelhantes. A diferença básica é que, na anulação, o defeito no ato ocorreu em sua formação, 
ou seja, na origem do ato, em um de seus requisitos de validade; já na cassação, o vício ocorre 
na execução do ato.

Assim, Celso Antônio Bandeira de Mello define a cassação como sendo a extinção do ato porque 
o destinatário descumpriu condições que deveriam permanecer atendidas a fim de poder 
continuar desfrutando da situação jurídica.

Como exemplo, temos a cassação de uma licença, concedida pelo Poder Público, sob 
determinadas condições, devido ao descumprimento de tais condições pelo particular 
beneficiário de tal ato.

É importante observarmos que a cassação possui caráter punitivo (decorre do descumprimento 
de um ato).
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4) CADUCIDADE

A caducidade origina-se com uma legislação superveniente que acarreta a perda de efeitos 
jurídicos da antiga norma que respaldava a prática daquele ato.

Diógenes Gasparini define: “quando a retirada funda-se no advento de nova legislação que 
impede a permanência da situação anteriormente consentida”.

Ocorre, por exemplo, quando há retirada de permissão de uso de um bem público, decorrente 
de uma nova lei editada que proíbe tal uso privativo por particulares. Assim, podemos afirmar 
que tal permissão “caducou”.

5) CONTRAPOSIÇÃO

Também chamada por alguns autores de “derrubada”. Quando um ato deixa de ser válido em 
virtude da emissão de um outro ato que gerou efeitos opostos ao seu, dizemos que ocorreu a 
contraposição. São atos que possuem efeitos contrapostos e, por isso, não podem existir ao 
mesmo tempo.

Exemplo clássico é a exoneração de um funcionário, que aniquila os efeitos do ato de nomeação.

FORMA DE EXTINÇÃO PALAVRA-CHAVE

Anulação Ilegalidade/Controle de Legalidade/Vício de Legalidade

Revogação Inconveniente/Inoportuno/Controle de Mérito

Cassação Sanção/Caráter Punitivo/Descumpriu a Condição

Caducidade Nova Legislação

Contraposição Efeitos Opostos

6) CONVALIDAÇÃO:

Sinônimos: convalidação ou sanatória ou saneamento ou aperfeiçoamento.

Tradicionalmente, a doutrina dividia os atos administrativos em válidos e nulos. Com a 
evolução do Direito Administrativo Brasileiro, a doutrina passou a aceitar a classificação dos 
atos administrativos em:

Ato válido – possui todos os requisitos de acordo com a lei;

Ato nulo – aquele que possui um vício insanável;

Ato anulável – aquele que possui um vício sanável.

Com o surgimento dos atos anuláveis, surgiu a possibilidade de convalidação dos atos 
administrativos, que, de forma sucinta, pode ser definida como a possibilidade de a 
Administração consertar vícios sanáveis existentes em alguns elementos do ato, desde que 
não gere lesão ao interesse público ou a terceiros.
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Analisando tal definição, percebemos que a convalidação, segundo o ordenamento jurídico 
vigente é uma POSSIBILIDADE para a Administração Pública, logo, caracteriza-se como ato 
discricionário.

Como pressupostos da convalidação temos que: o vício deve ser sanável (vício insanável não 
pode ser convalidado, gerando a nulidade do ato) e não acarretar lesão ao interesse público ou 
a terceiros.

Além disso, a convalidação só atinge a alguns elementos do ato. A doutrina majoritária afirma 
que ela só poderá incidir nos elementos: competência (salvo os casos de incompetência em 
razão da matéria e as matérias de competência exclusiva) e forma (desde que ela não seja 
essencial à validade do ato.

Não caberá convalidação sobre a finalidade, o motivo e o objeto, ou seja, o ato com vício em 
tais elementos é classificado com um ato nulo, visto que possui vício insanável.

A convalidação, assim como a invalidação do ato, tem efeitos retroativos (ex-tunc), retroagindo 
seus efeitos ao momento em que o ato foi praticado.

Segundo o ordenamento jurídico, existem duas hipóteses de convalidação:

a) Convalidação expressa: é a tradicional, por iniciativa discricionária da Administração 
Pública, desde que o ato possua vícios sanáveis e não acarrete lesão ao interesse público 
ou a terceiros;

b) Convalidação tácita: ocorre, automaticamente, quando os efeitos do ato administrativo 
são favoráveis ao administrado (qualquer forma de vício), desde que a Administração não 
anule tal ato dentro de um prazo decadencial de 5 anos. Findo esse prazo, sem que haja 
manifestação da Administração Pública no sentido de anulá-lo, tornam-se definitivos os 
seus efeitos, salvo comprovada má-fé por parte do beneficiário.
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Questões CESPE

1. (Cespe – DPE-PE – Defensor Público – 2015) 

Os atos da administração que apresentarem 
vício de legalidade deverão ser anulados 
pela própria administração. No entanto, se 
de tais atos decorrerem efeitos favoráveis 
a seus  destinatários, o direito da adminis-
tração de anular esses atos administrativos 
decairá em cinco anos, contados da data em 
que forem praticados, salvo se houver com-
provada má-fé. 

( ) Certo   ( ) Errado

2. (Cespe – ENAP – Administrador – 2015) 

O direito de a administração anular seus 
próprios atos, quando eivados de vícios que 
os tornem ilegais, implica a desnecessidade 
de garantir o contraditório e a ampla defesa 
ao terceiro prejudicado.

( ) Certo   ( ) Errado

3. (Cespe – TRE-GO – Técnico Judiciário – 
2015)

A presunção de legitimidade e veracidade 
dos atos administrativos é absoluta.

( ) Certo   ( ) Errado

(Cespe – TRT10 – Analista Judiciário – 2012)

4. A competência administrativa pode ser 
transferida e prorrogada pela vontade dos 
interessados, assim como pode ser delega-
da e avocada de acordo com o interesse do 
administrador.

( ) Certo   ( ) Errado

5. Conforme a jurisprudência, o ato adminis-
trativo que impõe sanção disciplinar a ser-
vidor público vincula-se aos princípios da 
proporcionalidade, dignidade da pessoa hu-
mana e culpabilidade. Dessa forma, o con-
trole jurisdicional desse ato é amplo, não se 
limitando aos aspectos formais do procedi-
mento sancionatório.

( ) Certo   ( ) Errado

6. Segundo a doutrina, os atos administrativos 
gozam dos atributos da presunção de legiti-
midade, da imperatividade, da exigibilidade 
e da autoexecutoriedade.

( ) Certo   ( ) Errado

7. De acordo com a doutrina, o ato adminis-
trativo será considerado perfeito, inválido e 
eficaz, quando, concluído o seu ciclo de for-
mação, e não se conformando às exigências 
normativas, ele produzir os efeitos que lhe 
seriam inerentes.

( ) Certo   ( ) Errado

8. Os atos administrativos só podem ser anu-
lados mediante ordem judicial.

( ) Certo   ( ) Errado

9. Toda lei, para sua execução, depende de 
regulamentação, que consiste em um ato 
administrativo geral e normativo expedido 
pelo chefe do Poder Executivo.

( ) Certo   ( ) Errado
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10. Os atos discricionários praticados pela ad-
ministração pública estão sujeitos ao con-
trole pelo Poder Judiciário quanto à lega-
lidade formal e substancial, observada a 
vinculação da administração aos motivos 
embasadores dos atos por ela praticados, 
os quais conferem a eles legitimidade e vali-
dade.

( ) Certo   ( ) Errado

(Cespe – TRT10 – Analista Judiciário – 2012)

11. Os atos administrativos do Poder Executivo 
não são passíveis de revogação pelo Poder 
Judiciário.

( ) Certo   ( ) Errado

12. Sendo a revogação a extinção de um ato ad-
ministrativo por motivos de conveniência e 
oportunidade, é ela, por essência, discricio-
nária.

( ) Certo   ( ) Errado

13. O Poder Judiciário, no exercício da atividade 
administrativa, pode exercer controle admi-
nistrativo, inclusive para revogar seus pró-
prios atos administrativos.

( ) Certo   ( ) Errado

14. (Cespe – TRE-MT – Analista Administrativo 
– 2015) 

A anulação dos atos administrativos, a título 
de controle judicial, consiste na possibilida-
de de o Poder Judiciário rever os atos admi-
nistrativos por motivo de conveniência ou 
oportunidade. 

( ) Certo   ( ) Errado

15. (Cespe – TRE-MT – Analista Judiciário – 
2015) 

O controle dos atos administrativos realiza-
do pela administração pública denomina-se 
tutela administrativa e possibilita que o pró-
prio ente que produziu o ato avalie sua lega-
lidade, de ofício ou após provocação. 

( ) Certo   ( ) Errado

16. (Cespe – TRE-MT – Analista Judiciário – 
2015) 

O ato administrativo discricionário pratica-
do por agente incompetente dever ser revo-
gado pela administração. 

( ) Certo   ( ) Errado

17. (Cespe – TRF-2 – Juiz – 2012) 

Em razão da teoria dos motivos determi-
nantes, no caso de exoneração ad nutum 
de ocupante de cargo em comissão, de livre 
nomeação e exoneração, não há necessida-
de de motivação, mas, caso haja motivação, 
o administrador ficará vinculado a seus ter-
mos.

( ) Certo   ( ) Errado

(Cespe- TRE-MS – Analista Administrativo – 
2012)

18. O ato administrativo ilegal praticado por 
agente administrativo corrupto produz efei-
tos normalmente, pois traz em si o atributo 
da presunção, ainda que relativa, de legiti-
midade.

( ) Certo   ( ) Errado

19. Configura excesso de poder o ato do admi-
nistrador público que remove um servidor 
de ofício com o fim de puni-lo.

( ) Certo   ( ) Errado
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20. (Cespe – TRE-RJ – Analista Judiciario – 
2012)

Tratando-se de nulidade superveniente, os 
efeitos da declaração de nulidade de deter-
minado ato administrativo não retroagem. 

( ) Certo   ( ) Errado

21. (Cespe – TJ-RR – Tecnico Judiciario – 2012)

Caracteriza desvio de finalidade, espécie de 
abuso de poder, a conduta do agente que, 
embora dentro de sua competência, se afas-
ta do interesse público, que deve nortear 
todo o desempenho administrativo, para 
alcançar fim diverso daquele que a lei lhe 
permitiu.

( ) Certo   ( ) Errado

(Cespe – TJ-DF – Procurador – 2012)

22. Por força do princípio da legalidade, a ad-
ministração pública não está autorizada a 
reconhecer direitos contra si demandados 
quando estiverem ausentes seus pressupos-
tos.

( ) Certo   ( ) Errado

23. Constitui exteriorização do princípio da au-
totutela a súmula do STF que enuncia que 
“A administração pode anular seus próprios 
atos, quando eivados dos vícios que os tor-
nam ilegais, porque deles não se originam 
direitos; ou revogá-los, por motivo de con-
veniência e oportunidade, respeitados os di-
reitos adquiridos, e ressalvada, em todos os 
casos, a apreciação judicial”.

( ) Certo   ( ) Errado

24. O ato administrativo pode ser perfeito, invá-
lido e eficaz.

( ) Certo   ( ) Errado

25. Segundo o entendimento firmado no âm-
bito do STJ, quando se tratar de ato de de-
missão de servidor público, é permitido 
questionar o Poder Judiciário acerca da le-
galidade da pena a ele imposta, até porque, 
em tais circunstâncias, o controle jurisdicio-
nal é amplo, no sentido de verificar se há 
motivação para o ato de demissão.

( ) Certo   ( ) Errado

26. (Cespe – TRF-2ª – Juiz Substituto – 2011) 

É possível a convalidação do ato administra-
tivo quando o vício incide em qualquer um 
de seus elementos.

( ) Certo   ( ) Errado

(Cespe – TRF-1ª – Juiz Substituto – 2011)

27. Embora o ato administrativo seja dotado da 
denominada presunção de veracidade, o 
Poder Judiciário pode apreciar de ofício sua 
validade.

( ) Certo   ( ) Errado

28. De acordo com a doutrina, a competência 
para a prática do ato administrativo decorre 
sempre de lei, não podendo o próprio órgão 
estabelecer, por si, as suas atribuições.

( ) Certo   ( ) Errado

29. Quanto à exequibilidade, é denominado ato 
administrativo pendente aquele que não 
completou seu ciclo de formação, razão pela 
qual não está apto à produção de efeitos.

( ) Certo   ( ) Errado
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(Cespe – TCU – AFCE – 2011) 

Considerando que os atos administrativos 
têm por finalidade a produção de efeitos 
jurídicos determinados, condizentes com o 
interesse público, julgue os itens a seguir.

30. Tendo em vista a aplicação da teoria da rea-
lidade, a doutrina administrativista entende 
válidos os efeitos decorrentes de ato admi-
nistrativo típico praticado por pessoa inves-
tida de forma irregular em cargo, emprego 
ou função pública.

( ) Certo   ( ) Errado

31. Incluem-se na classificação de atos admi-
nistrativos discricionários os praticados em 
decorrência da aplicação de norma que con-
tenha conceitos jurídicos indeterminados.

( ) Certo   ( ) Errado

32. Considera-se anulado o ato administrativo 
extinto em decorrência de controle de méri-
to, segundo critério discricionário, que ava-
lia oportunidade e conveniência.

( ) Certo   ( ) Errado

33. Os atos vinculados são passíveis de revoga-
ção.

( ) Certo   ( ) Errado

34. A presunção de legitimidade, como atributo 
do ato administrativo, representa a faculda-
de ou a prerrogativa conferida à adminis-
tração pública para impor, unilateralmente, 
obrigações aos administrados e interferir na 
esfera alheia independentemente de anu-
ência prévia. 

( ) Certo   ( ) Errado

35. Não havendo impedimento legal, o ato ad-
ministrativo pode ser delegado a órgãos ou 
titulares hierarquicamente subordinados e, 
em determinadas circunstâncias, a outros 
órgãos ou titulares.

( ) Certo   ( ) Errado

36. A decisão de recurso administrativo pode 
ser objeto de delegação.

( ) Certo   ( ) Errado

(Cespe – TCU – AFCE – 2011) 

No que se refere aos atos administrativos, 
julgue os seguintes itens.

37. Delegação não transfere competência, mas 
somente, e em caráter temporário, trans-
fere o exercício de parte das atribuições do 
delegante.

( ) Certo   ( ) Errado

38. A forma é requisito vinculado e imprescindí-
vel à validade do ato administrativo: sempre 
que a lei expressamente exigir determinada 
forma para a validade do ato, a inobservân-
cia dessa exigência acarretará a nulidade 
desse ato.

( ) Certo   ( ) Errado

39. O ato discricionário não está sujeito à apre-
ciação do Poder Judiciário.

( ) Certo   ( ) Errado

40. Ao celebrar com particular um contrato de 
abertura de contacorrente, um banco esta-
tal pratica ato administrativo.

( ) Certo   ( ) Errado
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(Cespe – DPU Administrativo – 2010)

Com relação aos atos administrativos, assi-
nale a opção correta.

41. Valendo-se de seu poder de autotutela, a 
administração pública pode anular o ato ad-
ministrativo, sendo que o reconhecimento 
da desconformidade do ato com a lei produz 
efeitos a partir da própria anulação.

( ) Certo   ( ) Errado

42. Pelo atributo da presunção de veracidade, a 
validade do ato administrativo não pode ser 
apreciada de ofício pelo Poder Judiciário.

( ) Certo   ( ) Errado

43. Os atos administrativos discricionários, por 
sua própria natureza, não admitem o con-
trole pelo Poder Judiciário.

( ) Certo   ( ) Errado

44. (Cespe – MPE-ES – 2010) 

Como faculdade de que dispõe a adminis-
tração para extinguir os atos que considera 
inconvenientes e inoportunos, a revogação 
pode atingir tanto os atos discricionários 
como os vinculados.

( ) Certo   ( ) Errado

45. (Cespe – MPE-ES – 2010) 

Todos os atos administrativos dispõem da 
característica da autoexecutoriedade, isto 
é, o ato, tão logo praticado, pode ser ime-
diatamente executado, sem necessidade de 
intervenção do Poder Judiciário.

( ) Certo   ( ) Errado

46. (Cespe – TRF-5 – Juiz Federal – 2015) 

A competência, como elemento do ato ad-
ministrativo, pode ser delegada a outros 
órgãos ou agentes, se não houver impedi-
mento legal, mesmo que estes não sejam 
hierarquicamente subordinados aos que 
possuam a competência originária.

( ) Certo   ( ) Errado

47. (Cespe – CGE-PI – Auditora – 2015) 

A administração pode anular os próprios 
atos, por motivo de conveniência ou oportu-
nidade, respeitados os direitos adquiridos e 
ressalvada a apreciação judicial, bem como 
pode revogá-los quando eles estiverem ei-
vados de vícios que os tornem ilegais.

( ) Certo   ( ) Errado

48. (Cespe – TCU – Técnico de Controle Externo 
– 2015) 

Agirá de acordo com a lei o servidor público 
federal que, ao verificar a ilegalidade de ato 
administrativo em seu ambiente de traba-
lho, revogue tal ato, para não prejudicar ad-
ministrados, que sofreriam efeitos danosos 
em consequência da aplicação desse ato.

( ) Certo   ( ) Errado

49. (Cespe – TCU – Técnico de Controle Externo 
– 2015) 

Conforme a teoria dos motivos determinan-
tes, a validade do ato administrativo vincu-
la-se aos motivos que o determinaram, sen-
do, portanto, nulo o ato administrativo cujo 
motivo estiver dissociado da situação de di-
reito ou de fato que determinou ou autori-
zou a sua realização. 

( ) Certo   ( ) Errado
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50. (Cespe – TCU – Técnico de Controle Externo 
– 2015) 

A revogação de atos pela administração pú-
blica por motivos de conveniência e opor-
tunidade não possui limitação de natureza 
material, mas somente de natureza tempo-
ral, como, por exemplo, o prazo quinquenal 
previsto na Lei n.º 9.784/1999, que regula o 
processo administrativo no âmbito do servi-
ço público federal. 

( ) Certo   ( ) Errado

(Cespe – TCU – Técnico de Controle Externo 
– 2015) 

Julgue os itens seguintes, relativos aos atos 
administrativos. 

51. É proibido delegar a edição de atos de cará-
ter normativo. 

( ) Certo   ( ) Errado

52. Ao delegar a prática de determinado ato ad-
ministrativo, a autoridade delegante trans-
fere a titularidade para sua prática. 

( ) Certo   ( ) Errado

53. Decretos não são considerados atos admi-
nistrativos.

( ) Certo   ( ) Errado

54. (Cespe – TJDFT – Juiz – 2015) 

A administração deverá anular seus próprios 
atos quando estes contiverem vícios de le-
galidade ou quando houver motivo de con-
veniência ou oportunidade. Nesses casos, a 
anulação produzirá efeitos ex tunc. 

( ) Certo   ( ) Errado

55. (Cespe – TJDFT – Juiz – 2015) 

A decisão de recursos administrativos e a 
prática de atos ordinatórios do processo não 
são passíveis de delegação. 

( ) Certo   ( ) Errado

56. (Cespe – DPU – 2016) 

Caso seja necessário, a administração públi-
ca poderá revogar ato administrativo válido 
e legítimo.

( ) Certo   ( ) Errado

57. (Cespe – TRE-MT – Analista Administrativo 
– 2015) 

A anulação dos atos administrativos, a título 
de controle judicial, consiste na possibilida-
de de o Poder Judiciário rever os atos admi-
nistrativos por motivo de conveniência ou 
oportunidade. 

( ) Certo   ( ) Errado

58. (Cespe – Procurador de Salvador – 2015)

Revogação é instrumento jurídico utilizado 
pela administração pública para suspender 
temporariamente a validade de um ato ad-
ministrativo por motivos puramente discri-
cionários. 

( ) Certo   ( ) Errado

59. (Cespe – Procurador de Salvador – 2015) 

A prerrogativa de invalidar ato administra-
tivo é da própria administração pública, ao 
passo que a de revogá-lo é do Poder Judici-
ário, em decisão referente a caso concreto 
que lhe seja apresentado. 

( ) Certo   ( ) Errado
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60. (Cespe – Procurador de Salvador – 2015)

Se ficar constatado que determinado ato 
administrativo contém vício de legalidade, 
a administração pública deverá promover a 
sua revogação. 

( ) Certo   ( ) Errado

Gabarito: 1. C 2. E 3. E 4. E 5. C 6. C 7. C 8. E 9. E 10. C 11. C 12. C 13. C 14. E 15. E 16. E 17. C  
18. C 19. E 20. E 21. C 22. C 23. C 24. C 25. C 26. E 27. E 28. C 29. E 30. E 31. C 32. E 33. E 34. E  
35. C 36. E 37. C 38. C 39. E 40. E 41. E 42. C 43. E 44. E 45. E 46. C 47. E 48. E 49. C 50. E 51. C  
52. E 53. E 54. E 55. E 56. E 57. C 58. E 59. E 60. E
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TÓPICO 4

Poderes Administrativos

A expressão “poderes administrativos” traz implícita a ideia de uma faculdade dada ao 
administrador público, porém, na realidade, tratam-se de poderes-deveres da Administração, 
visto que sem eles, esta não conseguiria sobrepor a vontade da lei à vontade individual, o 
interesse público sobre o privado.

Os poderes administrativos são ferramentas (prerrogativas) concedidas ao administrador 
público para que seja atingida a finalidade de interesse público. Sendo assim, são irrenunciáveis 
e devem ser exercidos nos limites da lei.

O professor Hely Lopes Meirelles classifica-os em:

a) poder vinculado;

b) poder discricionário;

c) poder hierárquico;

d) poder disciplinar;

e) poder regulamentar;

f) poder de polícia.

CUIDADO!
Para Maria Sylvia Di Pietro, os poderes discricionário e vinculado não existem como 
poderes autônomos; a discricionariedade e a vinculação são, quando muito, atributos 
de outros poderes ou competências da Administração.

1. Poder Vinculado

Também chamado de poder regrado. Relaciona-se à prática dos atos administrativos chamados 
VINCULADOS. Nesse tipo de ato administrativo, é mínima ou inexistente a liberdade de escolha 
por parte do administrador, ou seja, deverão ser executados de acordo com a lei.

Devemos lembrar que, nos atos administrativos vinculados, os seus cinco elementos ou 
requisitos de validade (competência, finalidade, forma, motivo e objeto) são rigorosamente 
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estabelecidos por lei, não cabendo ao administrador público valorar quanto à conveniência/
oportunidade de sua prática.

Na verdade, até nos atos ditos discricionários, a competência, a finalidade e a forma são 
elementos sempre vinculados.

Os atos vinculados que possuam algum vício em seus elementos ou requisitos de validade 
deverão ser anulados pela própria Administração ou pelo Poder Judiciário. Porém, são tidos 
como irrevogáveis.

2. Poder Discricionário

Relaciona-se à prática dos atos chamados DISCRICIONÁRIOS. Nesse tipo de ato administrativo, 
o administrador público possui certa margem de liberdade para atuar, podendo valorar quanto 
à oportunidade e à conveniência de sua prática, escolhendo o motivo e o objeto da prática do 
ato.

É importante ressaltar que, nos atos discricionários, a competência, a finalidade e a forma são 
sempre elementos vinculados. A discricionariedade da prática do ato encontra-se presente na 
escolha do motivo e do objeto (elementos não vinculados ou discricionários).

Devemos relembrar que o ato discricionário ilegal deverá ser anulado tanto pela Administração 
quanto pelo Judiciário. Da mesma forma, nos atos discricionários, não cabe ao Poder Judiciário 
apreciar o mérito do ato administrativo, que consiste justamente na escolha da conveniência 
e oportunidade da prática do ato pelo administrador.

Só há mérito em atos administrativos discricionários, visto que, nos atos vinculados, não há 
escolha quanto ao motivo e ao objeto.

Já a revogação ocorre quando o ato discricionário torna-se inoportuno/inconveniente para a 
Administração Pública. Somente pode revogar um ato administrativo quem o praticou!

2.1 Limitações ao Poder Discricionário

A atuação da Administração Pública está limitada ao disposto em lei. Assim, a norma legal 
funciona como a maior limitação à atuação do administrador público.
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Desde já, ressaltamos que a discricionariedade administrativa não se confunde com a atuação 
arbitrária do administrador (não admitida em qualquer hipótese no Direito Brasileiro, visto que 
é tida como sinônimo de ilegalidade, ilegitimidade ou abuso de poder).

Visando a um maior controle dos atos discricionários, justamente para que o Administrador 
Público não ultrapasse os limites da discricionariedade, acarretando, consequentemente, 
a arbitrariedade, a doutrina e a jurisprudência enfatizam diversas limitações ao poder 
discricionário da Administração, além da lei. Destacam-se, entre tais limites, os princípios da 
razoabilidade e da proporcionalidade.

3. Poder Hierárquico

Segundo Hely Lopes Meirelles, “Poder hierárquico é o de que dispõe o Poder Executivo para 
distribuir e escalonar as funções de seus órgãos, ordenar e rever a atuação de seus agentes, 
estabelecendo a relação de subordinação entre os servidores do seu quadro de pessoal”.

Para que haja manifestação do poder hierárquico, é fundamental que haja uma relação de 
hierarquia, de subordinação, entre as partes. A hierarquia é típica da atividade administrativa 
da Administração Pública, sendo resultado da relação de subordinação que existe entre os 
diversos órgãos e agentes que integram a estrutura do Poder Executivo.

Assim, concluímos que não há hierarquia nos Poderes Judiciário e Legislativo, quando estiverem 
no desempenho de suas funções típicas, ou seja, só haverá hierarquia em tais poderes quando 
no desempenho de suas funções administrativas.

Da relação de subordinação, existente na estrutura hierárquica da Administração, podemos 
destacar como objetivos e consequências do poder hierárquico:

 • ordenar, controlar e corrigir as atividades administrativas;

 • delegar e avocar atribuições;

 • obedecer às determinações superiores, salvo se manifestamente ilegais;

 • fiscalizar os atos praticados pelos subordinados;

 • rever os atos de inferiores hierárquicos.

Ressaltamos que, segundo a legislação vigente, poderá haver delegação de competências entre 
órgãos ou autoridades, sem que haja uma relação de hierarquia, ao passo que, na avocação 
de competências, é sempre essencial que haja hierarquia entre os órgãos ou as autoridades 
envolvidas.

O poder hierárquico permite que o superior aprecie os aspectos de legalidade e mérito dos 
atos praticados por seus subordinados.

Por fim, é importante não confundirmos subordinação com vinculação. A relação de 
subordinação está associada à ideia de hierarquia administrativa, enquanto que a vinculação 
é decorrência do poder de supervisão ministerial sobre a entidade vinculada, fruto da relação 
existente entre a Administração Direta e Indireta.
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4. Poder Disciplinar

Para Maria Sylvia Di Pietro, o poder disciplinar é o que cabe à Administração Pública para apurar 
infrações e aplicar penalidades aos servidores públicos e demais pessoas sujeitas à disciplina 
administrativa; é o caso dos que com ela contratam.

Percebemos, assim, que o poder disciplinar, normalmente, é uma decorrência do poder 
hierárquico, ou seja, deriva da estrutura hierarquizada da Administração Pública, da relação de 
subordinação existente na estrutura administrativa.

A doutrina aponta o poder disciplinar como de exercício discricionário. Há que se observar 
que tal discricionariedade é bastante reduzida. Como exemplo de discricionariedade do Poder 
Disciplinar, podemos citar a graduação do número de dias da penalidade de suspensão.

5. Poder Regulamentar

Também chamado por alguns autores de poder normativo. Pode ser definido como a 
prerrogativa concedida à Administração Pública de editar atos gerais para complementar as leis 
e permitir sua efetiva aplicação. O Poder Regulamentar, em sentido estrito, consubstancia-se 
na autorização, ao Chefe do Poder Executivo, para a edição de decretos e regulamentos. 

Já o poder normativo, segundo a doutrina moderna, seria o fundamento para que as demais 
autoridades públicas também emitissem atos de caráter normativo. Assim, quando um Ministro 
de Estado expede uma instrução normativa ou quando o Presidente de uma agência reguladora 
expede uma resolução, temos o exercício do poder normativo.

O poder regulamentar é uma das formas pelas quais o Poder Executivo exerce a sua função 
normativa, sendo certo que o exercício do poder regulamentar é fruto do poder normativo 
(conceito mais amplo e genérico). Doutrinariamente, existem dois tipos de regulamentos: 

a) Regulamento Executivo

É aquele que complementa o conteúdo de uma lei, nos termos da Constituição Federal, art. 84, 
IV, servindo como instrumento à fiel execução de uma lei. Não pode estabelecer normas contra 
legem (contra lei) ou ultra legem (além da lei). Limitam-se a editar normas secundum legem 
(segundo a lei). Está hierarquicamente subordinado a uma lei prévia, sendo ato privativo do 
chefe do Poder Executivo.

b) Regulamento Autônomo ou Independente

Originariamente, não encontrava previsão na nossa Constituição Federal, porém, com o 
advento da Emenda Constitucional nº 32/2001, passou a ter previsão no art. 84, VI. Tal 
dispositivo constitucional estabelece competência ao Presidente da República para dispor, 
mediante decreto, sobre:
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 • organização e funcionamento da Administração federal, desde que não haja aumento de 
despesa nem criação ou extinção de órgão público;

 • extinção de cargos ou funções públicas, quando vagos.

Ressalta-se que essas são as únicas hipóteses de emissão de decreto autônomo, atualmente.

CUIDADO!
A criação de cargos públicos deve se dar por lei, logo, a extinção, como regra, também 
decorrerá de lei. Porém, casos os cargos públicos estejam VAGOS, poderão ser extintos 
mediante decreto autônomo.

6. Poder de Polícia

A definição legal de poder de polícia é encontrada no nosso Código Tributário Nacional, em seu 
artigo 78, pois o exercício de tal poder pela Administração Pública é fato gerador da taxa, uma 
das espécies tributárias elencadas pelo CTN.

Art. 78. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, 
limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou 
abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, 
à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de 
atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, 
à tranqüilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou 
coletivos. 

Segundo Celso Antônio Bandeira de Mello, há duas definições de poder de polícia:

a) Em sentido amplo: “a atividade estatal de condicionar a liberdade e a propriedade 
ajustando-as aos interesses coletivos”;

b) Em sentido restrito: “as intervenções, quer gerais e abstratas, como os regulamentos, 
quer concretas e específicas (tais como as autorizações, as licenças, as injunções) do Poder 
Executivo, destinadas a alcançar o mesmo fim de prevenir e obstar ao desenvolvimento de 
atividades particulares contrastantes com os interesses sociais”.

É importante destacar que, para alguns autores, a concepção ampla de poder de polícia engloba 
as atividades do Poder Legislativo quando da criação das limitações administrativas. Assim, 
concluímos que o poder de polícia é a faculdade de que dispõe o Poder Público de fiscalizar o 
uso e o gozo de bens, atividades e direitos individuais, em prol do interesse da coletividade. No 
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sentido estrito, abrange apenas as atividades do Poder Executivo, já no sentido amplo, abrange 
não só as atividades do Poder Executivo, como também as atividades do Poder Legislativo.

Sendo assim, tal Poder é exercido por todos os entes da Federação – União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios – sobre todas as atividades que possam interferir no interesse público 
coletivo ou prejudicá-lo.

A doutrina majoritária aponta como princípio fundamental do exercício do poder de polícia o 
da supremacia do interesse público sobre o particular, tendo por finalidade a tutela (proteção) 
do interesse público.

Entre as sanções derivadas do exercício do poder de polícia, Hely Lopes Meirelles aponta: 
interdição de atividade, fechamento de estabelecimento, demolição de construção irregular, 
apreensão de mercadorias irregulares, inutilização de gêneros, destruição de objetos, embargo 
de obras, etc.

Segundo Maria Sylvia Di Pietro, temos que “pelo conceito moderno, adotado no direito 
brasileiro, o poder de polícia é a atividade do Estado consistente em limitar o exercício dos 
direitos individuais em benefício do interesse público”.

Não há qualquer incompatibilidade existente entre os direitos individuais e os limites a eles 
impostos pelo Estado, com base no poder de polícia. Na verdade, o fundamento de tal poder 
é o princípio da supremacia do interesse público sobre o particular, não podendo o Estado 
aniquilar totalmente os direitos individuais.

A doutrina majoritária reconhece o poder de polícia originário e o poder de polícia derivado. 
Hely Lopes Meirelles os diferencia muito bem: 

“Por fim, deve-se distinguir o poder de polícia originário do poder de polícia delegado, pois que 
aquele nasce com a entidade que o exerce e este provém de outra, através de transferência 
legal. O poder de polícia originário é pleno no seu exercício e consectário, ao passo que o 
delegado é limitado ao poder de delegação e se caracteriza por atos de execução. Por isso 
mesmo, no poder de polícia delegado não se compreende a imposição de taxas, porque o poder 
de tributar é intransferível da entidade estatal que o recebeu constitucionalmente”.

Segundo o Supremo Tribunal Federal (STF), o poder de polícia só pode ser exercido por pessoa 
jurídica de direito público, dada a natureza da atividade envolvida.

O poder de polícia também é divido em: POLÍCIA ADMINISTRATIVA E POLÍCIA JUDICIÁRIA.

QUADRO COMPARATIVO:

TIPO DE PODER DE POLÍCIA POLÍCIA ADMINISTRATIVA POLÍCIA JUDICIÁRIA

ATUAÇÃO Principalmente preventiva Principalmente repressiva

TIPO DE ILÍCITO Administrativo Penal

NORMAS REGULAMENTARES Direito Administrativo Direito Processual Penal

INCIDÊNCIA Bens, Direitos e Atividades Pessoas

COMPETÊNCIA Diversos órgãos da 
Administração Pública Corporações Especializadas
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Doutrinariamente, são reconhecidos como atributos do poder de polícia a discricionariedade, a 
autoexecutoriedade e a coercibilidade.

a) Discricionariedade

Reside na livre escolha, por parte da Administração Pública, da oportunidade e da conveniência 
de exercer o poder de polícia, assim como de aplicar sanções e empregar os meios tendentes a 
atingir o fim pretendido, que é a proteção do interesse público.

Muito embora a discricionariedade seja apontada como regra, não podemos esquecer que, em 
alguns casos, haverá total vinculação do administrador à lei, no exercício do poder de polícia, 
como, por exemplo, na concessão de uma licença para o exercício de uma profissão a um 
particular.

b) Autoexecutoriedade

Consiste na possibilidade que tem a Administração Pública de, com seus próprios meios, pôr 
em execução as suas decisões, sem precisar recorrer previamente ao Poder Judiciário.

Segundo a definição de Hely Lopes Meirelles, “a auto-executoriedade consiste na possibilidade 
que certos atos administrativos ensejam de imediata e direta execução pela própria 
Administração, independentemente de ordem judicial”.

Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade têm funcionado como limitadores à 
autoexecutoriedade dos atos administrativos.

c) Coercibilidade

É a imposição coativa das medidas adotadas pela Administração, ou seja, deve ser 
obrigatoriamente observada pelo particular.

A imposição coercitiva também prescinde de prévia autorização judicial, mas não impede uma 
posterior avaliação por tal poder, com vistas a apurar o chamado abuso de poder, em suas 
modalidades: excesso de poder e desvio de poder.
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RESUMINDO...
PODER DE POLÍCIA

 • Sua definição original está prevista no Código Tributário Nacional. Por meio dessa 
legislação, percebemos que o exercício do poder de polícia poderá acarretar 
cobrança de taxa.

 • Fundamento: supremacia do interesse público sobre o particular.
 • Finalidade: proteção do interesse público.
 • Deve ser exercido pelo ente da federação (U/E/DF/M) competente para regular a 

matéria.
 • Divisão do poder de polícia: originário e derivado; judiciário e administrativo.
 • Entre as sanções derivadas do exercício do Poder de Polícia, Hely Lopes Meirelles 

aponta: interdição de atividade, fechamento de estabelecimento, demolição 
de construção irregular, apreensão de mercadorias irregulares, inutilização de 
gêneros, destruição de objetos, embargo de obras, etc.

 • São atributos do poder de polícia: discricionariedade, autoexecutoriedade e 
coercibilidade.

6.7 Uso e abuso do poder

Uso do poder é prerrogativa da autoridade pública. Atualmente, a doutrina aponta que, aos 
administradores, cabe o poder-dever de agir, isto é, o poder administrativo, por ser conferido à 
Administração para o atingimento do fim público, representa um dever de agir.

Porém, é obrigação do administrador público utilizá-lo segundo as normas legais e com 
obediência aos princípios que regem o Direito Administrativo, nos justos limites que o bem-
estar social exige. Quando ultrapassa tais limites, surge a figura do abuso de poder.

O abuso de poder é gênero do qual são espécies: o excesso de poder e o desvio de poder.

Estará configurado o excesso de poder, quando a autoridade competente extrapolar os limites 
de sua competência, ou seja, quando a atuação do agente for fora dos limites legais de sua 
competência. Assim, por exemplo, quando a autoridade competente para aplicar a pena de 
suspensão impõe penalidade mais grave, que não se encontra na esfera de suas atribuições, 
está caracterizado o excesso de poder.

Já o desvio de poder ocorre quando o administrador atinge finalidade diversa do interesse 
público, ou seja, decorre da atuação do agente apartada do interesse público, ainda que dentro 
da sua competência.  Também é modalidade de desvio de poder quando o administrador, 
embora atinja o interesse público, utiliza-se de ato com finalidade diversa daquela prevista em 
lei, para a prática do ato. 

Como exemplo de desvio de poder, tradicional de prova, podemos citar a remoção de ofício 
como forma de punição de um servidor. Em tal situação, muito embora tenha atingido o 
interesse público, o administrador utilizou o ato de remoção com finalidade de punição, que 
não é a prevista em lei, para tal ato, visto que o ato de remoção não tem caráter punitivo.
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Questões CESPE

1. (Cespe – DPU – 2016) 

Constitui manifestação do poder discipli-
nar da administração pública a aplicação de 
sanção a sociedade empresarial no âmbito 
de contrato administrativo.

( ) Certo   ( ) Errado

2. (Cespe – Defensoria Pública-PE – 2015) 

A hierarquia é uma característica encontra-
da exclusivamente no exercício da função 
administrativa, que inexiste, portanto, nas 
funções legislativa e jurisdicional típicas.

( ) Certo   ( ) Errado

(Cespe – TRT10 – Analista Judiciário – 2012)

3. Diferentemente do direito penal, no cam-
po do poder disciplinar, o administrador 
público dispõe da possibilidade de avaliar 
se deve punir a falta praticada por servidor, 
razão pela qual se diz que referido poder é 
discricionário.

( ) Certo   ( ) Errado

4. No âmbito dos poderes do Estado, a hierar-
quia só existe no que tange às funções ad-
ministrativas, não em relação às funções de 
natureza legislativa e judicial.

( ) Certo   ( ) Errado

5. (Cespe – DPU – 2016) 

A interdição de restaurante por autoridade 
administrativa de vigilância sanitária cons-
titui exemplo de manifestação do exercício 
do poder de polícia.

( ) Certo   ( ) Errado

6. (Cespe – TRF-2 – Juiz – 2012) 

Segundo a jurisprudência pacífica do STF, é 
possível a delegação do poder de polícia à 
sociedade de economia mista.

( ) Certo   ( ) Errado

7. (Cespe – CNJ – Analista Judiciário – 2012) 

O objeto do poder de polícia administrativa 
é todo bem, direito ou atividade individual 
que possa afetar a coletividade ou pôr em 
risco a segurança nacional.

( ) Certo   ( ) Errado

8. (Cespe- TRE-MS – Analista Administrativo – 
2012) 

Decorre do poder disciplinar o ato da auto-
ridade superior de avocar para a sua esfera 
decisória ato da competência de agente a 
ele subordinado.

( ) Certo   ( ) Errado

9. (Cespe – DPU – 2016) 

O poder de polícia, decorrente da suprema-
cia geral do interesse público, permite que 
a administração pública condicione ou res-
trinja o exercício de atividades, o uso e gozo 
de bens e direitos pelos particulares, em 
nome do interesse público.

( ) Certo   ( ) Errado

10. (Cespe – TRE-MS – Analista Administrativo 
– 2012) 

O poder regulamentar é prerrogativa de 
direito público conferida à administração 
pública de exercer função normativa para 
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complementar as leis criadas pelo Poder 
Legislativo, podendo inclusive alterá-las de 
forma a permitir a sua efetiva aplicação.

( ) Certo   ( ) Errado

(Cespe – TRE-RJ – Tecnico Judiciário – 2012)

11. O poder de polícia, que decorre da discricio-
nariedade que caracteriza a administração 
pública, é limitado pelo princípio da razoa-
bilidade ou proporcionalidade.

( ) Certo   ( ) Errado

12. O poder de polícia deriva do poder hierár-
quico. Os chefes de repartição, por exem-
plo, utilizam-se do poder de polícia para fis-
calizar os seus subordinados.

( ) Certo   ( ) Errado

(Cespe – TJ-RR – Tecnico Judiciário – 2012)

Acerca dos poderes administrativos e do 
uso e abuso do poder, julgue os itens sub-
secutivos.

13. No exercício do poder de polícia, a admi-
nistração age apenas de forma repressiva, 
aplicando sanções a condutas que infrinjam 
leis e regulamentos, uma vez que tal poder 
não se coaduna com medidas preventivas, 
inseridas, em regra, no âmbito do poder re-
gulamentar. 

( ) Certo   ( ) Errado

14. Caracteriza desvio de finalidade, espécie de 
abuso de poder, a conduta do agente que, 
embora dentro de sua competência, se 
afasta do interesse público, que deve norte-
ar todo o desempenho administrativo, para 
alcançar fim diverso daquele que a lei lhe 
permitiu.

( ) Certo   ( ) Errado

15. Como fator que decorre do poder hierár-
quico, a relação de subordinação tem cará-
ter interno e se estabelece entre órgãos de 
uma mesma pessoa administrativa; a vincu-
lação, ao contrário, possui caráter externo e 
resulta do poder de supervisão que os ór-
gãos detêm sobre as entidades a eles vincu-
ladas, como, por exemplo, o que uma secre-
taria de estado exerce sobre uma autarquia.

( ) Certo   ( ) Errado

16. (Cespe- TJ-RR – Administrador – 2012)

Define-se poder discricionário como o po-
der que o direito concede à administração 
para a prática de atos administrativos com 
liberdade na escolha de sua conveniência, 
oportunidade e conteúdo, estando a admi-
nistração, no exercício desse poder, imune à 
apreciação do Poder Judiciário.

( ) Certo   ( ) Errado

17. (Cespe – MP-PI – 2012) 

Não constitui atributo do poder de polícia a 
discricionariedade, traduzida na livre esco-
lha, pela administração, da oportunidade e 
conveniência de exercer o poder a ela con-
ferido, bem como de aplicar as sanções e 
empregar os meios conducentes a atingir o 
fim colimado.

( ) Certo   ( ) Errado

(Cespe – MCTI – Apoio Administrativo – 
2012)

18. O poder disciplinar possibilita sancionar os 
particulares que não cumprem seus deve-
res, como, por exemplo, deixar de pagar as 
taxas cobradas pela administração pública.

( ) Certo   ( ) Errado
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19. É possível a existência de poder de polícia 
delegado, no entanto, é amplamente aceita 
na doutrina a vedação da delegação do po-
der de polícia à iniciativa privada.

( ) Certo   ( ) Errado

(Cespe – IBAMA – Analista – 2012)

20. Ao aplicar penalidade a servidor público, em 
processo administrativo, o Estado exerce 
seu poder regulamentar.

( ) Certo   ( ) Errado

21. Suponha que um particular vinculado à ad-
ministração pública por meio de um contra-
to descumpra as obrigações contratuais que 
assumiu. Nesse caso, a administração pode, 
no exercício do poder disciplinar, punir o 
particular.

( ) Certo   ( ) Errado

22. Em decorrência do poder regulamentar, a 
administração pública pode utilizar o regu-
lamento autorizado para fixar normas téc-
nicas, de forma que um regulamento sobre 
temática não prevista em lei, por exemplo, 
será considerado válido.

( ) Certo   ( ) Errado

23. No âmbito interno da administração direta 
do Poder Executivo, há manifestação do po-
der hierárquico entre órgãos e agentes.

( ) Certo   ( ) Errado

24. (Cespe – PC-AL – Escrivão – 2012) 

O excesso de poder relaciona-se à compe-
tência, uma vez que resta configurado quan-
do o agente público extrapola os limites de 
sua atuação ou pratica ato que é atributo 
legal de outra pessoa.

( ) Certo   ( ) Errado

(Cespe – PC-AL – Delegado – 2012) 

25. Na comparação entre a polícia administrati-
va e a polícia judiciária, tem-se que a natu-
reza preventiva e repressiva se aplica igual-
mente às duas.

( ) Certo   ( ) Errado

26. A aplicação de pena a um servidor público 
constitui exemplo de exercício de poder hie-
rárquico.

( ) Certo   ( ) Errado

27. (Cespe – TRF-5 – Juiz Federal – 2015) 

O poder de polícia administrativa tem como 
uma de suas características a autoexecuto-
riedade, entendida como sendo a prerroga-
tiva de que dispõe a administração para pra-
ticar atos e colocá-los em imediata execução 
sem depender de autorização judicial.

( ) Certo   ( ) Errado

28. (Cespe – Ministério da Integração – 2013)

Considere que um servidor público, após 
regular processo administrativo disciplinar, 
seja suspenso por decisão da autoridade 
competente, por praticar irregularidades no 
exercício do cargo. Nessa situação, a impo-
sição pela administração pública da sanção 
ao servidor, independentemente de decisão 
judicial, decorre do poder hierárquico.

( ) Certo   ( ) Errado

29. (Cespe – TRE-GO – Técnico Judiciário – 
2015)

O poder hierárquico é aquele que confere à 
administração pública a capacidade de apli-
car penalidades. 

( ) Certo   ( ) Errado
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30. (Cespe – TRE-GO – Técnico Judiciário – 
2015)

Poder disciplinar é aquele que permite à 
administração pública disciplinar, de forma 
concreta, a aplicação de leis gerais e abstra-
tas.

( ) Certo   ( ) Errado

Gabarito: 1. C 2. C 3. E 4. C 5. C 6. E 7. C 8. E 9. C 10. E 11. C 12. E 13. E 14. C 15. C 16. E 17. E  
18. E 19. C 20. E 21. C 22. E 23. C 24. C 25. C 26. E 27. C 28. E 29. E 30. E
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TÓPICO 5

Responsabilidade Civil do Estado

A responsabilidade civil, genericamente considerada, tem sua origem no Direito Civil e, no 
âmbito do Direito Privado, consubstancia-se na obrigação de indenizar um dano patrimonial 
decorrente de um fato lesivo voluntário. No Direito Público, é modalidade de obrigação 
extracontratual e, para que ocorra, são necessários, como se depreende de sua definição, os 
seguintes elementos: 

 • (1) o fato lesivo causado pelo agente em decorrência de culpa em sentido amplo, a qual 
abrange o dolo (intenção) e a culpa em sentido estrito, que engloba a negligência, a 
imprudência ou a imperícia;

 • (2) a ocorrência de um dano patrimonial ou moral; e

 • (3) o nexo de causalidade entre o dano havido e o comportamento do agente, o que 
significa ser necessário que o dano efetivamente haja decorrido, direta ou indiretamente, 
da ação ou omissão indevida do agente.

Na definição de Celso Antônio Bandeira de Melo, responsabilidade civil ou responsabilidade 
patrimonial extracontratual do Estado é a obrigação que lhe incumbe de reparar, 
economicamente, os danos causados a terceiros e que lhe sejam imputáveis em decorrência de 
comportamentos comissivos ou omissivos, materiais ou jurídicos. 

Assim, a responsabilidade civil não se origina de ajustes realizados pela Administração 
Pública com particulares, a denominada responsabilidade contratual, mas é decorrente de 
comportamentos unilaterais omissivos ou comissivos, legais ou ilegais, materiais ou jurídicos 
imputáveis aos agentes públicos.

Temos que a responsabilidade civil da Administração Pública se evidencia na obrigação que tem 
o Estado de indenizar os danos patrimoniais que seus agentes, atuando em seu nome, ou seja, 
na qualidade de agentes públicos, causem à esfera juridicamente tutelada dos particulares. 
Traduz-se, pois, na obrigação de reparar economicamente danos patrimoniais, e com tal 
reparação se exaure.

8.2 Evolução

A evolução da responsabilidade do Estado passou, basicamente, pelas seguintes fases: 
irresponsabilidade do Estado; responsabilidade com culpa – subjetiva – do Estado (civil e 
administrativa) e responsabilidade sem culpa – objetiva – do Estado (risco administrativo e 
risco integral).
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8.2.1 Irresponsabilidade do Estado

A teoria da não responsabilização do Estado ante os atos de seus agentes que fossem lesivos 
aos particulares assumiu sua maior notoriedade sob os regimes absolutistas. Baseava-se 
esta teoria na ideia de que não era possível ao Estado, literalmente personificado na figura 
do rei, lesar seus súditos, uma vez que o rei não cometia erros. Os agentes públicos, como 
representantes do próprio rei não poderiam, portanto, ser responsabilizados por seus atos, 
ou melhor, seus atos, na qualidade de atos do rei, não poderiam ser considerados lesivos aos 
súditos. Essa teoria logo começou a ser combatida, por sua evidente injustiça: se o Estado deve 
tutelar o Direito, não pode deixar de responder quando, por sua ação ou omissão, causar danos 
a terceiros, mesmo porque, sendo pessoa jurídica, é titular de direitos e obrigações.

Naturalmente, esta doutrina somente possui valor histórico, encontrando-se inteiramente 
superada, mesmo na Inglaterra e nos Estados Unidos, últimos países a abandoná-la (em 1946 e 
1947, respectivamente).

8.2.2 Responsabilidade com Culpa Civil Comum do Estado (culpa subjetiva)

Esta doutrina, influenciada pelo individualismo característico do liberalismo, pretendeu 
equiparar o Estado ao indivíduo, sendo, portanto, obrigado a indenizar os danos causados 
aos particulares nas mesmas hipóteses em que existe tal obrigação para os indivíduos. Assim, 
como o Estado atua por meio de seus agentes, somente existia obrigação de indenizar quando 
estes, os agentes, tivessem agido com culpa ou dolo, cabendo, evidentemente, ao particular 
prejudicado o ônus de demonstrar a existência desses elementos subjetivos.

8.2.3 Teoria da Culpa Administrativa (culpa anônima)

A Teoria da Culpa Administrativa representou o primeiro estágio da transição entre a doutrina 
subjetiva da culpa civil e a responsabilidade objetiva atualmente adotada pela maioria dos 
países ocidentais.

Segundo a Teoria da Culpa Administrativa, o dever de o Estado indenizar o dano sofrido pelo 
particular somente existe caso seja comprovada a existência de falta do serviço. Não se trata 
de perquirir da culpa subjetiva do agente, mas da ocorrência de falta na prestação do serviço, 
falta essa objetivamente considerada. A tese subjacente é que somente o dano decorrente de 
irregularidade na execução da atividade administrativa ensejaria indenização ao particular, ou 
seja, exige-se também uma espécie de culpa, mas não culpa subjetiva do agente, e sim uma 
culpa especial da Administração à qual se convencionou chamar culpa administrativa.

A culpa administrativa podia decorrer de uma das três formas possíveis de falta do serviço: 
inexistência do serviço, mau funcionamento do serviço ou atraso na prestação do serviço. 
Caberá sempre ao particular prejudicado pela falta comprovar sua ocorrência para fazer jus 
à indenização. No Direito Brasileiro, sobrevive a teoria da culpa anônima, paralelamente à 
responsabilidade objetiva do Estado.
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8.2.4 Teoria do Risco Administrativo

Em todos os tipos de responsabilidade vistos anteriormente ainda se atribuía ao particular todo 
o ônus da prova. Pela Teoria do Risco Administrativo, surge a obrigação econômica de reparar o 
dano sofrido injustamente pelo particular, independentemente da existência de falta do serviço 
e muito menos de culpa do agente público. Basta que exista o dano, sem que, para ele, tenha 
concorrido o particular.

Resumidamente, existindo o fato do serviço e o nexo de causalidade entre o fato e o dano 
ocorrido, presume-se a culpa da Administração. Compete a esta, para eximir-se da obrigação de 
indenizar, comprovar, se for o caso, existência de culpa exclusiva do particular ou, se comprovar 
culpa concorrente, terá atenuada sua obrigação. O que importa, em qualquer caso, é que o 
ônus da prova de culpa do particular, se existente, cabe sempre à Administração. Em regra, é a 
teoria adotada no Brasil, estando disciplinada no art. 37, § 6o da Constituição Federal.

8.2.5 Teoria do Risco Integral

Vimos que, na Teoria do Risco Administrativo, dispensa-se a prova da culpa da Administração, 
mas permite-se que esta venha a comprovar a culpa da vítima para fim de atenuar (se recíproca) 
ou excluir (se integralmente do particular) a indenização. Em outras palavras: não significa essa 
teoria que a Administração, inexoravelmente, tenha a obrigação de indenizar o particular; 
apenas fica dispensada, a vítima, da necessidade de comprovar a culpa da Administração. 

Por exemplo, havendo um acidente entre um veículo conduzido por um agente público e um 
particular, não necessariamente haverá indenização integral, ou mesmo parcial, por parte da 
Administração. Pode ser que a Administração consiga provar que tenha havido culpa recíproca 
dos dois condutores (hipótese em que a indenização será atenuada, “repartida” entre as partes) 
ou mesmo que a culpa tenha sido exclusivamente do motorista particular (hipótese em que 
restaria excluída a obrigação de indenização por parte da Administração, cabendo ao particular 
a obrigação de reparação).

Já a Teoria do Risco Integral representa uma exacerbação da responsabilidade civil da 
Administração. Segundo essa teoria, basta só a existência do evento danoso e do nexo causal 
para que surja a obrigação de indenizar para a Administração, mesmo que o dano decorra de 
culpa exclusiva do particular. Tomando-se esse exemplo, mesmo que ficasse comprovado haver 
culpa exclusiva do condutor particular, a obrigação de indenizar caberia à Administração.

Segundo administrativistas do peso de Hely Lopes Meirelles, a Teoria do Risco Integral jamais 
foi adotada em nosso ordenamento jurídico. Porém, Maria Sylvia Di Pietro afirma a aplicação 
de tal teoria em alguns casos, tais como o dano nuclear.

8.3 Responsabilidade Civil do Estado no Brasil

8.3.1 Responsabilidade Civil da Administração no Direito Brasileiro: O já revogado Código Civil 
de 1916 dispunha, em seu artigo 15, que “as pessoas jurídicas de Direito Público são civilmente 
responsáveis por atos de seus representantes que nessa qualidade causem dano a terceiros, 
procedendo de modo contrário ao direito ou faltando a dever prescrito por lei. salvo o direito 
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regressivo contra os causadores do dano”. Adotava, pois, a responsabilidade civil (subjetiva) da 
Administração. 

A Constituição Federal de 1946 introduziu no Direito Pátrio a responsabilidade civil objetiva 
dispondo, em seu art. 194, que “As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente 
responsáveis pelos danos que seus funcionários, nessa qualidade, causem a terceiros”. Foram 
eliminados, assim, os elementos subjetivos da culpa presentes no texto anterior.

As Constituições seguintes não promoveram alterações significativas neste aspecto. A atual 
Carta Magna, em seu art. 37, §6º, reza que “As pessoas jurídicas de Direito Público e as de 
Direito Privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, 
nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável 
nos casos de dolo e culpa”. É importante ressaltar que não foram aqui incluídas as pessoas 
jurídicas de direito público (EP e SEM) que atuam a título de intervenção no domínio econômico, 
apenas as prestadoras de serviços públicos. Dessa forma, tais entidades responderão com base 
na responsabilidade subjetiva pelos danos que eventualmente causarem a terceiros, consoante 
as regras de direito privado. 

Confirmando esse posicionamento, o novo Código Civil (lei nº 10.406/2002), dispõe que 
“As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos de seus 
agentes que, nessa qualidade, causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra 
os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo”. Consagra-se, assim, no 
ordenamento jurídico pátrio, a teoria da responsabilidade objetiva do Estado (independente 
de dolo ou culpa) e a teoria da responsabilidade subjetiva do agente (dependente de dolo ou 
culpa), para fins de ação regressiva estatal.

Quanto à ação regressiva, seus efeitos, por tratar-se de uma ação de natureza civil, transmitem-
se aos herdeiros e sucessores do culpado. Portanto, mesmo após a morte do agente, podem 
seus sucessores e herdeiros ficar com a obrigação da reparação do dano (sempre respeitado o 
limite do valor do patrimônio transferido – CF, art. 5º, XLV). Pelo mesmo motivo, pode tal ação 
ser intentada mesmo depois de terminado o vínculo entre o servidor e a Administração. Nada 
impede, pois, que seja o agente responsabilizado ainda que aposentado, em disponibilidade, 
etc.

8.3.2 Ação de Indenização (Particular x Administração)

A reparação do dano causado pela Administração ao particular poderá dar-se amigavelmente ou 
por meio de ação de indenização movida por este contra aquela. O particular que sofreu o dano 
praticado pelo agente deverá, pois, intentar a ação de indenização em face da Administração 
Pública, e não contra o agente causador do dano. Nessa ação, bastará ao particular demonstrar 
a relação de causa e consequência entre o fato lesivo e o dano, bem como o valor patrimonial 
desse dano. Isso porque a responsabilidade da Administração é do tipo objetiva, bastando os 
pressupostos de nexo causal e dano para surgir a obrigação de indenizar. A partir daí, cabe à 
Administração, para eximir-se da obrigação de indenizar, comprovar, se for o caso, que a vítima 
concorreu com dolo ou culpa para o evento danoso, podendo resultar três situações:

 • (1) se não conseguir provar, responderá integralmente  pelo dano, devendo indenizar o 
particular;

 • (2) se comprovar que a culpa total foi do particular, ficará eximida da obrigação de reparar;
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 • (3) se comprovar que houve culpa recíproca (parcial de ambas as partes), a obrigação será 
atenuada proporcionalmente.

8.3.3 Ação Regressiva (Administração x Agente)

O § 6º do art. 37 da CF autoriza a ação regressiva do Estado contra o agente causador do dano 
no caso de dolo ou culpa deste ao causar o dano ao particular. Segundo posicionamento recente 
do STF, o servidor somente responderá mediante ação regressiva, perante a Fazenda Pública, 
não sendo possível acionar diretamente o servidor ou o Estado e o servidor conjuntamente, 
por meio de litisconsórcio passivo facultativo.

Há, aqui, dois aspectos a serem ressaltados:

 • (1) a entidade pública, para voltar-se contra o agente, deverá comprovar já ter indenizado a 
vítima, pois seu direito de regresso nasce a partir do pagamento;

 • (2) não se deve confundir a responsabilidade da Administração em face do particular com 
a responsabilidade do agente perante a Administração: aquela é informada pela teoria do 
risco administrativo, que, conforme vimos, independe de culpa ou dolo; esta, do agente 
perante a Administração, só ocorre no caso de dolo ou culpa (responsabilidade subjetiva 
do agente). Tais ações de ressarcimento são imprescritíveis.
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Questões CESPE

1. (Cespe – DPU – 2016) 

Situação hipotética: Considere que uma 
pessoa jurídica de direito público tenha 
sido responsabilizada pelo dano causado a 
terceiros por um dos seus servidores públi-
cos. Assertiva: Nessa situação, o direito de 
regresso poderá ser exercido contra esse 
servidor ainda que não seja comprovada a 
ocorrência de dolo ou culpa.

( ) Certo   ( ) Errado

2. (Cespe – DPE-TO – 2012) 

A responsabilidade civil das pessoas jurí-
dicas de direito privado, incluídas as que 
prestam serviços públicos, é subjetiva, isto 
é, depende da ocorrência de culpa ou dolo. 

( ) Certo   ( ) Errado

3. (Cespe – DPE-TO – 2012) 

Nas ações de indenização fundadas na res-
ponsabilidade civil objetiva do Estado, é 
obrigatória a denunciação da lide do agen-
te público suspostamente responsável pelo 
ato lesivo.

( ) Certo   ( ) Errado

4. (Cespe – CGE-PI – Auditor – 2015) 

De acordo com a teoria do risco integral, é 
suficiente a existência de um evento danoso 
e do nexo de causalidade entre a conduta 
administrativa e o dano para que seja obri-
gatória a indenização por parte do Estado, 
afastada a possibilidade de ser invocada al-
guma excludente da responsabilidade.

( ) Certo   ( ) Errado

5. (Cespe – TRE-GO – Analista Judiciário – 
2015)

Rafael, agente público, chocou o veículo 
que dirigia, de propriedade do ente ao qual 
é vinculado, com veículo particular dirigido 
por Paulo, causando-lhe danos materiais.

Acerca dessa situação hipotética, julgue o 
seguinte item.

A responsabilidade da administração pelos 
danos causados a terceiro é objetiva, ou 
seja, independe da comprovação do dolo 
ou culpa de Rafael.

( ) Certo   ( ) Errado

6. (Cespe – TRE-GO – Técnico Judiciário – 
2015)

De acordo com a Constituição Federal, so-
mente as pessoas jurídicas de direito públi-
co responderão pelos danos que seus agen-
tes, nessa qualidade, causarem a terceiros.

( ) Certo   ( ) Errado

(Cespe – TRT10 – Analista Judiciário – 2012)

Todos os anos, na estação chuvosa, a região 
metropolitana de determinado município 
é acometida por inundações, o que causa 
graves prejuízos a seus moradores. Estudos 
no local demonstraram que os fatores pre-
ponderantes causadores das enchentes são 
o sistema deficiente de captação de águas 
pluviais e o acúmulo de lixo nas vias públi-
cas.

Considerando essa situação hipotética, jul-
gue os itens subsequentes.
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7. Caso algum cidadão pretenda ser ressar-
cido de prejuízos sofridos, poderá propor 
ação contra o Estado ou, se preferir, dire-
tamente contra o agente público respon-
sável, visto que a responsabilidade civil na 
situação hipotética em apreço é solidária.

( ) Certo   ( ) Errado

8. De acordo com a jurisprudência e a doutri-
na dominante, na hipótese em pauta, casa 
haja danos a algum cidadão e reste prova-
da conduta omissiva por parte do Estado, a 
responsabilidade deste será subjetiva.

( ) Certo   ( ) Errado

(Cespe – TRT10 – Analista Judiciário – 
2012)

No tocante à responsabilidade civil da ad-
ministração, julgue os itens subsequentes.

9. A teoria do risco integral obriga o Estado a 
reparar todo e qualquer dano, independen-
temente de a vítima ter concorrido para o 
seu aperfeiçoamento. 

( ) Certo   ( ) Errado

10. Pela teoria da faute du service, ou da cul-
pa do serviço, eventual falha é imputada 
pessoalmente ao funcionário culpado, isen-
tando a administração da responsabilidade 
pelo dano causado.

( ) Certo   ( ) Errado

11. (Cespe – TRT10 – Analista Judiciário – 
2012)

A reparação do dano à pessoa lesada por ato 
emanado de agente público no exercício de 
suas funções pode ser consumada tanto na 
via administrativa, por acordo entre a pes-
soa jurídica civilmente responsável e o lesa-
do, como por ação judicial de indenização. 

( ) Certo   ( ) Errado

12. (Cespe – TRE-PI – Técnico Judiciário – 2016)

Em razão do princípio da supremacia do 
interesse público, são vedados o reconhe-
cimento da responsabilidade e a reparação 
de dano extrajudicial pela administração.

( ) Certo   ( ) Errado

13. (Cespe – TRE-PI – Técnico Judiciário – 2016)

A responsabilidade objetiva de empresa 
concessionária de serviço público alcança 
usuários e não usuários do serviço público.

( ) Certo   ( ) Errado

14. (Cespe – TRE-MS – Tecnico Judiciário – 
2012)

Para configurar a responsabilidade civil do 
Estado, o agente público causador do dano 
deve ser servidor público estatutário e pos-
suir vínculo direto com a administração. 

( ) Certo   ( ) Errado

15. (Cespe – TRE-MS – Tecnico Judiciário – 
2012) 

Para configurar a responsabilidade civil do 
Estado, o agente público causador do pre-
juízo a terceiros deve ter agido na qualidade 
de agente público, sendo irrelevante o fato 
de ele atuar dentro, fora ou além de sua 
competência legal.

( ) Certo   ( ) Errado

16. (Cespe – TRE- MS – Tecnico Judiciario – 
2012) 

A responsabilidade civil do Estado é objeti-
va, sendo obrigatória configuração da culpa 
para a eclosão do evento danoso.

( ) Certo   ( ) Errado

(Cespe – TJ-RR – Técnico Judiciario – 2012)
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No que tange à responsabilidade civil do Es-
tado, julgue os itens que se seguem.

17. A responsabilidade civil da pessoa jurídica 
de direito público em face de particular que 
tenha sofrido algum dano pode ser reduzi-
da, ou mesmo excluída, havendo culpa con-
corrente da vítima ou tendo sido ela a única 
culpada pelo dano.

( ) Certo   ( ) Errado

18. As pessoas jurídicas de direito público e as 
de direito privado prestadoras de serviços 
públicos respondem objetivamente pelos 
eventuais danos que seus agentes causarem 
a terceiros ao prestarem tais serviços.

( ) Certo   ( ) Errado

19. (Cespe – DPRF – Agente Administrativo – 
2012) 

Funcionário público federal que, dirigindo 
um veículo oficial, em serviço, colida em um 
poste, derrubando-o, somente estará obri-
gado a ressarcir o dano causado ao patrimô-
nio público se for condenado judicialmente 
a fazê-lo.

( ) Certo   ( ) Errado

20. (Cespe – DPE-ES – 2012) 

A responsabilidade civil da administração 
pública por atos comissivos é objetiva, em-
basada na teoria do risco administrativo, 
isto é, independe da comprovação da culpa 
ou dolo.

( ) Certo   ( ) Errado

21. (Cespe – DPE-AC – 2012) 

Segundo entendimento do STF, a responsa-
bilidade civil das pessoas jurídicas de direi-
to privado prestadoras de serviço público é 
objetiva relativamente a terceiros usuários e 
não usuários do serviço.

( ) Certo   ( ) Errado

22. (Cespe – TJDFT – Técnico Judiciário – 2015)

Devido à indisponibilidade do interesse 
público, não se admite o reconhecimen-
to espontâneo, pela administração, de sua 
obrigação de indenizar por ato danoso pra-
ticados por um de seus agentes.

( ) Certo   ( ) Errado

23. (Cespe – TJ-CE – Técnico Judiciário – 2014) 

A reparação de danos causados pelo Estado 
a terceiros pode ser feita tanto no âmbito 
administrativo, quanto na esfera judicial. 
Caso a administração não reconheça desde 
logo a sua responsabilidade e não haja en-
tendimento entre as partes quanto ao valor 
da indenização, o prejudicado poderá pro-
por ação de indenização contra a pessoa ju-
rídica causadora do dano.

( ) Certo   ( ) Errado

24. (Cespe – CAPES – 2012) 

A responsabilidade objetiva do Estado fun-
damenta-se na teoria do risco administrati-
vo.

( ) Certo   ( ) Errado

25. (Cespe – ANCINE – Técnico em Regulação – 
2012) 

A responsabilidade civil das pessoas jurídi-
cas de direito privado prestadoras de servi-
ço público é subjetiva relativamente a ter-
ceiros usuários e não usuários do serviço.

( ) Certo   ( ) Errado
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26. (Cespe – CGE-PI – Auditor – 2015) 

As pessoas jurídicas de direito público res-
ponderão pelos danos que seus agentes, 
nessa qualidade, causarem a terceiros, as-
segurado o direito de regresso contra o res-
ponsável apenas nos casos de dolo.

( ) Certo   ( ) Errado

27. (Cespe – Defensoria Pública-PE – 2015) 

A responsabilidade civil do servidor público 
pela prática, no exercício de suas funções, 
de ato que acarrete prejuízo ao erário ou a 
terceiros pode decorrer tanto de ato omis-
sivo quanto de ato comissivo, doloso ou cul-
poso.

( ) Certo   ( ) Errado

28. (Cespe – TRE-GO – Analista Judiciário – 
2015)

Rafael, agente público, chocou o veículo 
que dirigia, de propriedade do ente ao qual 
é vinculado, com veículo particular dirigido 
por Paulo, causando-lhe danos materiais.

Acerca dessa situação hipotética, julgue o 
seguinte item.

A responsabilidade da administração pode 
ser afastada caso fique comprovada a culpa 
exclusiva de Paulo e pode ser atenuada em 
caso de culpa concorrente.

( ) Certo   ( ) Errado

29. (Cespe – TJ-CE – Técnico Judiciário – 2014)

No que tange à evolução da temática rela-
cionada à responsabilidade civil do Estado, a 
regra adotada inicialmente foi a da respon-
sabilidade subjetiva, caminhando-se, poste-
riormente, para a teoria da irresponsabilida-
de.

( ) Certo   ( ) Errado

30. (Cespe – Procurador BA – 2014) 

No caso, a ação de indenização por danos 
materiais contra o Estado prescreverá em 
vinte anos.

( ) Certo   ( ) Errado

31. (Cespe – TELEBRAS – Advogado – 2015) 

A doutrina predominante entende que, na 
conduta comissiva, a responsabilidade civil 
do Estado só se configurará quando estive-
rem presentes os elementos que caracteri-
zem a culpa. 

( ) Certo   ( ) Errado

32. (Cespe – TELEBRAS – Advogado – 2015) 

A necessidade de o lesado pela conduta es-
tatal provar a existência de culpa do agente 
é marca característica da responsabilidade 
objetiva. 

( ) Certo   ( ) Errado

(Cespe – TCE-RN – Auditor – 2015) 

A respeito de responsabilidade civil do Esta-
do por danos, abuso de poder e má gestão 
de serviços públicos, julgue os itens a seguir. 

33. Situação hipotética: Um ônibus de deter-
minada concessionária de serviço público 
envolveu-se em acidente com vítima fatal, 
porém havia indícios de embriaguez da ví-
tima, de que o condutor do ônibus atuara 
com diligência no momento do acidente e 
de que, no momento do acidente, o veículo 
trafegava com velocidade abaixo do máximo 
permitido na via. Assertiva: Nessa situação, 
a empresa de ônibus não precisará indenizar 
a família da pessoa que morreu no aciden-
te, pois a pessoa jurídica de direito privado 
não responde com responsabilidade objeti-
va diante de danos causados a terceiros não 
usuários de serviços públicos. 

( ) Certo   ( ) Errado
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34. Haverá reponsabilidade objetiva do Estado 
quando seus agentes, ainda que fora do ex-
pediente do trabalho, praticarem atos com 
excesso, utilizando-se de sua condição fun-
cional. 

( ) Certo   ( ) Errado

35. (Cespe – TCU – Procurador – 2015) 

A responsabilidade das pessoas jurídicas de 
direito privado prestadoras de serviços pú-
blicos é objetiva em relação aos usuários do 
serviço e subjetiva em relação aos não usu-
ários. 

( ) Certo   ( ) Errado

36. (Cespe – TCU – Procurador – 2015) 

Quando se trata de ação fundada na respon-
sabilidade objetiva do Estado, com arguição 
de culpa do agente, é admitida a denuncia-
ção da lide, mas não o litisconsórcio entre 
a pessoa jurídica e o agente causador do 
dano. 

( ) Certo   ( ) Errado

37. (Cespe – TCU – Procurador – 2015) 

A teoria da responsabilidade subjetiva do 
Estado também é denominada de teoria do 
risco, já que parte do pressuposto de que o 
risco de dano é inerente à atividade exerci-
da pelo agente causador do prejuízo.

( ) Certo   ( ) Errado

38. (Cespe – TCU – Procurador – 2015) 

Constitui pressuposto para a incidência da 
responsabilidade objetiva do Estado o fato 
de o agente público ter praticado ato ilícito.

( ) Certo   ( ) Errado

(Cespe – TELEBRAS – Advogado – 2015) 

Considerando que a noção de responsabili-
dade civil remete à ideia de responder pe-
rante a ordem jurídica por fato precedente, 
julgue os itens subsequentes a respeito da 
responsabilidade civil. 

39. A doutrina predominante entende que, na 
conduta comissiva, a responsabilidade civil 
do Estado só se configurará quando estive-
rem presentes os elementos que caracteri-
zem a culpa. 

( ) Certo   ( ) Errado

40. A necessidade de o lesado pela conduta es-
tatal provar a existência de culpa do agente 
é marca característica da responsabilidade 
objetiva. 

( ) Certo   ( ) Errado

Gabarito: 1. E 2. E 3. E 4. C 5. C 6. E 7. E 8. C 9. C 10. E 11. C 12. E 13. C 14. E 15. C 16. E 17. C  
18. C 19. E 20. C 21. C 22. E 23. C 24. C 25. E 26. E 27. C 28. C 29. E 30. E 31. E 32. E 33. E 34. C  
35. E 36. E 37. E 38. E 39. E 40. E
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TÓPICO 6

Controle da Administração Pública

Este assunto não é de sistematização fácil, pois não existe um diploma único que o discipline 
nem a CF dele tratou de forma concentrada. O que se observa é que diferentes modalidades, 
hipóteses, instrumentos, órgãos etc. de controle encontram-se previstos e regrados em diversos 
atos normativos, sendo de grande importância o conhecimento das orientações doutrinárias e 
jurisprudenciais. O mais amplo controle da Administração Pública é um corolário dos Estados 
de Direito, nos quais somente a lei deve pautar a atividade da Administração, cujo fim deve ser 
o da defesa e tutela do interesse público.

Pode-se conceituar controle como o poder-dever de vigilância, orientação e correção que a 
própria Administração, ou outro Poder, exerce sobre sua atuação administrativa, diretamente 
ou por meio de órgãos especializados, tais como os Tribunais de Contas. Esse poder-dever 
é exercitável por todos os Poderes da República (Executivo, Legislativo e Judiciário) a toda 
atividade administrativa e a todos os seus agentes.

Cabe ainda ressaltar que o Decreto-Lei nº 200/67 estabelece o CONTROLE como um dos 
princípios básicos da Administração Pública.

IMPORTANTE! 
Recentemente a EC nº 45/04 (Reforma do Judiciário) estabeleceu dois órgãos 
constitucionais que exercem funções de controle na estrutura do Poder Judiciário e do 
Ministério Público. São eles:

CNJ – Conselho Nacional de Justiça (art. 103-B)

CNMP – Conselho Nacional do Ministério Público (art. 130-A)

Possuem as seguintes funções:

a) Controlar a atuação administrativa e financeira e o cumprimento dos deveres 
funcionais de seus membros;

b) Zelar pela observância do art. 37 e apreciar, por meio de ofício ou mediante 
provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por seus membros, 
podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as 
providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da 
competência do Tribunal de Contas.
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CLASSIFICAÇÃO DAS FORMAS DE CONTROLE (Hely Lopes Meirelles)

1) Conforme ORIGEM:

a) Controle Interno: este controle é aquele exercido dentro de um mesmo Poder (Executivo, 
Legislativo e Judiciário), é o que as chefias exercem sobre seus próprios subordinados. 

Ex.: As autoridades superiores, controlando os atos de seus subordinados (relação hierárquica) 
ou do Ministério da Previdência sobre o INSS (relação de vinculação)

A Constituição Federal determina, em seu art. 74, que os Poderes mantenham sistema de 
controle interno, cabendo aos responsáveis pelo controle interno dar ciência ao Tribunal de 
Contas das irregularidades conhecidas, sob pena de responsabilização solidária.

Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, 
sistema de controle interno com a finalidade de:

I – avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos 
programas de governo e dos orçamentos da União;

II – comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, 
da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da 
administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades 
de direito privado;

III – exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos 
direitos e haveres da União;

IV – apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

§ 1º Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer 
irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, 
sob pena de responsabilidade solidária.

§ 2º Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima 
para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal 
de Contas da União.

b) Controle Externo: é aquele controle exercido por um Poder sobre os atos administrativos 
praticados por outro Poder. 

Exs.: 

 • sustação, pelo Congresso Nacional, de atos normativos do Poder Executivo que exorbitem 
do poder regulamentar (Poder Legislativo » Poder Executivo) – CF, art. 49, V;

 • anulação de um ato do Executivo por decisão judicial (Poder Judiciário » Poder Executivo);
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 • julgamento anual, pelo Congresso, das prestações de contas do Presidente e a apreciação 
dos relatórios sobre a execução dos planos de governo (Poder Legislativo » Poder Executivo);

 • auditoria realizada pelo TCU sobre as despesas realizadas pelo Executivo e Judiciário federal 
(Poder Legislativo » Poderes Executivo e Judiciário).

Segundo Maria Sylvia Di Pietro, o controle finalístico é um controle externo; porém, 
para Celso Antônio Bandeira de Mello, é um controle interno.

c) Controle Popular: em virtude de a Administração dever sempre atuar visando à satisfação 
do interesse público, nada mais lógico ou necessário do que a existência de mecanismos, 
constitucionais, à disposição dos administrados que possibilitem a verificação da correta 
atuação da Administração. 

Exs.:

 • o art. 31, § 3º da CF determina que as contas dos Municípios fiquem (por 60 dias, 
anualmente) à disposição de qualquer contribuinte, o qual poderá questionar sua 
legitimidade;

 • o art. 5º, LXXIII da CF estabelece que qualquer cidadão é parte legítima para propor ação 
popular;

 • o art. 74, § 2º da CF estatui que qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato 
à parte legítima para denunciar irregularidades perante o TCU;

 • o art. 37, § 3º dispõe sobre a participação do usuário junto à Administração Pública.

2) Conforme MOMENTO DO EXERCÍCIO:

a) Controle Prévio ou Preventivo (A Priori): diz-se prévio quando exercido antes do início da 
prática, ou antes, da conclusão do ato administrativo. 

Exs.:

 • autorização do Senado para que a União, Estados, DF e Municípios contraiam empréstimos 
externos (CF, art. 52, V);

 • aprovação pelo Senado da escolha de ministros dos Tribunais Superiores, Procurador-Geral 
da República, Presidente do Bacen, etc. (CF, art. 52, III);

 • concessão de liminar em Mandado de Segurança preventivo.

b) Controle Concomitante: é exercido durante a realização do ato e permite a verificação da 
regularidade de sua formação. 

Exs.:

 • fiscalização da execução de um contrato administrativo;
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 • realização de auditoria durante a execução do orçamento;

 • acompanhamento de um concurso pela corregedoria competente.

c) Controle Subsequente ou Corretivo (A Posteriori): talvez a mais comum das modalidades, 
é exercido após a conclusão do ato e possibilita a correção de defeitos, sua anulação ou 
ratificação. 

Exs.:

 • homologação de um procedimento administrativo;

 • sustação, pelo Congresso, de ato normativo do Poder Executivo;

 • controle judicial dos atos administrativos, em regra.

3) Quanto ao ASPECTO CONTROLADO:

a) Controle de Legalidade ou de Legitimidade: verifica se o ato foi praticado em conformidade 
com a lei, é corolário do Princípio da Legalidade. Pode ser exercido pela própria 
Administração (interno – princípio da autotutela) ou pelos poderes Judiciário e Legislativo 
(externos). Ex.: apreciação de Mandado de Segurança pelo Judiciário; análise de admissão 
de pessoal pelo TCU, etc.

Basicamente, o controle de legalidade dos atos administrativos poderá resultar na sua 
confirmação (homologação, visto, aprovação) ou na sua rejeição (anulação).

Tradicionalmente, para os principais autores, os atos só podiam ser válidos ou nulos (aqueles 
não passíveis de correção e incapazes de produzir efeitos, exceto aos terceiros de boa-fé). Com 
a edição da Lei nº 9.784/99, que regulou, de forma genérica, os processos administrativos na 
esfera federal, passou a ser expressamente admitida a convalidação, em seu art. 55, no caso de 
atos administrativos que possuam vícios sanáveis. Portanto, hoje, podemos ter como resultados 
do controle de legalidade: a anulação ou a convalidação. As hipóteses para a convalidação são:

a) Quando os efeitos do ato viciado forem favoráveis ao administrado de boa-fé, a 
Administração dispões de 5 anos para anulá-lo, findo este prazo sem manifestação 
da Administração convalidado estará o ato (convalidação tácita);

b) Por iniciativa da Administração, quando dos defeitos do ato não resultem lesão ao 
interesse público ou a terceiros (convalidação expressa).

b) Controle de Mérito: visa verificar a eficiência, a oportunidade e a conveniência do ato 
controlado. Compete, em regra, ao Poder que editou o ato. Como regra, a análise da 
oportunidade e conveniência da prática do ato administrativo, pelo próprio Poder que o 
editou, resultará na revogação do ato administrativo.

Em casos excepcionais e expressos na CF, o Poder Legislativo pode exercer controle de mérito 
sobre atos praticados pelo Executivo (art. 49, X da CF). Nesses casos excepcionais, o Legislativo 
irá anular, e jamais revogar, o ato administrativo. 
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CF, art. 49 – É da competência exclusiva do Congresso Nacional:

X – fiscalizar e controlar, diretamente, ou por qualquer de suas Casas, os atos do Poder 
Executivo, incluídos os da administração indireta;

Quanto ao controle de mérito pelo Poder Judiciário, quanto aos atos praticados por outros 
Poderes, entendia-se, tradicionalmente, que não era possível; porém, modernamente, entende-
se que o Poder Judiciário, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, exerce 
um controle de legitimidade sobre o mérito dos atos praticados. É importante ressaltarmos, 
que, nesse caso, também não se trata de revogação de um ato de outro Poder pelo Poder 
Judiciário, mas sim de um caso de anulação, baseando-se nos princípios da razoabilidade e da 
proporcionalidade.

Ex.: invalidação de atos administrativa de aplicação de penalidade disciplinar por entendimento 
de desproporcionalidade entre a sanção e os motivos declarados.

4) Quanto à AMPLITUDE

a) Controle Hierárquico: é um controle interno típico do Executivo e resulta do escalonamento 
vertical dos órgãos da Administração Direta ou das unidades integrantes das entidades da 
Administração Indireta. Em razão de sua natureza, é dito pleno ou irrestrito, permanente 
e automático (não necessitando de norma específica ou autorizativa). É apto para verificar 
legalidade e/ou mérito e para o seu exercício são necessárias as faculdades de supervisão, 
coordenação, orientação, fiscalização, aprovação, revisão e avocação.

Está relacionado ao Poder Hierárquico, próprio da estrutura administrativa dos órgãos e 
das entidades integrantes da Administração Direta e Indireta. Como só há hierarquia no 
desempenho das funções administrativas do Estado, diz-se que só há hierarquia nos Poderes 
Legislativo e Judiciário quando desempenham suas funções administrativas, ou seja, atípicas.

b) Controle Finalístico: é aquele exercido pela Administração Direta sobre a Administração 
Indireta, baseada na relação de vinculação. É denominado Supervisão Ministerial. Depende 
de norma legal que estabeleça: os meios, os aspectos, as ocasiões, as finalidades e a 
autoridade controladora. Tal forma de controle é conhecida como controle finalístico ou 
tutela ou supervisão ministerial ou vinculação ou controle teleológico.

Segundo Maria Sylvia Di Pietro, o controle finalístico é um controle externo; porém, 
para Celso Antônio Bandeira de Mello, é um controle interno.
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1. CONTROLE ADMINISTRATIVO

É aquele exercido pela própria Administração sobre os seus atos, analisando aspectos relativos 
ao mérito dos atos administrativos e aos aspectos de legalidade. É realizado pelo Executivo 
e pelos órgãos administrativos do Legislativo e do Judiciário. É derivado do poder-dever de 
autotutela que a Administração detém sobre seus atos e agentes. Caracteriza-se um controle 
interno e de forma geral se dá mediante fiscalização (a pedido ou de ofício) hierárquica ou 
recursos administrativos. Conforme o órgão que o realize podemos ter:

 • Controle hierárquico próprio: é aquele realizado pelos órgãos superiores sobre os inferiores, 
pelas chefias sobre os subordinados, pelas corregedorias sobre órgão e agentes sujeitos à 
sua correição, etc. Ou seja, é aquele realizado dentro de um mesmo órgão;

 • Controle hierárquico impróprio: é aquele realizado por órgãos especializados no 
julgamento de recursos, ocorrendo quando o recorrente se dirige a órgãos estranhos 
àquele que originou o ato impugnado. Neste caso, não existe entre o órgão controlado e 
o controlador uma relação de hierárquica de subordinação. Ex.: Conselho de Contribuintes 
do Ministério da Fazenda recebendo recursos contra a Delegacia de Julgamento da Receita 
Federal.

 • Controle finalístico: realizado pela Administração Direta sobre a Administração Indireta, 
é principalmente realizado pelos Ministérios sobre as entidades a eles vinculadas. Está 
prevista no Decreto-Lei nº 200/67.

2. CONTROLE LEGISLATIVO:

O controle legislativo, ou parlamentar, é exercido pelos órgãos legislativos ou pelas comissões 
parlamentares sobre determinados atos do Executivo e somente se verifica nas situações e nos 
limites expressamente previstos na CF (princípio da independência e harmonia dos poderes 
– clausula pétrea). Trata-se de controle externo e político, podendo ater-se aos aspectos de 
legalidade ou de conveniência pública. 

Exs.:

 • compete ao Congresso Nacional fiscalizar e controlar, diretamente, ou por qualquer de suas 
Casas, os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta (art. 49, X da CF);

 • compete ao Congresso Nacional sustar os atos do Poder Executivo que exorbitem do poder 
regulamentar ou dos limites de delegação legislativa (art. 49, V da CF) – este controle é só 
de legalidade e não de mérito;

 • as CPIs terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais e serão criadas 
para apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o 
caso, encaminhadas ao MP, para que este promova a responsabilidade civil ou criminal dos 
infratores (art. 58, § 3º da CF).
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OUTRAS COMPETÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (art. 49 ao 52)

a) Ao Congresso Nacional julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República 
e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo (art. 49, IX);

b) Ao Senado Federal cabe aprovar a escolha de magistrados, ministros do TCU, Procurador 
Geral da República, outras autoridades (art. 52, III);

c) Ao Senado Federal cabe autorizar operações externas de natureza financeira, da União, 
Estados, DF, Territórios e Municípios (art. 52, V);

d) À Câmara dos Deputados compete proceder à tomada de contas do Presidente da 
República, quando não apresentadas ao Congresso Nacional, dentro de 60 dias após a 
abertura da sessão legislativa (art. 51, II);

e) Ao Congresso Nacional, auxiliado pelo TCU, a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, 
operacional e patrimonial da União e das entidades da Administração Direta e Indireta, 
quanto à legalidade, à legitimidade, á economicidade, à aplicação das subvenções e à 
renúncia de receitas (art. 70).

Obs.: O STF não admite que a Constituição de um Estado-membro estabeleça competência 
para que a Assembleia Legislativa e a Câmara Municipal, julguem suas próprias contas, 
tão pouco as contas do TJ, somente cabendo a estes o julgamento das contas dos chefes do 
Executivo – as demais são competência do TC respectivo.

FISCALIZAÇÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA CF

A fiscalização financeira e orçamentária é exercida sobre os atos de todas as pessoas que 
administrem bens ou dinheiros públicos. O art. 70, § único, diz que “prestará contas qualquer 
pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou 
administre dinheiro, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome 
desta, assuma obrigações de natureza pecuniária”. O controle interno e pleno visa a observação 
da legalidade, conveniência, oportunidade e eficiência, já o controle externo visa comprovar a 
probidade da Administração. As áreas alcançadas pelo chamado controle financeiro são:

 • Contábil: a preocupação é com a correção da formalização dos registros das receitas e 
despesas;

 • Financeira: o controle se efetiva por meio do acompanhamento dos depósitos bancários, 
empenho de despesas, pagamentos efetuados, ingresso de valores, etc;

 • Orçamentário: diz respeito ao acompanhamento da execução do orçamento, fiscalização 
dos registros nas rubricas orçamentárias adequadas, etc;

 • Operacional: controla a execução das atividades administrativas em geral, a observância 
dos procedimentos legais e a adequação à eficiência e à economicidade;

 • Patrimonial: incide sobre bens do patrimônio público, móveis ou imóveis, constantes de 
almoxarifado, estoques ou em uso pela Administração.
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ATRIBUIÇÕES DOS TRIBUNAIS DE CONTAS

Questão complexa é determinar a posição dos TCs. Não são eles órgãos do Poder Executivo, 
tampouco do Judiciário. Conforme posição dominante na doutrina os TCs, são órgãos da 
estrutura do Poder Legislativo, auxiliares do Poder Legislativo, mas que não praticam atos de 
natureza legislativa, apenas atos de controle. As principais atribuições são as estabelecidas no 
art. 71 da CF.

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o 
auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:

I – apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, 
mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em sessenta dias a contar de 
seu recebimento;

II – julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, 
bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e 
sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles 
que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo 
ao erário público;

III – apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, 
a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações 
instituídas e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as nomeações para cargo 
de provimento em comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, 
reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o 
fundamento legal do ato concessório;

IV – realizar, por iniciativa própria, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, 
de Comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil, 
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nas unidades administrativas dos 
Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, e demais entidades referidas no inciso II;

V – fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital 
social a União participe, de forma direta ou indireta, nos termos do tratado 
constitutivo;

VI – fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante 
convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito 
Federal ou a Município;

VII – prestar as informações solicitadas pelo Congresso Nacional, por qualquer 
de suas Casas, ou por qualquer das respectivas Comissões, sobre a fiscalização 
contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e sobre resultados de 
auditorias e inspeções realizadas;

VIII – aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade 
de contas, as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras cominações, 
multa proporcional ao dano causado ao erário;
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IX – assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias 
ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade;

X – sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a 
decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal;

XI – representar ao Poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados.

§ 1º No caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pelo 
Congresso Nacional, que solicitará, de imediato, ao Poder Executivo as medidas 
cabíveis.

§ 2º Se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo, no prazo de noventa dias, não 
efetivar as medidas previstas no parágrafo anterior, o Tribunal decidirá a respeito.

§ 3º As decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão 
eficácia de título executivo.

§ 4º O Tribunal encaminhará ao Congresso Nacional, trimestral e anualmente, 
relatório de suas atividades.

3. CONTROLE JUDICIÁRIO

O controle judiciário, ou judicial, é o exercido pelos órgãos do Poder Judiciário sobre os atos 
administrativos praticados pelo Poder Executivo, Legislativo. Caracteriza-se com uma forma 
de controle externo, dependendo sempre de provocação do interessado. Em regra, é exercido 
a posteriori e versa sobre legalidade, sendo sobretudo um meio de preservação de direitos 
individuais dos administrados. Ocorre mediante provocação e tem como efeito a anulação 
(nunca revogação), efeito ex tunc. O ato nulo não gera direitos ou obrigações para as partes, 
não cria situações jurídicas definitivas e não admite convalidação, porém a de ser excepcionada 
para os terceiros de boa-fé (presunção de legitimidade) devendo, nesses casos, amparar os 
direitos nascidos na vigência do ato posteriormente anulado.

Tal forma de controle se baseia no princípio constitucional da inafastabilidade da tutela 
jurisdicional, previsto na CF, art. 5º, XXXV.

ESPÉCIES DE CONTROLE JUDICIAL

São as vias processuais de procedimento ordinário, sumário ou especial de que dispõe o titular 
do direito lesado ou ameaçado de lesão para obter a anulação do ato ilegal em ação contra a 
Administração Pública.
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 • Mandado de segurança individual: destina-se a coibir atos ilegais da autoridade 
que lesem direito subjetivo, líquido e certo do impetrante. O prazo para impetração 
é de 120 dias do conhecimento oficial do ato a ser impugnado (CF, art. 5º, LXIX).

 • Mandado de segurança coletivo: seus pressupostos são os mesmos do individual, 
inclusive quanto ao direito líquido e certo, só que a tutela não é individual, mas 
coletiva (CF, art. 5º, LXX).

 • Ação popular: é um instrumento de defesa dos interesses da coletividade, utilizável 
por qualquer cidadão, no gozo de seus direitos cívicos e políticos. O beneficiário 
direto e imediato é o povo (CF, art. 5º, LXXIII).

 • Ação civil pública: ampara os direitos difusos e coletivos, não se prestando para 
direitos individuais, nem se destinando à reparação de prejuízos (Lei nº 7347/85; 
CF art. 129, III).

 • Mandado de injunção: ampara quem se considerar prejudicado pela falta de 
norma regulamentadora que torne inviável o exercício dos direitos e liberdades 
constitucionais e das prerrogativas inerentes a direitos e liberdades constitucionais 
e à nacionalidade, à soberania e à cidadania (CF, art. 5º, LXXI).

 • Habeas data: assegura o conhecimento de registros concernentes ao postulante 
e constantes de repartições públicas ou particulares acessíveis ao público, ou para 
retificação de seus dados pessoais (CF, art. 5º, LXXII).

 • Ação direta de inconstitucionalidade: é usada para atacar a lei em tese ou 
qualquer outro ato normativo antes mesmo de produzir efeitos concretos (CF, art. 
102, I).

 • Medida cautelar: feito pelo arguente de inconstitucionalidade, será julgado pelo 
STF; exige os pressupostos das cautelares comuns; a liminar suspende a execução 
da lei, mas não o que se aperfeiçoou durante sua vigência; produz efeitos ex nunc.

 • Ação de inconstitucionalidade por omissão: objetiva e expedição de ato 
normativo necessário para o cumprimento de preceito constitucional que, sem 
ele, não poderia ser aplicado.

 • Ação declaratória de constitucionalidade: de lei ou ato normativo, será apreciada 
pelo STF, a decisão definitiva de mérito tem efeito erga omnes.
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Questões CESPE

1. (Cespe – TRE-MT – Analista Judiciário – 
2015) 

Quando da realização do controle de legali-
dade dos atos administrativos que pratica, 
a administração pública deve revogar, de 
ofício ou mediante provocação do interes-
sado, quaisquer atos que tenham sido prati-
cados com violação da lei. 

( ) Certo   ( ) Errado

2. (Cespe – TRE-MT – Analista Judiciário – 
2015) 

O recurso administrativo pode ser conside-
rado um mecanismo de controle interno, 
por possibilitar à própria administração a 
revisão de seus atos, com o objetivo de 
atender ao interesse público e garantir a ob-
servância do princípio da legalidade. 

( ) Certo   ( ) Errado

3. (Cespe – TRE-MT – Analista Judiciário – 
2015) 

O controle dos atos administrativos realiza-
do pela administração pública denomina-se 
tutela administrativa e possibilita que o pró-
prio ente que produziu o ato avalie sua lega-
lidade, de ofício ou após provocação. 

( ) Certo   ( ) Errado

4. (Cespe – TRE-MT – Analista Judiciário – 
2015)

O controle externo pode ser conceituado 
como aquele realizado por autoridade ad-
ministrativa superior, em grau de recurso 
hierárquico ou de revisão de ofício do ato 
administrativo. 

( ) Certo   ( ) Errado

5. (Cespe – TRE-MT – Analista Judiciário – 
2015)

O controle judicial do ato administrativo 
não pode avaliar o mérito administrativo, 
ou seja, não pode reavaliar as condições 
de fato utilizadas como fundamento para a 
prática do ato administrativo. 

( ) Certo   ( ) Errado

6. (Cespe – TRE-MT – Analista Administrativo 
– 2015) 

O controle interno, a cargo do Congresso 
Nacional, será exercido com o auxílio do 
TCU, ao qual compete, entre outras atribui-
ções, apreciar as contas prestadas anual-
mente pelo presidente da República. 

( ) Certo   ( ) Errado

(Cespe – TRT10 – Analista Judiciário – 2012)

Em relação a controle e responsabilização 
da administração, julgue os itens a seguir.

7. O controle prévio dos atos administrativos 
do Poder Executivo é feito exclusivamente 
pelo Poder Executivo, cabendo aos Poderes 
Legislativo e Judiciário exercer o controle 
desses atos somente após sua entrada em 
vigor.

( ) Certo   ( ) Errado

8. Os atos administrativos do Poder Executivo 
não são passíveis de revogação pelo Poder 
Judiciário.

( ) Certo   ( ) Errado
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(Cespe – TRT10 – Analista Judiciário – 2012)

Julgue os itens que se seguem, a respeito 
do controle da administração pública.

9. O Poder Judiciário, no exercício da atividade 
administrativa, pode exercer controle admi-
nistrativo, inclusive para revogar seus pró-
prios atos administrativos.

( ) Certo   ( ) Errado

10. Por força do princípio da separação de po-
deres, não se admite o controle da adminis-
tração pública pelo Poder Legislativo.

( ) Certo   ( ) Errado

11. (Cespe – TRT10 – Analista Judiciário – 2012) 

Constitui exemplo de controle por subordi-
nação o que é exercido pela União Federal 
sobre o Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS), autarquia federal que é vinculada ao 
Ministério da Previdência Social. 

( ) Certo   ( ) Errado

12. (Cespe – TRF-2 – Juiz – 2012) 

O Poder Judiciário não pode realizar o con-
trole dos atos administrativos discricioná-
rios, sob pena de ofensa ao princípio da se-
paração dos poderes.

( ) Certo   ( ) Errado

13. (Cespe – TRE-MS – Técnico Judiciário – 
2012) 

Uma das diferenças entre a desconcentra-
ção e a descentralização administrativa é 
que nesta existe um vínculo hierárquico e 
naquela há o mero controle entre a admi-
nistração central e o órgão desconcentrado, 
sem vínculo hierárquico.

( ) Certo   ( ) Errado

14. (Cespe – TRE-MS – Técnico Judiciário – 
2012) 

O controle jurisdicional dos atos administra-
tivos vinculados ou discricionários abrange 
tanto o mérito administrativo como a sua 
legalidade.

( ) Certo   ( ) Errado

15. (Cespe – TRE-MS – Técnico Judiciário – 
2012) 

O controle jurisdicional dos atos administra-
tivos vinculados ou discricionários abrange 
tanto o mérito administrativo como a sua 
legalidade.

( ) Certo   ( ) Errado

16. (Cespe – TRE-MS – Técnico Judiciário – 
2012) 

No exercício de suas funções, a administra-
ção pública se sujeita ao controle dos Pode-
res Legislativo e Judiciário, além de exercer, 
ela mesma, o controle sobre os próprios 
atos. 

( ) Certo   ( ) Errado

17. (Cespe – TRE-MS – Técnico Judiciário – 
2012) 

O controle administrativo deve ser conco-
mitante e posterior, mas não pode ser pré-
vio.

( ) Certo   ( ) Errado

18. (Cespe – TRE-MS – Analista Administrativo 
– 2012) 

Assinale a opção correta com relação aos 
controles da administração pública.

a) O controle judicial dos atos da adminis-
tração não é apenas de legalidade, mas 
recai sempre sobre o mérito administra-
tivo.
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b) O controle por subordinação é o exercido 
dentro da mesma administração, permi-
tindo-se ao órgão de graduação superior 
fiscalizar órgão de menor hierarquia.

c) Não pode o secretário estadual controlar 
a legalidade de ação administrativa prati-
cada por autoridade estadual que tenha 
agido em desconformidade com norma 
jurídica válida, por ser tal competência 
privativa do Poder Judiciário.

d) O controle administrativo é exercido ape-
nas pelo Poder Executivo e objetiva fisca-
lizar ou rever condutas internas, sob os 
aspectos de conveniência e oportunida-
de para a administração.

e) O controle legislativo não pode ser exer-
cido sobre os entes integrantes da admi-
nistração indireta.

19. (Cespe – TRE-MS – Analista Judiciário – 
2012) 

A necessidade de obtenção de autorização 
do Senado Federal para que os estados pos-
sam contrair empréstimos externos confi-
gura controle preventivo da administração 
pública.

( ) Certo   ( ) Errado

20. (Cespe – TRE-RJ – Técnico Judiciário – 2012) 

A administração pública está sujeita a con-
trole interno – realizado por órgãos da pró-
pria administração – e a controle externo – a 
cargo de órgãos alheios à administração. 

( ) Certo   ( ) Errado

21. (Cespe – TRE-RJ – Analista Judiciário – 
2012) 

O controle dos atos administrativos repre-
senta uma das principais características do 
estado democrático de direito. Vale dizer, o 
controle permite atribuir ao ato eficácia ple-

na quando observadas as formalidades pre-
vistas pela lei.

( ) Certo   ( ) Errado

22. (Cespe – TJ-RR – Técnico Judiciário – 2012)

O controle de legalidade pode ser exercido 
tanto internamente, por órgãos da própria 
administração, quanto externamente, por 
órgãos dos outros Poderes.

( ) Certo   ( ) Errado

23. (Cespe – TJ-RR – Técnico Judiciário – 2012) 

O controle de mérito consuma-se pela veri-
ficação da conveniência e da oportunidade 
da conduta administrativa.

( ) Certo   ( ) Errado

24. (Cespe – TJ-RO – Técnico Judiciário – 2012)

O abuso de poder é conduta comissiva, que 
afronta, entre outros, o princípio da legali-
dade e o da moralidade, e se sujeita, portan-
to, ao controle judicial, que se sobrepõe ao 
controle administrativo.

( ) Certo   ( ) Errado

25. (Cespe – TJ-RO – Oficial de Justiça – 2012)

De acordo com o STF, o exercício do controle 
administrativo que implique desfazimento 
de atos administrativos, afetando desfavo-
ravelmente os interesses do administrado, 
deve ser precedido da instauração de pro-
cedimento no qual se dê ao administrado a 
oportunidade de contraditório.

( ) Certo   ( ) Errado

Gabarito: 1. E 2. C 3. E 4. E 5. E 6. E 7. E 8. C 9. C 10. E 11. E 12. E 13. E 14. E 15. E 16. C 17. E  
18. B 19. C 20. C 21. C 22. C 23. C 24. E 25. C
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TÓPICO 7

Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92)

Preliminarmente, cumpre-nos ressaltar que a palavra improbidade tem sua origem na expressão 
latina improbitate, e, segundo José Náufel, “ato de improbidade é todo aquele contrário às 
normas da moral, à lei e aos bons costumes; aquele que denota falta de honradez e de retidão 
no modo de proceder”.

Portanto, em todas as situações analisadas nesse capítulo, expostas na Lei nº 8.429, de 02 de 
junho de 1992, é fundamental que a conduta ilícita do administrador público esteja impregnada 
pela má-fé ou pela desonestidade, no trato da coisa pública.

Pela primeira vez, em 1988, a expressão “improbidade administrativa” ganhou status 
constitucional, visto que a Constituição Federal inseriu-a nos seus artigos 15, V (um caso de 
suspensão dos direitos políticos) e 37, § 4º (consequências da prática do ato de improbidade).

O estudo do Texto Constitucional, em seu art. 37, § 4º, é de fundamental importância, 
possuindo um alto índice de cobrança pelas diversas bancas examinadoras. De acordo com 
esse dispositivo, além das sanções penais cabíveis, os atos de improbidade acarretam:

 • perda da função pública;

 • suspensão dos direitos políticos (e não a sua perda!);

 • ressarcimento ao erário (cofres públicos);

 • indisponibilidade dos bens.

Podemos acrescentar, ainda, que, segundo o art. 85, V, do nosso Texto Constitucional, 
constituem crime de responsabilidade do Presidente da República os atos que atentem contra 
a probidade da Administração.

Segundo Marino Pazzaglini Filho, “a improbidade administrativa, sinônimo jurídico de corrupção 
e malversação administrativas, exprime o exercício da função pública com desconsideração aos 
princípios constitucionais expressos e implícitos que regem a Adminstração Pública”.

Em outra passagem, conceitua: “Diante do exposto, é possível conceituar improbidade 
administrativa do agente público: toda conduta ilegal (corrupta, nociva ou inepta) do agente 
público, dolosa ou culposa, no exercício (ainda que transitório ou sem remuneração) de função, 
cargo, mandato ou empregado público, com ou sem participação (auxílio, favorecimento ou 
indução) de terceiro, que ofende os princípios constitucionais (expressos e implícitos) que 
regem a Administração Pública”.

De forma sucinta, concluímos que a improbidade administrativa é o desrespeito ao princípio 
da probidade administrativa, que deve reger a conduta do administrador, de modo que ele aja 
dentro de uma conduta ética, com honestidade e decência, zelando pelo interesse público.
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Assim, a Lei nº 8.429/92, atualizada pela Medida Provisória nº 2.225-45/01 e pela Lei nº 
11.107/05, regulou os atos de improbidade, praticados pelo administrador, da seguinte forma:

 • atos que importam enriquecimento ilícito do agente público (art. 9º);

 • atos que causam prejuízo ao erário, ou seja, aos cofres públicos (art. 10);

 • atos que atentam contra os princípios da Administração Pública (art. 11).

Além disso, também foi detalhado o procedimento administrativo e judicial a ser adotado (art. 
14) e as penalidades civis, políticas e administrativas a serem aplicadas (art. 12).

2. Sujeito Passivo do Ato de Improbidade (art. 1º)

Neste tópico, dispomos as entidades e órgãos que podem ser sujeitos passivos de um ato de 
improbidade. A principal característica é que todos exercem atividades públicas ou privadas de 
interesse coletivo e, consequentemente, têm como uma de suas atribuições a gestão de verba 
pública, destinada pelo Governo para a realização de tais atividades.

Sucintamente, podemos resumir os sujeitos passivos dos atos de improbidade da seguinte 
forma (Lei nº 8.429/92, art. 1o.):

 • órgãos e entidades integrantes da estrutura da Administração Pública Direta (Entidades 
Políticas – União, Estados, Municípios e Distrito Federal);

 • entidades integrantes da Administração Indireta (Entidades Administrativas - autarquias, 
fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista);

 • empresas incorporadas ao patrimônio público;

 • entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de 
cinquenta por cento do patrimônio ou da receita anual;

 • entidades que compõem o denominado “Terceiro Setor”, ou seja, entidades paraestatais: 
pessoas jurídicas de Direito Privado, que atuam ao lado do Estado, para desempenhar 
atividades de interesse público, sem fins lucrativos, que, para isso, recebem uma certa 
proteção estatal, por meio de benefícios, subvenções e incentivos fiscais ou creditícios 
(serviços sociais autônomos, organizações sociais e organizações da sociedade civil de 
interesse público), limitando-se, nesses casos, a sanção patrimonial ao prejuízo sofrido 
pelos cofres públicos.

3. Sujeito Ativo do Ato de Improbidade Administrativa (art. 2º e 3º)

Para fins do disposto nessa lei, a conceituação de agente público é bem abrangente e 
comumente utilizada pelos diversos autores. Engloba todo aquele que tenha algum vínculo com 
o serviço público, ainda que seja uma ligação temporária e sem remuneração. Tradicionalmente 
os agentes públicos são subdivididos em categorias, de acordo com as suas características 
comuns (vide agentes públicos).
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Sujeito Ativo do Ato de Improbidade Administrativa ⇒ Agente Público

É importante ressaltarmos que mesmo aquele que não seja agente público, mas que induza 
ou concorra para a prática do ato ou dele se beneficie, sob qualquer forma, ainda que 
indiretamente, será considerado sujeito ativo do ato de improbidade.

4. Princípios Expressos na Lei de Improbidade Administrativa (art. 4º)

A Lei de Improbidade Administrativa reza que todo agente público é obrigado a observar os 
princípios explícitos, da Administração Pública, na Constituição Federal, em seu art. 37. Sendo 
assim, sempre deverão ser observados os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência (vide princípios do Direito Administrativo).

CUIDADO!
Cabe ressaltar que o princípio da eficiência foi introduzido no Texto Constitucional 
através da Emenda Constitucional 19, de 1998, ou seja, posteriormente à edição da 
Lei nº 8.429/92, sendo assim, também deverá ser observado na conduta de qualquer 
agente público.

Além dos princípios explícitos na Constituição Federal, também deverão ser adotados pelos 
agentes públicos, em sua conduta, os princípios implícitos, com a mesma relevância. Assim, o 
próprio princípio da probidade administrativa, logicamente, deverá ser observado.

5. Ressarcimento do Dano (art. 5º)

Pela leitura do art. 5º da Lei nº 8.429/92, percebemos que, para que fique configurada 
a obrigação de reparar integralmente a lesão que causou ao patrimônio público, do agente 
público ou terceiro causador do dano, será necessária a comprovação de dolo ou culpa. Assim, 
fica caracterizada a adoção da responsabilidade civil subjetiva.

Sendo assim, não haverá reparação civil se ficar caracterizado ato de improbidade administrativa 
lesivo ao erário, sem culpa ou dolo do agente. Observamos, ainda, que a conduta do agente 
poderá ser omissiva ou comissiva.

O ressarcimento ao erário será sempre integral e é essencial a ocorrência de dano real, não 
cabendo o dano presumido ou moral.
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6. Perdimento dos Bens (art. 6º)

A perda dos bens ou dos valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio do agente público ou de 
terceiro beneficiário já é uma das sanções previstas no art. 12, I, no caso de ato de improbidade 
que importe enriquecimento ilícito (art. 9º).

Pouco importará se houve ou não ato lesivo ao erário, ou seja, ainda que não ocorra efetiva 
lesão ao erário, poderá haver o perdimento dos bens.

7. Indisponibilidade dos Bens (art. 7º)

Poderá a autoridade administrativa, responsável pelos procedimentos investigatórios, requerer 
ao Ministério Público a indisponibilidade dos bens do indiciado, com o fim de assegurar o 
ressarcimento integral de uma futura execução forçada, caso seja condenado.

8. Responsabilidade dos Sucessores (art. 8º)

A responsabilidade dos sucessores daqueles que causarem lesão ao patrimônio público ou que 
se enriquecerem ilicitamente, é limitada ao valor da herança recebida.

É bom lembrar que a responsabilidade dos sucessores tem fulcro na nossa Constituição Federal, 
em seu art. 5º:

XLV - nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar 
o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos 
sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido; 

9. Dos Atos de Improbidade Administrativa

9.1 Que Importam Enriquecimento Ilícito (art. 9º)

Constitui a modalidade mais grave de improbidade administrativa. Consequentemente, as 
penalidades aplicáveis, de acordo com o art. 12, I, são as de grau mais elevado.

Alguns tópicos devem ficar caracterizados para que haja a sua tipificação:

 • A vantagem percebida pelo agente público deve ser patrimonial, ainda que não cause 
dano ao erário ou ao patrimônio público, como no caso de comissões ou gratificações 
percebidas indevidamente.
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 • A vantagem deve originar-se da conduta desonesta do agente público, no exercício de 
cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades do art. 1º. O enriquecimento 
ilícito deve ser fruto de sua conduta funcional desonesta.

 • A conduta suscetível de acarretar o enriquecimento ilícito do agente deverá ser dolosa, 
não se admitindo a forma culposa em nenhuma de suas modalidades.

 • Deve existir nexo causal entre o enriquecimento ilícito e o desempenho da atividade 
pública do agente.

 • Em tal modalidade, o beneficiário será o próprio agente público que praticou o ato ímprobo.

Art. 9º Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito auferir 
qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, 
função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no art. 1º desta lei, e notadamente:

I – receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra 
vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação 
ou presente de quem tenha interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou 
amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público;

II – perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a aquisição, permuta 
ou locação de bem móvel ou imóvel, ou a contratação de serviços pelas entidades referidas 
no art. 1° por preço superior ao valor de mercado;

III – perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a alienação, permuta 
ou locação de bem público ou o fornecimento de serviço por ente estatal por preço inferior 
ao valor de mercado;

IV – utilizar, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou material 
de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades 
mencionadas no art. 1º desta lei, bem como o trabalho de servidores públicos, empregados 
ou terceiros contratados por essas entidades;

V – receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para tolerar a 
exploração ou a prática de jogos de azar, de lenocínio, de narcotráfico, de contrabando, 
de usura ou de qualquer outra atividade ilícita, ou aceitar promessa de tal vantagem;

VI – receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para fazer 
declaração falsa sobre medição ou avaliação em obras públicas ou qualquer outro serviço, 
ou sobre quantidade, peso, medida, qualidade ou característica de mercadorias ou bens 
fornecidos a qualquer das entidades mencionadas no art. 1º desta lei;

VII – adquirir, para si ou para outrem, no exercício de mandato, cargo, emprego ou 
função pública, bens de qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à evolução do 
patrimônio ou à renda do agente público;

VIII – aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou assessoramento 
para pessoa física ou jurídica que tenha interesse suscetível de ser atingido ou amparado 
por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público, durante a atividade;
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IX – perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba 
pública de qualquer natureza;

X – receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para 
omitir ato de ofício, providência ou declaração a que esteja obrigado;

XI – incorporar, por qualquer forma, ao seu patrimônio bens, rendas, verbas ou valores 
integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1º desta lei;

XII – usar, em proveito próprio, bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo 
patrimonial das entidades mencionadas no art. 1º desta lei.

Por fim, percebemos que a lista do art. 9º não é uma lista taxativa, devido à expressão 
“notadamente” utilizada em sua redação. Assim, a lei em questão apenas enumera alguns dos 
casos que poderão ocorrer.

9.2 Que Importam Prejuízo ao Erário (art. 10)

O conceito de erário está incluso no conceito de Patrimônio Público. Seu conceito engloba os 
recursos financeiros do Estado, ou seja, os cofres públicos propriamente ditos.

Constitui ato de improbidade administrativa que importa lesão ao erário toda conduta ilegal do 
agente público, omissiva ou comissiva, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, 
apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no 
art. 1º desta lei.

Do seu conceito, percebemos que devem estar presentes:

 • Ação ou omissão ilegal do agente público, no exercício de suas atribuições. Não há que se 
falar em tal modalidade de improbidade administrativa se o agente público agiu secundum 
legem, mesmo que tenha incorrido em erro de interpretação da norma ou má conduta 
administrativa, desde que não seja caracterizada a sua má-fé.

 • Ocorrência de dano econômico real, não cabendo dano presumido ou moral.

 • Dolo ou culpa na conduta ilegal do agente público, caracterizando, assim, a responsabilidade 
subjetiva do agente causador do dano.

 • Deve haver nexo causal entre a lesão ao erário e o desempenho ilegal da atividade pública 
do agente.

 • Tal ato de improbidade visa o benefício de terceiros.

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou 
omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento 
ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente:

I – facilitar ou concorrer por qualquer forma para a incorporação ao patrimônio particular, de 
pessoa física ou jurídica, de bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial 
das entidades mencionadas no art. 1º desta lei;
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II – permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas 
ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1º desta lei, 
sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie;

III – doar à pessoa física ou jurídica bem como ao ente despersonalizado, ainda que de fins 
educativos ou assistências, bens, rendas, verbas ou valores do patrimônio de qualquer das 
entidades mencionadas no art. 1º desta lei, sem observância das formalidades legais e 
regulamentares aplicáveis à espécie;

IV – permitir ou facilitar a alienação, permuta ou locação de bem integrante do patrimônio de 
qualquer das entidades referidas no art. 1º desta lei, ou ainda a prestação de serviço por parte 
delas, por preço inferior ao de mercado;

V – permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior 
ao de mercado;

VI – realizar operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares ou 
aceitar garantia insuficiente ou inidônea;

VII – conceder benefício administrativo ou fiscal sem a observância das formalidades legais ou 
regulamentares aplicáveis à espécie;

VIII – frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente;

IX – ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento;

X – agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, bem como no que diz respeito à 
conservação do patrimônio público;

XI – liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de 
qualquer forma para a sua aplicação irregular;

XII – permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente;

XIII – permitir que se utilize, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos 
ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades 
mencionadas no art. 1° desta lei, bem como o trabalho de servidor público, empregados ou 
terceiros contratados por essas entidades.

XIV – celebrar contrato ou outro instrumento que tenha por objeto a prestação de serviços 
públicos por meio da gestão associada sem observar as formalidades previstas na lei; 

XV – celebrar contrato de rateio de consórcio público sem suficiente e prévia dotação 
orçamentária, ou sem observar as formalidades previstas na lei. 

XVI – facilitar ou concorrer, por qualquer forma, para a incorporação, ao patrimônio particular 
de pessoa física ou jurídica, de bens, rendas, verbas ou valores públicos transferidos pela 
administração pública a entidades privadas mediante celebração de parcerias, sem a 
observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie;

XVII – permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, 
verbas ou valores públicos transferidos pela administração pública a entidade privada mediante 
celebração de parcerias, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares 
aplicáveis à espécie;
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XVIII – celebrar parcerias da administração pública com entidades privadas sem a observância 
das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie;

XIX – frustrar a licitude de processo seletivo para celebração de parcerias da administração 
pública com entidades privadas ou dispensá-lo indevidamente;

XX – agir negligentemente na celebração, fiscalização e análise das prestações de contas de 
parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas;

XXI – liberar recursos de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas 
sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua 
aplicação irregular.

Por fim, percebemos que a lista do art. 10 não é uma lista taxativa, devido à expressão 
“notadamente” utilizada em sua redação. Assim, a lei em questão apenas enumera alguns dos 
casos que poderão ocorrer.

Uma forma de diferenciarmos as situações enumeradas no art. 9º (atos de improbidade que 
importam enriquecimento ilícito), das situações previstas no art. 10 (atos de improbidade 
que acarretam lesão ao erário) é que, nas primeiras, o beneficiário do ato de improbidade 
administrativa é o próprio agente público que o praticou, enquanto, nas segundas, o benefício 
é de terceiros.

9.3 Que Atentam Contra os Princípios da Administração Pública (art. 11)

Preliminarmente, devemos perceber que todos os atos de improbidade administrativa irão 
envolver desrespeito a um ou mais princípios do Direito Administrativo. Inevitavelmente, 
quando o agente público pratica um ato de improbidade estará ferindo os princípios da 
probidade administrativa e da moralidade.

Sendo assim, o entendimento doutrinário é que o art. 11 da Lei nº 8.429/92 possui caráter 
residual ou secundário, ou seja, o agente público que praticar ato de improbidade administrativa 
só será enquadrado por transgressão aos princípios que regem a atividade administrativa se 
não se enquadrarem nas duas categorias citadas anteriormente.

Na prática do ato de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da 
Administração Pública, teremos os seguintes traços comuns:

 • Conduta do agente pública denotativa de má-fé, desonestidade.

 • Ação ou omissão dolosa do agente público, violadora dos princípios da Administração 
Pública.

 • Além de desrespeito a princípio constitucional, não poderá acarretar lesão ao erário (art. 
10) ou enriquecimento ilícito do agente público (art. 9º).
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Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da admi-
nistração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparciali-
dade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:

I – praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, 
na regra de competência;

II – retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício;

III – revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva 
permanecer em segredo;

IV – negar publicidade aos atos oficiais;

V – frustrar a licitude de concurso público;

VI – deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo;

VII – revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva 
divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mer-
cadoria, bem ou serviço.

VIII – descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de 
parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas.

IX – deixar de cumprir a exigência de requisitos de acessibilidade previstos na legislação.  

Na verdade, a melhor forma para enquadramos determinado ato em uma das três hipóteses 
seria por exclusão. Sendo assim, devemos começar analisando se o ato em questão acarretou, 
de alguma forma, a percepção de vantagens indevidas. Após, numa segunda análise, 
observamos se o ato causou dano ao erário. Se, finalmente, também não ocorreu nenhum 
dano à Administração Pública, resta o enquadramento final como atentatório aos princípios da 
Administração Pública.

4.10 Penalidades (art. 12)

As sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa não excluem outras sanções penais, 
civis e administrativas, previstas na legislação específica.

Não há previsão na Lei nº 8.429/92 de nenhuma medida punitiva de natureza penal. Aliás, 
o próprio texto constitucional impõe medidas de natureza civil (ressarcimento ao erário e 
indisponibilidade dos bens), política (suspensão dos direitos políticos) e político-administrativa 
(perda da função pública), sem excluir, contudo, a ação penal cabível.

É importante ressaltar que quase sempre as condutas tipificadoras da improbidade 
administrativa são também enquadradas como crime no Código Penal.

Algumas penalidades são aplicáveis, sem graduação, nas três hipóteses previstas na lei (arts. 
9º, 10 e 11):

a) perda da função pública;
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b) ressarcimento integral do dano;

c) perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio

Ressaltamos que a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam 
com o trânsito em julgado da sentença condenatória.

Quanto à perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressaltamos que 
a perda recairá apenas sobre os bens e valores obtidos indevidamente pelo agente público 
condenado, ou seja, não afetará os bens que integravam seu patrimônio antes da prática do ato 
de improbidade. Na verdade, o agente público ímprobo não sofrerá uma sanção patrimonial, 
visto o caráter meramente indenizatório de tal punição.

Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação 
específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que 
podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato: 

ATOS DE 
IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA 
QUE IMPORTEM

Previsão 
legal

Suspensão 
dos direitos 

políticos
Multa civil

Proibição contratar com o 
Poder Público e de receber 

benefícios ou incentivos 
fiscais ou creditícios, 

direta ou indiretamente

Enriquecimento 
Ilícito Art. 9º 8 a 10 anos

Até 3 vezes 
o valor do 
acréscimo 

patrimonial

10 anos

Lesão ao erário Art. 10 5 a 8 anos
Até duas 

vezes o valor 
do dano

5 anos

Desrespeito aos 
Princípios da 

Administração 
Pública

Art. 11 3 a 5 anos

Até 100 vezes 
o valor da 

remuneração 
do agente 

público

3 anos

Na fixação das penas previstas nesta lei o juiz levará em conta a extensão do dano causado, 
assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente.

Cabe ressaltar, ainda, que o art. 21 da Lei de Improbidade afirma que a aplicação das penalidades 
independe: 

I – da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público, salvo quanto à pena de ressarcimento;

II – da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo Tribunal ou 
Conselho de Contas.
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4.11 Declaração de Bens (art. 13)

A Lei de Improbidade Administrativa condiciona a posse e o exercício do agente público à 
apresentação de declaração dos bens que compõem o seu patrimônio privado, além de sua 
atualização anual e no momento em que deixar de exercer mandato, cargo, emprego ou função 
pública.

Tal exigência é mais completa do que a constante na Lei nº 8.112/90, em seu art. 13, aplicável 
ao servidor público federal, estatutário, da Administração Direta, autárquica e fundacional, que 
menciona:

§ 5º No ato da posse, o servidor apresentará declaração de bens e valores que constituem 
seu patrimônio e declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou 
função pública. 

A declaração compreenderá imóveis, móveis, semoventes, dinheiro, títulos, ações ou quaisquer 
bens ou valores patrimoniais localizados no País ou no exterior, pertencentes ao patrimônio do 
servidor e, quando for o caso, do cônjuge, companheiro, filhos ou outras pessoas que vivam 
sob sua dependência econômica.

Estará sujeito à pena de demissão, a bem do serviço público, o servidor que se recusar a prestar 
declaração dos bens, dentro do prazo determinado, ou que a prestar com informações falsas. 
Logicamente, para aplicação de tal penalidade, é imprescindível que haja a apuração mediante 
processo administrativo disciplinar, em que seja assegurado o contraditório e a ampla defesa.

4.12 Procedimento Administrativo e Judicial (art. 14 ao 18)

Dentro do Capítulo intitulado “Do Procedimento Administrativo e Judicial”, encontraremos 
a possibilidade de qualquer pessoa representar à autoridade competente para que seja 
instaurada investigação visando apurar ato de improbidade administrativa.

Segundo Maria Sylvia Di Pietro, “Trata-se de direito de natureza constitucional, que poderia ser 
exercido mesmo que não previsto nessa lei, já que assegurado pelo artigo 5º, inciso XXXIV, a, da 
Constituição”.

Tal representação deverá conter algumas formalidades, tais como: ser formulada por escrito, 
assinada e conter a qualificação do representante. Também informará sobre o fato e sua 
autoria, além de indicar as provas de que tenha conhecimento o denunciante. Se tais exigências 
não forem cumpridas, a autoridade administrativa rejeitará a representação, em despacho 
fundamentado, o que não impedirá a representação ao Ministério Público.

Em se tratando de servidor público federal, atendidos os requisitos da representação, deverá 
ser iniciada a apuração dos fatos, conforme o estabelecido nos arts. 148 a 182 da Lei nº 
8.112/90. Cabe ressaltar que se tratando de processo administrativo, cada ente da federação 
deverá seguir o disposto em seus estatutos.

Após a instauração do processo administrativo, a Comissão responsável pela apuração dos fatos 
dará conhecimento ao Ministério Público e ao Tribunal ou Conselho de Contas, da existência de 
procedimento administrativo para apurar a prática do ato de improbidade.
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O Ministério Público e o Tribunal de Contas poderão, a requerimento, designar representante 
para acompanhar o procedimento administrativo.

A ação principal, que terá rito ordinário, será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa 
jurídica interessada, dentro de trinta dias da medida cautelar. 

Ressaltamos que a Lei de Improbidade estabelece que, quando o Ministério Público não for 
parte, obrigatoriamente, atuará como fiscal da lei, sob pena de nulidade do processo.

O entendimento doutrinário é que a ação judicial de improbidade administrativa possui 
natureza de ação civil pública, sendo-lhe aplicável, no que couber, a Lei nº 7.347/95, que 
regulamenta o tema.

A Lei nº 8.429/92 prevê algumas medidas acautelatórias, tais como: indisponibilidade dos bens, 
sequestro dos bens, investigação, exame e bloqueio de bens, contas bancárias e aplicações 
financeiras mantidas pelo indiciado no exterior, afastamento do agente público do exercício do 
cargo, emprego ou função.

4.13 Disposições Penais da Lei de Improbidade Administrativa (art. 19)

Constitui crime, sujeito à pena de detenção de seis a dez meses e multa a representação de ato 
de improbidade contra agente público ou terceiro beneficiário, quando o autor da denúncia o 
souber inocente, sem prejuízo da ação de indenização por danos materiais, morais ou à imagem 
que forem provocados.

CUIDADO!
Não há previsão de sanção penal, na Lei nº 8.429/92, para o agente ímprobo (autor 
do ato de improbidade administrativa). A sanção prevista no art. 19 estabelece sanção 
penal para quem representa ato de improbidade administrativa, sabendo que o 
suposto autor é do ato é inocente.

4.14 Prescrição (art. 23)

Podemos, de forma sucinta, definir prazo prescricional como sendo aquele de que dispõe a 
Administração Pública, para punir o agente que cometeu uma infração. Assim, prescrição é a 
perda do direito de punir, da Administração, pelo decurso do prazo prescricional. As ações civis 
de improbidade administrativa possuem três prazos de prescrição.

Será de cinco anos o prazo prescricional para ações a serem ajuizadas contra agentes públicos 
que exerçam mandato, cargo em comissão ou função de confiança, contados a partir do término 
do mandato ou do vínculo funcional.

Já o prazo prescricional para aqueles agentes públicos que exerçam cargo efetivo ou emprego 
público, é o estabelecido em lei específica, para as faltas puníveis com demissão a bem do 
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serviço público. Segundo a Lei nº 8.112/90, aplicável no âmbito do serviço público federal, esse 
prazo também será de cinco anos.

Por fim, a Lei nº 13.019/2014 inclui o prazo prescricional de até cinco anos da data da 
apresentação à administração pública da prestação de contas final pelas entidades referidas no 
parágrafo único do art. 1º da Lei de Improbidade.
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Questões CESPE

(Cespe – ANCINE – Técnico Administrativo 
– 2012) 

Julgue o item a seguir de acordo com a Lei 
n.º 8.429/1992.

1. Frustrar a licitude de concurso público con-
figura ato de improbidade administrativa 
que atenta contra os princípios da adminis-
tração pública.

( ) Certo   ( ) Errado

2. (Cespe – CNJ – Técnico Administrativo – 
2012) 

Quando um servidor público ordena ou per-
mite a realização de despesas não autoriza-
das em lei ou regulamento, ele comete ato 
de improbidade administrativa que atenta 
contra os princípios da administração públi-
ca.

( ) Certo   ( ) Errado

3. (Cespe – CNJ – Técnico Administrativo – 
2012)

Constituem improbidade administrativa 
não apenas os atos que geram enriqueci-
mento ilícito, mas também os que atentam 
contra os princípios da administração públi-
ca.

( ) Certo   ( ) Errado

(Cespe – PC-AL – Escrivão – 2012) 

Julgue os itens que se seguem, em relação à 
improbidade administrativa.

4. Apenas o Ministério Público possui legi-
timidade para representar, contra ato de 
improbidade administrativa, à autoridade 

administrativa competente. Assim, a repre-
sentação somente poderá ser apresentada 
de forma escrita, devendo conter a quali-
ficação do representante, as informações 
sobre o fato e sua autoria e a indicação das 
provas de que tenha conhecimento, sob 
pena de ser rejeitada.

( ) Certo   ( ) Errado

5. Aquele que viola os deveres de legalidade e 
quem retarda ou deixa de praticar, indevi-
damente, ato de ofício pratica ato de impro-
bidade administrativa que causa prejuízo ao 
erário.

( ) Certo   ( ) Errado

(Cespe – PC-AL – Delegado – 2012) 

Com base nos dispositivos da Lei de Impro-
bidade Administrativa (Lei n.º 8.429/1992), 
julgue os itens subsecutivos.

6. Apenas o Ministério Público (MP) poderá 
representar à autoridade administrativa 
competente para que seja instaurada inves-
tigação devida para apurar a prática de ato 
de improbidade.

( ) Certo   ( ) Errado

7. As ações que têm por objeto a aplicação das 
sanções previstas para o cometimento de 
ato de improbidade realizado por prefeito 
municipal prescrevem até três anos após a 
ocorrência do ato de improbidade.

( ) Certo   ( ) Errado
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8. (Cespe – PF-Agente – 2012) 

Se o suposto autor do ato alegar que não ti-
nha conhecimento prévio da ilicitude, o ato 
de improbidade restará afastado, por ser o 
desconhecimento da norma motivo para 
afastá-lo.

( ) Certo   ( ) Errado

(Cespe – MCTI – Gestão Administrativo – 
2012) 

Ainda com base na Lei de Improbidade Ad-
ministrativa, julgue os itens a seguir.

9. Em geral, a aplicação das sanções previstas 
na Lei de Improbidade depende da compro-
vação de efetivo dano ao patrimônio públi-
co.

( ) Certo   ( ) Errado

10. Para os efeitos dessa lei, considera-se agen-
te público toda pessoa que exerça cargo, 
emprego, mandato ou função pública, ex-
cluídos os casos de exercício transitório ou 
não remunerado.

( ) Certo   ( ) Errado

(Cespe – MPU – Analista Processual – 2010) 

Com base no que dispõe a Lei n.º 
8.429/1992, julgue o item seguinte, relacio-
nado a improbidade administrativa.

11. São sujeitos passivos do ato de improbida-
de administrativa, entre outros, os entes da 
administração indireta, as pessoas para cuja 
criação ou custeio o erário haja concorri-
do ou concorra com mais de cinquenta por 
cento do patrimônio ou da receita anual e 
as entidades que recebam subvenção, be-
nefício ou incentivo, fiscal ou creditício, de 
órgão público.

( ) Certo   ( ) Errado

12. (Cespe – TRT10 – Analista Judiciário – 2012)

Quando o indivíduo aufere vantagem patri-
monial ilícita pelo exercício de função públi-
ca, ele estará incorrendo em conduta de im-
probidade, ficando sujeito às sanções da Lei 
de Improbidade Administrativa, mesmo que 
não haja lesão aos cofres públicos. 

( ) Certo   ( ) Errado

13. (Cespe – TRF-5 – Juiz – 2012) 

Praticado ato de improbidade administra-
tiva que importe enriquecimento ilícito, o 
responsável estará sujeito às seguintes co-
minações: perda dos bens ou valores acres-
cidos ilicitamente ao patrimônio; ressar-
cimento integral do dano, quando houver; 
perda da função pública; suspensão dos 
direitos políticos por período de oito a dez 
anos; pagamento de multa civil de até três 
vezes o valor do acréscimo patrimonial; e 
proibição de contratar com o poder públi-
co ou receber benefícios ou incentivos fis-
cais ou creditícios, direta ou indiretamente, 
ainda que por intermédio de pessoa jurídica 
da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 
dez anos, sendo apenas a perda da função 
pública e a suspensão dos direitos políticos 
efetivadas só com o trânsito em julgado da 
sentença condenatória.

( ) Certo   ( ) Errado

14. (Cespe – TRF-5 – Juiz – 2012) 

Dada a necessidade de garantir a incolumi-
dade do patrimônio público, a Lei de Impro-
bidade Administrativa autoriza a realização 
de transação entre o autor do ato de impro-
bidade e o MP.

( ) Certo   ( ) Errado
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15. (Cespe – TJ-RR – Analista Processual – 
2012) 

Retardar ou deixar de praticar, indevida-
mente, ato de ofício configura ato de im-
probidade administrativa cuja configuração 
prescinde da presença de elemento doloso.

( ) Certo   ( ) Errado

(Cespe – SAEB – 2012) 

Em consonância com a Lei n.º 8.429/1992, 
que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos 
agentes públicos nos casos de enriqueci-
mento ilícito no exercício de mandato, car-
go, emprego ou função na administração 
pública direta, indireta ou fundacional, jul-
gue o item abaixo.

16. O servidor público que, ao celebrar contra-
to administrativo e por ação meramente 
culposa, tenha aceitado do particular con-
tratante garantia insuficiente, não praticou 
ato de improbidade administrativa, uma vez 
que está ausente a intenção de causar pre-
juízo ao erário.

( ) Certo   ( ) Errado

17. (Cespe – SUFRAMA – Agente Administrati-
vo – 2014) 

Suponha que um servidor público tenha au-
torizado o financiamento para a construção 
de uma unidade fabril, agindo estritamente 
dentro da legalidade, e que, por tal motivo, 
tenha recebido da matriz da sociedade em-
presária um veículo como presente. Nessa 
situação, o recebimento do presente não 
caracteriza ato de improbidade, em virtude 
de não ter ocorrido qualquer violação na 
conduta funcional do servidor.

( ) Certo   ( ) Errado

18. (Cespe – MPTCE-PB – Procurador – 2014) 

O particular que induza ou concorra para a 
prática do ato de improbidade ou dele se 
beneficie, direta ou indiretamente, pode fi-
gurar, sozinho, no polo passivo de ação de 
improbidade administrativa.

( ) Certo   ( ) Errado

19. (Cespe – MPTCE-PB – Procurador – 2014) 

A aplicação das sanções previstas na lei de 
improbidade prescinde da efetiva ocorrên-
cia do dano ao patrimônio público, salvo 
quanto à pena de ressarcimento, e da apro-
vação ou rejeição das contas pelo tribunal 
ou conselho de contas.

( ) Certo   ( ) Errado

20. (Cespe – TJDFT – Juiz – 2014) 

Constitui ato de improbidade exercer ativi-
dade de consultoria para pessoa física que 
tenha interesse que possa ser amparado por 
ação ou omissão decorrente das atribuições 
do agente público, durante a atividade.

( ) Certo   ( ) Errado

21. (Cespe – TJDFT – Juiz – 2014) 

A declaração de bens deve ser apresentada 
tão somente por ocasião da posse e na data 
em que o agente público deixar o exercício 
do mandato, cargo, emprego ou função pú-
blica.

( ) Certo   ( ) Errado

22. (Cespe – TJDFT – Juiz – 2014) 

Para a caraterização de ato de improbidade 
administrativa, dele deve decorrer lesão ao 
erário ou vantagem pessoal ao agente.

( ) Certo   ( ) Errado
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23. (Cespe – TJDFT – Juiz – 2014) 

O administrador público que atrasa a entre-
ga das contas públicas pratica ato de impro-
bidade, independentemente da existência 
de dolo na espécie.

( ) Certo   ( ) Errado

24. (Cespe – TJDFT – Juiz – 2014)  

O sucessor daquele que causar lesão ao pa-
trimônio público estará sujeito, até o limite 
da lesão, às cominações da Lei de Improbi-
dade Administrativa.

( ) Certo   ( ) Errado

25. (Cespe – TJDFT – Analista Judiciário – 2015)

Ao negar publicidade a ato oficial, o servidor 
público comete ato de improbidade admi-
nistrativa, o que atenta contra os princípios 
da administração pública. Para tanto, torna-
-se irrelevante considerar se houve ação de 
caráter doloso ou culposo.

( ) Certo   ( ) Errado

26. (Cespe – TJDFT – Oficial de Justiça – 2015)

Ainda que não haja trânsito em julgado da 
sentença condenatória em ação de improbi-
dade administrativa proposta contra servidor 
do TJDFT, a autoridade judicial ou administra-
tiva competente poderá determinar o afasta-
mento do servidor do exercício da função, sem 
prejuízo de sua remuneração, quando a medi-
da se fizer necessária à instrução processual. 

( ) Certo   ( ) Errado

27. (Cespe – MPU – Analista Administrativo – 
2015)  

Em razão do caráter meramente exemplifi-
cativo do rol de condutas que caracterizam 

os atos de improbidade administrativa, po-
derá ser cometido ato de improbidade ainda 
que a infração praticada pelo agente público 
não esteja descrita na Lei de Improbidade 
Administrativa.

( ) Certo   ( ) Errado

28. (Cespe – DPU – 2015) 

O rol de condutas tipificadas como atos de 
improbidade administrativa constante na 
Lei de Improbidade (Lei n.º 8.429/1992) é 
taxativo.

( ) Certo   ( ) Errado

29. (Cespe – DPE-RN – Defensor Público – 2015)

Segundo entendimento jurisprudencial já 
pacificado no âmbito do STJ, eventual pres-
crição das sanções decorrentes dos atos de 
improbidade administrativa não impede o 
prosseguimento de ação judicial visando ao 
ressarcimento dos danos causados ao erá-
rio, tendo em vista a imprescritibilidade de 
referida ação. 

( ) Certo   ( ) Errado

30. (Cespe – MPU – Analista Administrativo – 
2015) 

Considere que um agente público, contra-
tado para o exercício de função transitória 
e não remunerada em determinado órgão 
público, tenha recebido vantagem econô-
mica indevida em razão desse exercício de 
função. Nesse caso, em virtude da precarie-
dade do vínculo e da ausência de remunera-
ção, é correto afirmar que o agente público 
não estará sujeito às regras e às penalidades 
contidas na Lei de Improbidade Administra-
tiva.

( ) Certo   ( ) Errado

Gabarito: 1. C 2. E 3. C 4. E 5. E 6. E 7. E 8. E 9. E 10. E 11. C 12. C 13. C 14. E 15. E 16. E 17. E  
18. E 19. C 20. C 21. E 22. E 23. E 24. E 25. E 26. C 27. C 28. E 29. E 30. E
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TÓPICO 8

Serviços Públicos: conceito, classificação, regulamentação, formas e competência de 
prestação

SERVIÇOS PÚBLICOS (LEI Nº 8.987/95)

1. BASE CONSTITUCIONAL E REGULAMENTAÇÃO LEGAL:

a) Previsão Constitucional: CF, art. 175

Atribui ao Poder Público a titularidade na prestação de serviços públicos, direta ou indireta-
mente, sempre por meio de procedimento licitatório prévio.

Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de 
concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. 

Parágrafo único. A lei disporá sobre:

I – o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o 
caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de 
caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão;

II – os direitos dos usuários;

III – política tarifária; 

IV – a obrigação de manter serviço adequado.

b) Regulamentação: Lei nº 8987/95 e alterações posteriores, que dispõe sobre o regime 
de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no art. 175 da 
Constituição Federal, e dá outras providências. Estabelece normas gerais sobre concessão 
e permissão de serviços públicos aplicáveis à União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
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2. CONCEITO:

O Estado possui funções de natureza administrativa, judicial e legislativo. Entre as funções tidas 
como administrativa, prestadas, predominantemente, pelo Poder Executivo, destaca-se a pres-
tação de serviços públicos.

Não há que se confundir a prestação de serviços públicos e o exercício do poder de polícia. As 
duas atividades, prestadas pelo Poder Público, compõem desdobramentos da função adminis-
trativa do Estado.

Devido à dificuldade na conceituação de tal instituto, abaixo, utilizaremos elementos usados 
pela doutrina majoritária na formação de tal definição:

a) Conceito Orgânico (subjetivo) – considera serviço público aquele que é prestado pelo Esta-
do (órgãos, agentes e entidades).

b) Conceito Material (objetivo) – atividades destinadas ao atendimento da coletividade em 
geral, sob a titularidade do Poder Público. São atividades cujo objetivo é a satisfação do 
interesse coletivo (Corrente Essencialista)

c) Conceito Formal – atividades desempenhadas sob regime de Direito Público, exorbitan-
do o Direito Comum. Serão públicos os serviços determinados pelo ordenamento jurídico 
(Constituição e leis). É a corrente adotada no Brasil (corrente formalista).

Segundo Celso Antônio Bandeira de Mello, serviço público é “atividade de oferecimento de 
utilidade ou comodidade fruível preponderantemente pelos administrados, prestada pela 
Administração Pública ou por quem lhe faça às vezes, sob um regime de Direito Público, 
instituído em favor de interesses definidos como próprios pelo ordenamento jurídico”.

Para Hely Lopes Meirelles, “é todo aquele prestado pela Administração ou por seus delegados, 
sob normas e controle estatais, para satisfazer necessidades essenciais ou secundárias da 
coletividade ou simples conveniências do Estado”.

Por fim, percebemos que a prestação de serviços públicos pode atender às necessidades dos 
administrados diretamente (ex.: serviços de energia elétrica ou de telefonia) ou indiretamente 
(ex.: segurança pública e transporte coletivo).

3. COMPETÊNCIA:

A competência na prestação de serviços públicos foi partilhada pela nossa Carta Magna, 
levando-se em consideração a predominância de interesses. Assim, caberá a União a prestação 
de serviços de interesse, predominantemente, nacional, destinando aos Estados e aos 
Municípios os de interesse regional e local, respectivamente.
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Para os Estados, as questões de interesse regional são atribuídas de forma residual, pois a eles 
foram atribuídas as competências que não foram vedadas pelo Texto Constitucional.

Cabe, ainda, aos Estados explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços locais 
de gás canalizado, na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para a sua 
regulamentação.

Situação relevante é a do Distrito Federal, que, por não poder ser dividido em Municípios, 
dará conta das questões de interesse regional (serviços de competência dos Estados) e das de 
interesse local (serviços de competência dos Municípios).

Assim, tem-se:

Competência da União →art. 21 (privativos) e art. 23 (comuns)

Competência dos Estados →art. 23 (comuns) e art. 25, §§ 1º e 2º

Competência do Município →art. 23 e art. 30

Exemplo interessante foi adotado por Cláudio Brandão:

“O transporte coletivo serve como exemplo do critério adotado. Se o transporte coletivo é feito 
de um Estado para outro, a competência é da União, se o transporte é feito de um Município 
para outro, dentro do mesmo Estado é competência estadual, se o transporte é feito nos limites 
de um Município a competência é municipal”.

4. FORMAS DE PRESTAÇÃO E MEIOS DE EXECUÇÃO:

FORMAS DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS:

a) Serviço Centralizado – é aquele prestado diretamente por meio dos órgãos e agentes da 
Administração Direta (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), em seu nome e sob 
sua exclusiva responsabilidade. 

b) Serviço Descentralizado – é aquele em que há outorga ou delegação na prestação do serviço.

No primeiro caso, quando estado cria ou autoriza a criação de uma entidade e, por lei, trans-
fere a ela a titularidade do serviço público, normalmente por prazo indeterminado, ocorrerá 
a outorga. É o caso das entidades da Administração Indireta (autarquias, fundações públicas, 
sociedades de economia mista e fundações públicas).

Já na delegação, o Estado transfere a execução do serviço, mediante contrato (concessão e per-
missão) ou ato (autorização), por prazo determinado.

Repare que, no caso da outorga, há a transferência da titularidade do serviço e, no caso da de-
legação, só se transfere a execução do serviço.
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RESUMO:

SERVIÇO CENTRALIZADO – Administração Direta (U/E/DF/M)

MEIOS DE EXECUÇÃO

a) Execução direta: é a realizada pelos próprios meios da pessoa responsável pela sua presta-
ção ao público. Considera-se execução direta sempre que o encarregado do oferecimento 
do serviço ao público o realiza pessoalmente, por seus órgãos ou por seus prepostos (não 
por terceiros contratados).

b) Execução indireta: é a que o responsável comete a terceiros (por contratação, e não por 
delegação) para realizá-lo nas condições regulamentares. Serviço próprio ou recebido por 
delegação, quando feito por terceiros, caracteriza a execução indireta.

5. CLASSIFICAÇÃO

Os serviços públicos podem ser classificados segundo:

5.1  sua possibilidade de delegação: serviços delegáveis e serviços indelegáveis.

5.2 sua adequação: serviços próprios e serviços impróprios do Estado.

5.3  sua finalidade: serviços administrativos e serviços industriais.

5.4  os destinatários do serviço: serviços uti universi (gerais) e serviços uti singuli (individu-
ais).

5.1 Quanto à possibilidade de delegação:

Serviços Delegáveis: são aqueles que podem ser prestados diretamente pelo Estado, por meio 
da Administração Direta ou Indireta, ou de delegação de serviço público (concessão, permissão 
ou autorização).

Serviços Indelegáveis: são aqueles que só podem ser prestados pelo Estado, por meio da 
Administração Direta ou de pessoa jurídica de direito público integrante da Administração 
Indireta, tendo em vista que é fundamental a utilização de poder de império para a sua 
prestação.
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5.2 Quanto à sua adequação:

Obs.: Há grande divergência doutrinária quanto a essa classificação!

Serviços Próprios do Estado: são os que se relacionam intimamente com as atribuições do Poder 
Público (segurança, polícia, saúde pública, etc.) e para a execução dos quais a Administração usa 
de sua supremacia sobre os administrados. Por sua essencialidade, geralmente são gratuitos ou 
de baixa remuneração.

Serviços Impróprios do Estado: são os que não afetam substancialmente as necessidades da 
comunidade, mas satisfazem interesses comuns de seus membros. São atividades de natureza 
social executadas por particulares sem delegação, por regime jurídico de direito privado.

5.3 Quanto à sua finalidade:

Serviços Administrativos: atende as necessidades internas ou prepara serviços que serão pres-
tados ao público (atividade-meio)

Serviços Sociais: aqueles que correspondem aos direitos sociais elencados na CF, art. 6º e que 
devem obrigatoriamente ser oferecidos pelo Estado. Também podem ser oferecidos por parti-
culares, mas, obviamente, não serão classificados como serviços públicos.

Serviços Industriais: produzem renda para quem os presta, mediante remuneração da utilida-
de usada ou consumida (tarifa). Pode ser realizado pelo Poder Público ou por concessionários, 
permissionários ou autorizatários, e a tarifa (ou preço público) é sempre fixada pelo Poder Pú-
blico.

5.4 Quanto aos destinatários:

Serviços Gerais: são prestados sem ter usuários determinados, para atender à coletividade no 
seu todo, como os de polícia, iluminação pública. São indivisíveis, devendo ser mantidos por 
imposto (tributo geral). Ex: polícia, calçamento, etc.

Serviços Individuais: possuem usuários determinados e utilização particular e mensurável para 
cada destinatário, devendo ser remunerados por taxa (tributo) ou tarifa (preço público). Ex.: 
telefone, água, energia.

6. REQUISITOS

Lei nº 8987/95:

Art. 6º, § 1º Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, conti-
nuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e 
modicidade das tarifas.
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Segundo o art. 6º, §1º, da Lei nº 8.987/95, podemos conceituar serviço público adequado como 
aquele que satisfaz as condições de regularidade, continuidade (permanência), eficiência, se-
gurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.

Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emer-
gência ou após prévio aviso, quando motivada por razões de ordem técnica ou de segurança 
das instalações, ou ainda por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletivi-
dade.

7. DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS USUÁRIOS:

Lei nº 8.987/95

Art. 7º Sem prejuízo do disposto na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, são direi-
tos e obrigações dos usuários:

I – receber serviço adequado;

II – receber do poder concedente e da concessionária informações para a defesa de 
interesses individuais ou coletivos;

III – obter e utilizar o serviço, com liberdade de escolha entre vários prestadores de 
serviços, quando for o caso, observadas as normas do poder concedente.

IV – levar ao conhecimento do poder público e da concessionária as irregularidades 
de que tenham conhecimento, referentes ao serviço prestado;

V – comunicar às autoridades competentes os atos ilícitos praticados pela conces-
sionária na prestação do serviço;

VI – contribuir para a permanência das boas condições dos bens públicos através 
dos quais lhes são prestados os serviços.

Art. 7º-A. As concessionárias de serviços públicos, de direito público e privado, nos Es-
tados e no Distrito Federal, são obrigadas a oferecer ao consumidor e ao usuário, den-
tro do mês de vencimento, o mínimo de seis datas opcionais para escolherem os dias 
de vencimento de seus débitos. 
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8. OBRIGAÇÕES DAS CONCESSIONÁRIAS:

Lei nº 8.987/95:

Art. 31. Incumbe à concessionária:

I – prestar serviço adequado, na forma prevista nesta Lei, nas normas técnicas apli-
cáveis e no contrato;

II – manter em dia o inventário e o registro dos bens vinculados à concessão;

III – prestar contas da gestão do serviço ao poder concedente e aos usuários, nos 
termos definidos no contrato;

IV – cumprir e fazer cumprir as normas do serviço e as cláusulas contratuais da 
concessão;

V – permitir aos encarregados da fiscalização livre acesso, em qualquer época, às 
obras, aos equipamentos e às instalações integrantes do serviço, bem como a seus 
registros contábeis;

VI – promover as desapropriações e constituir servidões autorizadas pelo poder 
concedente, conforme previsto no edital e no contrato;

VII – zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação do serviço, bem como 
segurá-los adequadamente; 

VIII – captar, aplicar e gerir os recursos financeiros necessários à prestação do ser-
viço.

Parágrafo único. As contratações, inclusive de mão-de-obra, feitas pela concessio-
nária serão regidas pelas disposições de direito privado e pela legislação trabalhis-
ta, não se estabelecendo qualquer relação entre os terceiros contratados pela con-
cessionária e o poder concedente.

9. SERVIÇOS DELEGADOS A PARTICULARES: CONCESSÃO, PERMISSÃO E 
AUTORIZAÇÃO 

Entende-se por delegação a transferência do exercício das atividades públicas para os particula-
res. Nela, a transferência se dá para uma pessoa física ou jurídica privada, que exerce a ativida-
de por sua conta e risco, mas em nome do Estado.

As formas em que a delegação se materializa são a concessão, a permissão e a autorização 

 • Concessão

Serviços concedidos são aqueles que o particular executa em seu nome, por sua conta e risco, 
remunerados por tarifa, na forma regulamentar, mediante delegação do Poder Público conce-
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dente. Serviço concedido é serviço do Poder Público, apenas executado por particular em razão 
da concessão. 

Assim, concessão de serviço público é o contrato por meio do qual a Administração Pública 
delega a alguém a execução de determinado serviço ou atividade pública e este aceita prestá-
-la, por sua conta e risco, em nome da própria administração, sob condições fixadas e alteráveis 
unilateralmente pelo Poder Público. 

A remuneração é dada pela cobrança de tarifas diretamente dos usuários do serviço, sendo ga-
rantida a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro. O interesse é predominantemente 
público.

Pelo art. 2º, II, da Lei nº 8.987/95, considera-se concessão de serviço público “a delegação de 
sua prestação, feita pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade de concorrência, 
à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho, 
por sua conta e risco, por prazo determinado”. Verificamos, assim, não ser possível a utilização 
do instituto da concessão para delegação de serviços públicos a pessoas físicas.

Resumidamente:

 • Há uma modalidade de concessão que deve ser precedida da execução de obra pública;

 • A concessão só é possível a uma pessoa jurídica ou consórcio de empresas, não cabendo a 
pessoa física;

 • Deverá haver licitação prévia, na modalidade de concorrência;

 • Há prazo determinado.

A Lei nº 8.987/95 estatui regras próprias de licitação para concessão e permissão de serviços 
públicos, aplicando-se supletivamente as regras da Lei nº 8.666/93. 

As duas passagens mais importantes da Lei n 8.987/95, no que tange à licitação, estabelecem 
critérios próprios para o julgamento das propostas (art. 15) e permitem a inversão da ordem 
das fases de habilitação e julgamento (assemelhando-se ao pregão – art. 18-A, acrescentado 
pela Lei nº 11.196/05).

Formas de Extinção da Concessão

a) advento do termo contratual – pelo término do prazo contratual; dar-se-á com a indeniza-
ção das parcelas dos investimentos relacionados aos bens reversíveis, ainda não amortiza-
dos ou depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo de garantir a continuidade 
e atualidade do serviço concedido (art. 36);

b) encampação (ou resgate) – retomada coativa do serviço, por interesse público superve-
niente. Necessita de lei autorizativa específica e pagamento de indenização prévia (art. 37);

c) caducidade – pelo descumprimento total ou parcial do contrato por parte do contratado; 
a declaração da caducidade se dará por meio de decreto, independentemente de indeniza-
ção prévia e após processo administrativo em que seja assegurada a ampla defesa (art. 38).
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d) rescisão – pela inexecução total ou parcial do contrato por parte do poder concedente; ocor-
rerá por iniciativa da concessionária, mediante ação judicial, sendo que os serviços não pode-
rão ser interrompidos ou paralisados até a decisão judicial transitada em julgado (art. 39);

e) anulação – pela ilegalidade da licitação ou do contrato;

f) falência ou extinção da empresa concessionária ou falecimento ou incapacidade do titular, 
no caso de empresa individual.

Extinta a concessão, retornam ao poder concedente todos os bens reversíveis, os direitos e os 
privilégios transferidos ao concessionário, devendo ainda haver a imediata assunção do serviço 
pelo poder concedente, o que autoriza a ocupação das instalações e a utilização de todos os 
bens reversíveis.

 • Permissão 

Serviços permitidos são aqueles em que a Administração estabelece os requisitos para sua 
prestação ao público e, por contrato de adesão, transfere sua execução aos particulares que 
demonstrarem capacidade para seu desempenho, mediante procedimento licitatório prévio.

A permissão é, em princípio, discricionária e precária (revogável unilateralmente), mas admite 
condições e prazos para exploração do serviço, a fim de garantir rentabilidade e assegurar a 
recuperação do investimento do permissionário visando atrair a iniciativa privada. Assim, 
podemos dizer que a revogabilidade e a precariedade são atributos da permissão. O interesse é 
concorrente do particular e da Administração.

Pela Lei nº 8.987/95, considera-se permissão de serviço público “a delegação, a título precário, 
mediante licitação, da prestação de serviços públicos, feita pelo poder concedente à pessoa 
física ou jurídica que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco”. Ex.: 
transportes coletivos.

 • Autorização

Segundo Maria Sylvia Di Pietro, há três modalidades distintas de autorização, previstas em 
nosso ordenamento jurídico:

a) Autorização mediante a qual a Administração faculta ao particular determinada atividade 
de seu interesse, sem a qual seria ilegal. Ex.: autorização de porte de arma.

b) Autorização de uso de bem público, que faculta ao particular a utilização de um bem de 
propriedade estatal. Ex.: autorização para funcionamento de uma banca de jornal em de-
terminada rua.

c) Autorização de serviço público, na forma definida pela Lei nº 8.987/95.

Segundo Hely Lopes Meireles, “serviços autorizados são aqueles que o Poder Público, por ato 
unilateral, precário e discricionário, consente na sua execução por particular para atender a in-
teresses coletivos instáveis ou emergências transitórias”.

A doutrina admite que é a única forma de delegação de serviços públicos que não necessita de 
licitação prévia e que não depende da celebração de contrato. Destina-se a serviços que não 
exigem execução pela própria Administração, nem exigem grande especialização, como no caso 
de serviços de táxi, de despachantes, segurança particular, etc.
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A autorização não está prevista no art. 175 da Constituição Federal, nem a Lei nº 8.987/95 
contempla tal modalidade de delegação. No entanto, há previsão em outras passagens do texto 
constitucional, como no art. 21, XI e XII e no art. 223.

10. CONVÊNIOS E CONSÓRCIOS ADMINISTRATIVOS

a) Convênios Administrativos: são acordos firmados por entidades públicas de qualquer es-
pécie, ou entre essas e organizações particulares, para realização de objetivos de interesse 
comum dos partícipes. É acordo, mas não é contrato, possuindo ampla liberdade de ingres-
so e retirada dos partícipes.

b) Consórcios Administrativos: são acordos firmados entre entidades estatais, autárquicas, 
fundacionais ou paraestatais, sempre de mesma espécie, para realização de objetivos de 
interesse comum. O que o caracteriza é que ele só é feito entre entidades da mesma es-
pécie, diferentemente do convênio, que é celebrado entre pessoas jurídicas de espécies 
diferentes.

11. PARCERIA PÚBLICO PRIVADA – PPP

Trata-se de uma nova forma de delegação de serviço público criada pela Lei nº 11.079/04. A 
diferença entre ela e as demais formas de delegação tradicionais está no fato de que sempre 
haverá uma retribuição financeira por parte da Administração Pública. Nas demais formas de 
delegação, regidas pela Lei nº 8.987/95, o delegatário é remunerado diretamente por tarifa 
paga por usuários.

Em virtude do grande risco no investimento ou de seu alto custo, nessa nova forma de delega-
ção, o ente federativo torna-se parceiro da empresa privada na prestação do serviço público. 
Assim, na PPP há uma repartição dos riscos, enquanto que, nas demais formas de delegação, o 
delegatário presta o serviço por sua conta e risco.

A definição legal do instituto da parceria público-privada consta no art. 2º da Lei Federal nº 
11.079/2004: “é o contrato administrativo de concessão na modalidade patrocinada ou admi-
nistrativa”. No mesmo dispositivo, ainda constam os conceitos de concessões patrocinadas e 
administrativas.

Nas palavras de Marçal Justen Filho, “parceria público-privada é um contrato organizacional, de 
longo prazo de duração, por meio do qual se atribui a um sujeito privado o dever de executar 
obra pública e (ou) prestar serviço público, com ou sem direito à remuneração, por meio da 
exploração da infra-estrutura, mas mediante uma garantia especial e reforçada prestada pelo 
Poder Público, utilizável para a obtenção de recursos no mercado financeiro”.

A lei estabelece ainda que não constitui parceria público-privada a concessão comum, assim 
entendida a concessão de serviços públicos ou de obras públicas de que trata a Lei nº 8.987, de 
13 de fevereiro de 1995, quando não envolver contraprestação pecuniária do parceiro público 
ao parceiro privado. Sendo assim, quando ausentes os demais requisitos elencados na lei es-
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pecífica das parcerias e a remuneração por parte da Administração Pública limitar-se à contra-
prestação não pecuniária ou alternativa, caracterizar-se-á a concessão comum.

Ressaltamos que a Lei nº 11.079/04 estabelece normas gerais de licitações e contratos relacio-
nados com as PPPs, ou seja, é uma lei geral e de observância obrigatória por parte da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Nos termos do art. 2º, da Lei nº 11.079/04, as PPPs podem ser celebradas sob duas modalida-
des: a concessão patrocinada ou a concessão administrativa, conforme a retribuição financeira 
oferecida pelo Poder Público parceiro.

a) Concessão patrocinada:

§ 1º “Concessão patrocinada é a concessão de serviços públicos ou de obras públicas de que 
trata a Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, quando envolver, adicionalmente à tarifa 
cobrada dos usuários contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado”.

Na parceria público-privada patrocinada, o serviço é prestado diretamente ao público, com 
cobrança tarifária que, complementada por contraprestação pecuniária do ente público, 
compõe a receita do parceiro privado. Quando mais de 70% da remuneração do parceiro 
privado for paga pela Administração, deverá haver autorização legislativa.

b) Concessão administrativa:

§ 2º “Concessão administrativa é o contrato de prestação de serviços de que a Administração 
Pública seja a usuária direta ou indireta, ainda que envolva execução de obra ou fornecimento 
e instalação de bens”.

Nessa situação, há uma concessão de serviço público em que a remuneração é feita totalmente 
pelo ente federado, não havendo cobrança de tarifas dos usuários.

Pela leitura atenta do dispositivo, percebe-se que há dois tipos de concessões administrativas:

A concessão administrativa de serviços públicos, em que a Administração Pública é usuária in-
direta, tem por objeto os serviços públicos a que se refere o art. 175 da Constituição Federal. 
A concessão administrativa de serviços ao Estado visa a prestar serviços ou fornecer utilidades 
diretamente à Administração. Em ambas as modalidades de concessão administrativa, o Poder 
Público assume o ônus relativo ao pagamento do serviço prestado.

A Lei nº 11.079/04, a fim de assegurar a participação da iniciativa privada na prestação de ser-
viços públicos, mediante as PPPs, trouxe diversas regras, tendo em vista os grandes investi-
mentos e o alto risco dos particulares. Entre elas, destacam-se: penalidades impostas, em caso 
de inadimplência, ao parceiro privado e ao parceiro público; repartição dos riscos financeiros; 
estipulação de garantias a serem prestadas por ambas as partes.

Também são estipuladas regras específicas à licitação prévia às PPPs. A concorrência poderá ser 
feita por propostas escritas e lances verbais, bem como poderá haver a inversão das fases de 
habilitação e julgamento, tal como no pregão. Além disso, o edital poderá restringir a apresen-
tação de lances em viva voz aos licitantes cuja proposta escrita for, no máximo, 20% maior que 
o valor da melhor proposta.

É vedada a celebração de contrato de parceria público-privada:
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I – cujo valor do contrato seja inferior a R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais);

II – cujo período de prestação do serviço seja inferior a 5 (cinco) anos; ou

III – que tenha como objeto único o fornecimento de mão-de-obra, o fornecimento e instalação 
de equipamentos ou a execução de obra pública.

Por fim, destacamos que a Lei nº 11.079/04 determina que deverá ser constituída uma socieda-
de de propósito específico para o objeto da concessão, incumbida de implantar e gerir o objeto 
da pareceria, na qual a Administração não poderá, como regra, possuir a maioria do capital 
votante.

Essa sociedade poderá assumir a forma de companhia aberta, com valores mobiliários admiti-
dos à negociação no mercado, devendo obedecer a padrões de governança corporativa e ado-
tar contabilidade e demonstrações financeiras padronizadas, conforme regulamento.
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Questões CESPE

1. (Cespe – ENAP – Técnico Nível Superior – 
2015) 

Caso tenha de abrir processo licitatório vi-
sando delegar a execução de determinado 
serviço público por contrato de permissão, 
a administração pública deverá fazê-lo na 
modalidade de concorrência. 

( ) Certo   ( ) Errado

2. (Cespe – ENAP – Técnico Nível Superior – 
2015) 

Os serviços de fornecimento domiciliar de 
água e de energia elétrica, assim como os 
de telefonia, são exemplos de serviços pú-
blicos uti universi (gerais ou coletivos), pois 
são prestados de maneira igualitária a todos 
os particulares que satisfaçam as condições 
técnicas e jurídicas exigidas, sem distinção 
de caráter pessoal.

( ) Certo   ( ) Errado 

3. (Cespe – STJ – Técnico Administrativo – 
2015) 

Os serviços considerados individuais são di-
visíveis e de utilização obrigatória, devendo 
ser remunerados por meio da cobrança de 
taxa ou tarifa. 

( ) Certo   ( ) Errado

4. (Cespe – STJ – Técnico Administrativo – 
2015)

A concessão de serviço público formaliza-
-se por meio de contrato administrativo em 
que a administração confere ao particular a 
execução não remunerada de serviço públi-
co ou de obra pública.

( ) Certo   ( ) Errado

5. (Cespe – TRF-5 – Juiz Federal – 2015)

A concessionária do serviço público somen-
te pode interromper a prestação do serviço 
por motivos de ordem técnica ou de segu-
rança das instalações, casos em que ficará 
dispensada de realizar prévia comunicação 
ao usuário.

( ) Certo   ( ) Errado

6. (Cespe – TRF-5 – Juiz Federal – 2015) 

Embora seja formalizada por meio de con-
trato administrativo, a permissão de serviço 
público se diferencia da concessão por não 
poder ser firmada com pessoa jurídica ou 
consórcio de empresas.

( ) Certo   ( ) Errado

7. (Cespe – TRF-5 – Juiz Federal – 2015) 

O poder concedente poderá intervir na con-
cessão, com o fim de assegurar a adequação 
na prestação do serviço e o fiel cumprimen-
to das normas contratuais, regulamentares 
e legais pertinentes, medida essa que deve 
ser formalizada por decreto.

( ) Certo   ( ) Errado

8. (Cespe – TRF-5 – Juiz Federal – 2015) 

A encampação, que constitui uma das for-
mas de extinção do contrato de concessão, 
deve ser adotada pela administração sem-
pre que se caracterizar a inadimplência por 
parte do concessionário.

( ) Certo   ( ) Errado
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9. (Cespe – DP-PE – 2015) 

O Segundo o entendimento jurisprudencial 
dominante no STJ relativo ao princípio da 
continuidade dos serviços públicos, não é 
legítimo, ainda que cumpridos os requisi-
tos legais, o corte de fornecimento de ser-
viços públicos essenciais, em caso de estar 
inadimplente pessoa jurídica de direito pú-
blico prestadora de serviços indispensáveis 
à população.

( ) Certo   ( ) Errado

10. (Cespe – TCE-RN – Inspetor de Controle Ex-
terno – 2015) 

Tanto a concessão como a permissão de 
serviço público têm a natureza de contrato 
de adesão; nesse sentido, são formalizadas 
por contrato administrativo e não dispen-
sam licitação prévia.

( ) Certo   ( ) Errado

11. (Cespe – MPTCU – Procurador – 2015) 

Se for comprovada a inadimplência da con-
cessionária em processo administrativo, 
configurar-se-á causa de extinção do con-
trato de concessão. Nesse caso, dependerá 
de indenização prévia a declaração de cadu-
cidade por decreto do poder concedente.

( ) Certo   ( ) Errado

12. (Cespe – TJDFT – Analista Judiciário – 2015) 

Com base no princípio da continuidade do 
serviço público, a extinção da concessão, 
nas hipóteses previstas em lei, autoriza a 
imediata assunção do serviço pelo poder 
concedente e a utilização de todos os bens 
reversíveis.

( ) Certo   ( ) Errado

13. (Cespe – TJDFT – Oficial de Justiça – 2015) 

Admite-se que a União, no prazo da conces-
são de determinado serviço público, retome 
o serviço por encampação, mediante lei au-
torizativa específica, após prévio pagamen-
to de indenização e por motivo de interesse 
público.

( ) Certo   ( ) Errado

14. (Cespe – MPOG – Técnico – 2015) 

Os serviços de fornecimento domiciliar de 
água e de energia elétrica, assim como os 
de telefonia, são exemplos de serviços pú-
blicos uti universi (gerais ou coletivos), pois 
são prestados de maneira igualitária a todos 
os particulares que satisfaçam as condições 
técnicas e jurídicas exigidas, sem distinção 
de caráter pessoal.

( ) Certo   ( ) Errado

15. (Cespe – TCE-RN – Inspetor de Controle Ex-
terno – 2015) 

Classificam-se como indelegáveis aqueles 
serviços que só podem ser prestados dire-
tamente pelo estado, de que são exemplos 
os serviços de defesa nacional e segurança 
pública.

( ) Certo   ( ) Errado

Gabarito: 1. E 2. E 3. E 4. E 5. E 6. E 7. C 8. E 9. C 10. C 11. E 12. C 13. C 14. C 15. C
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LEI nº 12.813, DE 16 DE MAIO DE 2013

Dispõe sobre o conflito de interesses no 
exercício de cargo ou emprego do Poder 
Executivo federal e impedimentos poste-
riores ao exercício do cargo ou emprego; e 
revoga dispositivos da Lei no 9.986, de 18 
de julho de 2000, e das Medidas Provisórias 
nos 2.216-37, de 31 de agosto de 2001, e 
2.225-45, de 4 de setembro de 2001.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber 
que o Congresso Nacional decreta e eu san-
ciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º As situações que configuram conflito de 
interesses envolvendo ocupantes de cargo ou 
emprego no âmbito do Poder Executivo federal, 
os requisitos e restrições a ocupantes de cargo 
ou emprego que tenham acesso a informações 
privilegiadas, os impedimentos posteriores ao 
exercício do cargo ou emprego e as competên-
cias para fiscalização, avaliação e prevenção de 
conflitos de interesses regulam-se pelo disposto 
nesta Lei.

Art. 2º Submetem-se ao regime desta Lei os 
ocupantes dos seguintes cargos e empregos:

I – de ministro de Estado;

II – de natureza especial ou equivalentes;

III – de presidente, vice-presidente e diretor, 
ou equivalentes, de autarquias, fundações 
públicas, empresas públicas ou sociedades 
de economia mista; e

IV – do Grupo-Direção e Assessoramento 
Superiores – DAS, níveis 6 e 5 ou equivalen-
tes.

Parágrafo único. Além dos agentes públicos 
mencionados nos incisos I a IV, sujeitam-se 

ao disposto nesta Lei os ocupantes de car-
gos ou empregos cujo exercício proporcione 
acesso a informação privilegiada capaz de 
trazer vantagem econômica ou financeira 
para o agente público ou para terceiro, con-
forme definido em regulamento.

Art. 3º Para os fins desta Lei, considera-se:

I – conflito de interesses: a situação gerada 
pelo confronto entre interesses públicos e 
privados, que possa comprometer o inte-
resse coletivo ou influenciar, de maneira im-
própria, o desempenho da função pública; e

II – informação privilegiada: a que diz res-
peito a assuntos sigilosos ou aquela rele-
vante ao processo de decisão no âmbito do 
Poder Executivo federal que tenha reper-
cussão econômica ou financeira e que não 
seja de amplo conhecimento público.

Art. 4º O ocupante de cargo ou emprego no Po-
der Executivo federal deve agir de modo a pre-
venir ou a impedir possível conflito de interes-
ses e a resguardar informação privilegiada.

§ 1º No caso de dúvida sobre como prevenir 
ou impedir situações que configurem con-
flito de interesses, o agente público deverá 
consultar a Comissão de Ética Pública, cria-
da no âmbito do Poder Executivo federal, 
ou a Controladoria-Geral da União, confor-
me o disposto no parágrafo único do art. 8º 
desta Lei.

§ 2º A ocorrência de conflito de interesses 
independe da existência de lesão ao patri-
mônio público, bem como do recebimento 
de qualquer vantagem ou ganho pelo agen-
te público ou por terceiro.



 

www.acasadoconcurseiro.com.br2394

CAPÍTULO II
DAS SITUAÇÕES QUE CONFIGURAM 

CONFLITO DE INTERESSES NO 
EXERCÍCIO DO CARGO OU EMPREGO

Art. 5º Configura conflito de interesses no exer-
cício de cargo ou emprego no âmbito do Poder 
Executivo federal:

I – divulgar ou fazer uso de informação privi-
legiada, em proveito próprio ou de terceiro, 
obtida em razão das atividades exercidas;

II – exercer atividade que implique a pres-
tação de serviços ou a manutenção de rela-
ção de negócio com pessoa física ou jurídica 
que tenha interesse em decisão do agente 
público ou de colegiado do qual este parti-
cipe;

III – exercer, direta ou indiretamente, ativi-
dade que em razão da sua natureza seja in-
compatível com as atribuições do cargo ou 
emprego, considerando-se como tal, inclu-
sive, a atividade desenvolvida em áreas ou 
matérias correlatas;

IV – atuar, ainda que informalmente, como 
procurador, consultor, assessor ou interme-
diário de interesses privados nos órgãos ou 
entidades da administração pública dire-
ta ou indireta de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios;

V – praticar ato em benefício de interesse 
de pessoa jurídica de que participe o agen-
te público, seu cônjuge, companheiro ou 
parentes, consanguíneos ou afins, em linha 
reta ou colateral, até o terceiro grau, e que 
possa ser por ele beneficiada ou influir em 
seus atos de gestão;

VI – receber presente de quem tenha inte-
resse em decisão do agente público ou de 
colegiado do qual este participe fora dos li-
mites e condições estabelecidos em regula-
mento; e

VII – prestar serviços, ainda que eventuais, 
a empresa cuja atividade seja controlada, 
fiscalizada ou regulada pelo ente ao qual o 
agente público está vinculado. 

Parágrafo único. As situações que confi-
guram conflito de interesses estabelecidas 
neste artigo aplicam-se aos ocupantes dos 
cargos ou empregos mencionados no art. 2º 
ainda que em gozo de licença ou em perío-
do de afastamento. 

CAPÍTULO III
DAS SITUAÇÕES QUE CONFIGURAM 
CONFLITO DE INTERESSES APÓS O 

EXERCÍCIO DO CARGO OU EMPREGO

Art. 6º Configura conflito de interesses após o 
exercício de cargo ou emprego no âmbito do Po-
der Executivo federal:

I – a qualquer tempo, divulgar ou fazer uso 
de informação privilegiada obtida em razão 
das atividades exercidas; e

II – no período de 6 (seis) meses, contado 
da data da dispensa, exoneração, desti-
tuição, demissão ou aposentadoria, salvo 
quando expressamente autorizado, confor-
me o caso, pela Comissão de Ética Pública 
ou pela Controladoria-Geral da União:

a) prestar, direta ou indiretamente, qual-
quer tipo de serviço a pessoa física ou jurí-
dica com quem tenha estabelecido relacio-
namento relevante em razão do exercício 
do cargo ou emprego;

b) aceitar cargo de administrador ou con-
selheiro ou estabelecer vínculo profissional 
com pessoa física ou jurídica que desempe-
nhe atividade relacionada à área de compe-
tência do cargo ou emprego ocupado;

c) celebrar com órgãos ou entidades do Po-
der Executivo federal contratos de serviço, 
consultoria, assessoramento ou atividades 
similares, vinculados, ainda que indireta-
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mente, ao órgão ou entidade em que tenha 
ocupado o cargo ou emprego; ou

d) intervir, direta ou indiretamente, em fa-
vor de interesse privado perante órgão ou 
entidade em que haja ocupado cargo ou 
emprego ou com o qual tenha estabeleci-
do relacionamento relevante em razão do 
exercício do cargo ou emprego.

Art. 7º (VETADO).

CAPÍTULO IV
DA FISCALIZAÇÃO E DA AVALIAÇÃO 

DO CONFLITO DE INTERESSES

Art. 8º Sem prejuízo de suas competências insti-
tucionais, compete à Comissão de Ética Pública, 
instituída no âmbito do Poder Executivo federal, 
e à Controladoria-Geral da União, conforme o 
caso:

I – estabelecer normas, procedimentos e 
mecanismos que objetivem prevenir ou im-
pedir eventual conflito de interesses;

II – avaliar e fiscalizar a ocorrência de situa-
ções que configuram conflito de interesses 
e determinar medidas para a prevenção ou 
eliminação do conflito;

III – orientar e dirimir dúvidas e controvér-
sias acerca da interpretação das normas 
que regulam o conflito de interesses, inclu-
sive as estabelecidas nesta Lei;

IV – manifestar-se sobre a existência ou não 
de conflito de interesses nas consultas a 
elas submetidas;

V – autorizar o ocupante de cargo ou em-
prego no âmbito do Poder Executivo federal 
a exercer atividade privada, quando verifi-
cada a inexistência de conflito de interesses 
ou sua irrelevância;

VI – dispensar a quem haja ocupado cargo 
ou emprego no âmbito do Poder Executivo 
federal de cumprir o período de impedi-

mento a que se refere o inciso II do art. 6º, 
quando verificada a inexistência de conflito 
de interesses ou sua irrelevância;

VII – dispor, em conjunto com o Ministé-
rio do Planejamento, Orçamento e Gestão, 
sobre a comunicação pelos ocupantes de 
cargo ou emprego no âmbito do Poder Exe-
cutivo federal de alterações patrimoniais re-
levantes, exercício de atividade privada ou 
recebimento de propostas de trabalho, con-
trato ou negócio no setor privado; e

VIII – fiscalizar a divulgação da agenda de 
compromissos públicos, conforme prevista 
no art. 11.

Parágrafo único. A Comissão de Ética Públi-
ca atuará nos casos que envolvam os agen-
tes públicos mencionados nos incisos I a IV 
do art. 2º e a Controladoria-Geral da União, 
nos casos que envolvam os demais agentes, 
observado o disposto em regulamento.

Art. 9º Os agentes públicos mencionados no 
art. 2º desta Lei, inclusive aqueles que se encon-
tram em gozo de licença ou em período de afas-
tamento, deverão:

I – enviar à Comissão de Ética Pública ou à 
Controladoria-Geral da União, conforme o 
caso, anualmente, declaração com informa-
ções sobre situação patrimonial, participa-
ções societárias, atividades econômicas ou 
profissionais e indicação sobre a existência 
de cônjuge, companheiro ou parente, por 
consanguinidade ou afinidade, em linha 
reta ou colateral, até o terceiro grau, no 
exercício de atividades que possam suscitar 
conflito de interesses; e

II – comunicar por escrito à Comissão de 
Ética Pública ou à unidade de recursos hu-
manos do órgão ou entidade respectivo, 
conforme o caso, o exercício de atividade 
privada ou o recebimento de propostas de 
trabalho que pretende aceitar, contrato ou 
negócio no setor privado, ainda que não ve-
dadas pelas normas vigentes, estendendo-
-se esta obrigação ao período a que se refe-
re o inciso II do art. 6º.
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Parágrafo único. As unidades de recursos 
humanos, ao receber a comunicação de 
exercício de atividade privada ou de recebi-
mento de propostas de trabalho, contrato 
ou negócio no setor privado, deverão infor-
mar ao servidor e à Controladoria-Geral da 
União as situações que suscitem potencial 
conflito de interesses entre a atividade pú-
blica e a atividade privada do agente.

CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 10. As disposições contidas nos arts. 4º e 5º 
e no inciso I do art. 6º estendem-se a todos os 
agentes públicos no âmbito do Poder Executivo 
federal.

Art. 11. Os agentes públicos mencionados nos 
incisos I a IV do art. 2º deverão, ainda, divulgar, 
diariamente, por meio da rede mundial de com-
putadores – internet, sua agenda de compro-
missos públicos.

Art. 12. O agente público que praticar os atos 
previstos nos arts. 5º e 6º desta Lei incorre em 
improbidade administrativa, na forma do art. 11 
da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, quando 
não caracterizada qualquer das condutas descri-
tas nos arts. 9º e 10 daquela Lei.

Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto 
no caput e da aplicação das demais sanções 
cabíveis, fica o agente público que se encon-
trar em situação de conflito de interesses 
sujeito à aplicação da penalidade disciplinar 
de demissão, prevista no inciso III do art. 
127 e no art. 132 da Lei nº 8.112, de 11 de 
dezembro de 1990, ou medida equivalente.

Art. 13. O disposto nesta Lei não afasta a aplica-
bilidade da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 
1990, especialmente no que se refere à apura-
ção das responsabilidades e possível aplicação 
de sanção em razão de prática de ato que confi-
gure conflito de interesses ou ato de improbida-
de nela previstos.

Art. 14. (VETADO).

Art. 15. (VETADO).

Brasília, 16 de maio de 2013; 192º da  
Independência e 125º da República.
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LEI Nº 8.112/90 (ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL)

HISTÓRICO

LEI Nº 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990

"Art 1º Esta Lei institui o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das autarquias, 
inclusive as em regime especial, e das fundações públicas federais."

CF, art. 39, "caput" – REDAÇÃO ANTIGA – ANTES DA EC 19/98
"Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito 
de sua competência, regime jurídico único e panos de carreira para os servidores da 
administração pública direta, das autarquias e fundações públicas."

 • Assim, antes da EC 19/98, os entes da nossa Federação deveriam estabelecer um 
regime jurídico unificado para seus servidores (Administração Pública Direta, autárquica 
ou fundacional). O nosso Texto Constitucional preocupou-se, apenas, em unificar o 
tratamento dado aos seus funcionários, evitando-se um conflito resultante de tratamentos 
diferenciados para os servidores de uma mesma Administração.

 • Assim, para se adequar aos mandamentos da Constituição Federal, respeitando a redação 
antiga do art. 39, a União estabeleceu, através da Lei nº 8.112/90, o regime jurídico 
estatutário, para o servidor público federal, da Administração Direta, autárquica e 
fundacional.

 • Hoje, após a EC 19/98, passou-se a possibilitar que as Administrações Direta, autárquica 
e fundacional da União prevejam a contratação e o vínculo com os seus servidores por 
regimes diferentes. Acabou a obrigatoriedade do regime jurídico único.

 • Por fim, é importante ressaltar que os empregados públicos das sociedades de economia 
mista e das empresas públicas serão sempre regidos pelo regime celetista.
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CUIDADO: DECISÃO LIMINAR DO STF!
Em 2007, o Supremo Tribunal Federal, LIMINARMENTE, determinou a suspensão da 
vigência do caput do art. 39, da Constituição Federal, dada pela Emenda Constitucional 
19/98, restabelecendo-se a sua redação original.

Com isso, até que o Supremo Tribunal Federal decida de forma definitiva a matéria, 
a Lei nº 8.112/90 pode ser tida como o regime jurídico único estatutário, aplicável aos 
servidores públicos federais da Administração Direta, autárquica e fundacional.

De tal decisão liminar até o julgamento definitivo, pelo menos, não pode mais haver 
contratação de pessoal por meio do regime celetista, com base na lei 9.962/00, no 
âmbito da Administração Pública Federal Direta, autárquica e fundacional.

CARGO PÚBLICO

É o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional da 
Administração que devem ser cometidas a um servidor. Segundo a Lei nº 8.112/90, os cargos 
públicos são:

a) acessíveis a todos os brasileiros

"I – os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que 
preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma 
da lei;" (EC – 19/98)

"CF – Art. 207,§ 1º – É facultado às universidades admitir professores, técnicos e 
cientistas estrangeiros, na forma lei.

§ 2º O disposto neste artigo aplica-se às instituições de pesquisa científica e 
tecnológica"

"Lei nº 8.112/90 – art. 5º § 3º As universidades e instituições de pesquisa científica e 
tecnológica federais poderão prover seus cargos com professores, técnicos e cientistas 
estrangeiros, de acordo com as normas e os procedimentos desta Lei."
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b) denominação própria

c) criados por lei

d) vencimento pago pelos cofres públicos 

e) para provimento efetivo ou em comissão

II – a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia 
em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e 
a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as 
nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

 • A nomeação para cargo efetivo depende de aprovação prévia em concurso público de 
provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo.

 • A nomeação para cargo em comissão independe de aprovação prévia em concurso público, 
visto ser um cargo de livre nomeação e exoneração.

 • É proibida a prestação de serviços gratuitos, salvo os casos previstos em lei. 

Art. 5º São requisitos básicos para investidura em cargo público: 

I – a nacionalidade brasileira; 

II – o gozo dos direitos políticos; 

III – a quitação com as obrigações militares e eleitorais; 

IV – o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo; 

V – a idade mínima de dezoito anos; 

VI – aptidão física e mental.

 • As atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos em 
lei.

 • Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso 
público para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência 
de que são portadoras. Para tais pessoas serão reservadas até 20% (vinte por cento) das 
vagas oferecidas no concurso. 

 • As universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológica federais poderão prover 
seus cargos com professores, técnicos e cientistas estrangeiros, de acordo com as normas e 
os procedimentos dessa lei.
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CONCURSO PÚBLICO

Art. 11. O concurso será de provas ou de provas e títulos, podendo ser realizado em 
duas etapas, conforme dispuserem a lei e o regulamento do respectivo plano de 
carreira, condicionada a inscrição do candidato ao pagamento do valor fixado no 
edital, quando indispensável ao seu custeio, e ressalvadas as hipóteses de isenção nele 
expressamente previstas.

Art. 12. O concurso público terá validade de até 2 (dois) anos, podendo ser prorrogado 
uma única vez, por igual período. (A PRORROGAÇÃO É UMA FACULDADE DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA!!)

§ 1º O prazo de validade do concurso e as condições de sua realização serão fixados 
em edital, que será publicado no Diário Oficial da União e em jornal diário de grande 
circulação. 

§ 2º Não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso 
anterior com prazo de validade não expirado." (vide CF, ART. 37, IV)

FORMAS DE PROVIMENTO

1. CONCEITO

É ato administrativo por meio do qual é preenchido cargo público, com a designação de seu 
titular. De acordo com o Texto Constitucional, os cargos públicos podem ser de provimento em 
comissão ou efetivo. O provimento dos cargos públicos far-se-á mediante ato da autoridade 
competente de cada Poder. 

2. TIPOS

Segundo o STF, as formas de provimento são classificadas como: Originária e Derivada.

a) Provimento Originário – ocorre quando não há vínculo anterior com a Administração.

b) Provimento Derivado – ocorre quando já havia um vínculo anterior com a Administração.

 • O STF já afirmou que a única forma de provimento originário compatível com a Constituição 
Federal é a NOMEAÇÃO.

 • O STF considerou inconstitucionais as seguintes formas de provimento: transferência e 
ascensão (ou acesso).
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3. FORMAS

a) Nomeação

b) Promoção

c) Readaptação

d) Reversão

e) Aproveitamento

f) Reintegração

g) Recondução

a) NOMEAÇÃO

 • Única forma de provimento originário, segundo o STF.

 • Pode ocorrer em caráter efetivo ou em comissão.

 • Segundo a CF, art. 37, II, a nomeação para cargo efetivo depende de aprovação prévia 
em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a 
complexidade do cargo.

 • Segundo a CF, art. 37, II, a nomeação para cargo em comissão independe de aprovação 
prévia em concurso público, visto ser um cargo de livre nomeação e exoneração.

 • O nomeado tem o prazo de 30 dias, improrrogáveis, para tomar posse.

 • Se não tomar posse, o ato de provimento será tornado sem efeito.

 • O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade e com repercussão geral, 
reconheceu que o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas 
indicado no edital tem direito subjetivo de ser nomeado, dentro do prazo de validade do 
concurso (RE 598.099/MS, rel. Min. Gilmar Mendes, 10.08.2011).

b) PROMOÇÃO

 • Só ocorre nos cargos escalonados em níveis, ou seja, nos cargos de carreira. Não ocorre em 
cargos isolados.

 • É a passagem de nível do servidor, dentro da mesma carreira. A EC 19/98 trouxe como 
requisito prévio à promoção, a participação em cursos de formação e aperfeiçoamento em 
escolas de governo (art. 39, § 2º).

 • A promoção não interrompe o tempo de exercício, que é contado no novo posicionamento 
na carreira a partir da data de publicação do ato que promover o servidor.
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c) READAPTAÇÃO

 • É forma de provimento derivado que visa adaptar a uma nova função o servidor, estável ou 
não, que sofreu uma limitação, física ou mental, na sua capacidade laborativa, mas que não 
ficou inválido permanentemente.

 • Deverá ocorrer em cargo equivalente ao anterior, tanto em atribuições, quanto em 
vencimentos. Na hipótese de não haver vaga, o servidor ficará como excedente, até a 
existência de vaga.

d) REVERSÃO

"Art. 25 – Reversão é o retorno à atividade de servidor aposentado:

I – por invalidez, quando junta médica oficial declarar insubsistentes os motivos da 
aposentadoria; (reversão de ofício)

II – no interesse da administração, desde que:

a) tenha solicitado a reversão (reversão a pedido)

b) a aposentadoria tenha sido voluntária

c) estável quando na atividade

d) a aposentadoria tenha ocorrido nos cinco anos anteriores à solicitação

e) haja cargo vago

§1º A reversão far-se-á no mesmo cargo ou no cargo resultante de sua transformação.

§2º O tempo em que o servidor estiver em exercício será considerado para a concessão 
de aposentadoria.

§ 3º No caso do inciso I, encontrando-se provido o cargo, o servidor exercerá suas 
atribuições como excedente, até a ocorrência de vaga.

§ 4º O servidor que retornar à atividade por interesse da administração perceberá, em 
substituição aos proventos da aposentadoria, a remuneração do cargo que voltar a 
exercer, inclusive com as vantagens de natureza pessoal que percebia anteriormente à 
aposentadoria.

§ 5º O servidor de que trata o inciso II somente terá os proventos calculados com base 
nas regras atuais se permanecer pelo menos cinco anos no cargo.

§ 6º O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo."

 • Sendo assim, agora é possível ao servidor que se aposentou voluntariamente retornar, a 
pedido, ao serviço ativo, desde que haja interesse da administração (discricionário) e 
sejam atendidos os requisitos estipulados pela MP.
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 • Já no caso do servidor que tenha sido aposentado por invalidez permanente, ocorrerá 
a reversão de ofício, ou seja, diretamente, independentemente de interesse da 
Administração (vinculado).

e) APROVEITAMENTO

 • Previsto na CF, art. 41, § 3º.

 • É o retorno, ao serviço ativo, do servidor estável posto em disponibilidade.

 • Ocorre em cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o anterior.

 • Será tornado sem efeito o aproveitamento e cassada a disponibilidade se o servidor não 
entrar em exercício no prazo legal.

Obs1: Disponibilidade – ocorre quando é extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade 
pela Administração. O servidor posto em disponibilidade receberá proventos proporcionais ao 
tempo de serviço.

DISPONIBILIDADE – TEMPO DE SERVIÇO

REGRAS DE APOSENTADORIA – TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO

Obs2: Outra observação importante é que a disponibilidade não é forma de punição do servi-
dor. A punição do servidor posto em disponibilidade é a sua cassação.

f) REINTEGRAÇÃO

 • Prevista na CF, art. 41, § 2º.

 • É o retorno ao serviço público do servidor estável, que havia sido injustamente demitido e 
que conseguiu, por via judicial ou administrativa, invalidar sua demissão.

 • Apesar de a CF só falar em via judicial, é certo que também é válida a invalidação de tal ato 
por via administrativa, dado o poder de autotutela da Administração.

 • Retornará ao cargo de origem com o ressarcimento de todos os direitos e vantagens 
inerentes ao cargo.

 • Na hipótese de o cargo ter sido extinto, o servidor ficará em disponibilidade, até seu 
adequado aproveitamento.

 • Segundo o Texto Constitucional, caso seja reintegrado o servidor e o eventual ocupante da 
vaga, for estável, será ele: RECONDUZIDO ao cargo de origem, sem direito à indenização, 
aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional 
ao tempo de serviço.
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 • Caso o eventual ocupante não seja estável, será ele exonerado.

g) RECONDUÇÃO

 • Segundo o art. 29, da Lei nº 8.112/90, é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente 
ocupado, podendo decorrer de:

a) inabilitação em estágio probatório, relativo a outro cargo

b) reintegração do anterior ocupante

Obs 1: Cada vez que um servidor for nomeado para outro cargo, em virtude de concurso público, 
será ele obrigado a fazer um novo estágio probatório, visto que tal estágio serve para avaliar a 
capacidade do servidor para o exercício das funções do novo cargo.

Obs 2: Nos termos de jurisprudência do STF, é possível ao servidor estável aprovado para outro 
cargo, dentro do período de estágio probatório, optar pelo retorno ao cargo antigo, caso deseje. 

4. POSSE

A investidura em cargo público ocorre com a posse (art. 7º). Só há posse nos casos de 
provimento por nomeação (originário). Com a posse, o nomeado passa a ser servidor.

O prazo para o nomeado tomar posse é de 30 dias, improrrogáveis, da data da nomeação. 
Caso o nomeado não tome posse, o ato de nomeação será tornado sem efeito. Como ainda não 
há vínculo entre o nomeado e a Administração Pública, não há que se falar em exoneração e, 
muito menos, em demissão.

"§ 2º Em se tratando de servidor, que esteja na data de publicação do ato de provimento, 
em licença prevista nos incisos I, III e V do art. 81, ou afastado nas hipóteses dos incisos 
I, IV, VI, VIII, alíneas "a", "b", "d", "e" e "f", IX e X do art. 102, o prazo será contado do 
término do impedimento." 

Art. 81:

I – licença por motivo de doença em pessoa da família

III – licença para o serviço militar

V – para capacitação

Art. 102:

I – férias; 

IV – participação em programa de treinamento regularmente instituído, conforme 
dispuser o regulamento; 
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VI – júri e outros serviços obrigatórios por lei; 

VII – missão ou estudo no exterior, quando autorizado o afastamento, conforme 
dispuser o regulamento; 

VIII – licença:

a) à gestante, à adotante e à paternidade; 

b) para tratamento da própria saúde, até o limite de vinte e quatro meses, cumulativo 
ao longo do tempo de serviço público prestado à União, em cargo de provimento 
efetivo; 

d) por motivo de acidente em serviço ou doença profissional; 

e) para capacitação, conforme dispuser o regulamento; 

f) por convocação para o serviço militar; 

IX – deslocamento para a nova sede de que trata o art. 18; 

X – participação em competição desportiva nacional ou convocação para integrar 
representação desportiva nacional, no País ou no exterior, conforme disposto em lei 
específica.

5. EXERCÍCIO

Segundo o art. 15, da Lei nº 8.112/90, exercício é o efetivo desempenho das atribuições do 
cargo público ou da função de confiança. O prazo para o servidor entrar em exercício é de 15 
dias, improrrogáveis. Caso o servidor empossado não entre em exercício, será ele exonerado 
ou será tornado sem efeito o ato de sua designação para função de confiança.

O início do exercício de função de confiança coincidirá com a data de publicação do ato de 
designação, salvo quando o servidor estiver em licença ou afastado por qualquer outro motivo 
legal, hipótese em que recairá no primeiro dia útil após o término do impedimento, que não 
poderá exceder a trinta dias da publicação. (Parágrafo incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

Para dar exercício ao servidor, é competente a autoridade do órgão ou entidade para onde for 
nomeado ou designado.

6. ESTÁGIO PROBATÓRIO

"Art 20 – Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará 
sujeito a estágio probatório por período de vinte e quatro meses durante o qual a sua aptidão 
e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguinte 
fatores:

1) assiduidade
2) disciplina
3) capacidade de iniciativa
4) produtividade
5) responsabilidade"
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CUIDADO!
Há uma grande polêmica quanto ao prazo do estágio probatório. Tudo começou com a 
ampliação do prazo para aquisição de estabilidade que passou de 2 para 3 anos de efetivo 
exercício, em decorrência da alteração trazida pela Emenda Constitucional 19/98.

Desde então, o tema é objeto de conflito entre posicionamentos doutrinários e até entre 
os Tribunais, tanto administrativa, quanto judicialmente. Alguns defendem que o prazo do 
estágio probatório é de 24 meses (como estabelecido pelo texto original da Lei nº 8.112/90) 
e outros que o prazo passou a ser de 36 meses.

Atualmente, a pode-se dizer que a polêmica está "pacificada", pois o entendimento do STF, 
do STJ, da AGU e da grande maioria das bancas examinadoras é que o prazo do estágio 
probatório é de 36 meses.

Quatro meses antes de findo o período do estágio probatório, será submetida à homologação 
da autoridade competente a avaliação do desempenho do servidor, realizada por comissão 
constituída para essa finalidade, de acordo com o que dispuser a lei ou o regulamento da 
respectiva carreira ou cargo, sem prejuízo da continuidade de apuração dos fatores enumerados 
nos incisos I a V deste artigo.

 • Servidor não aprovado em estágio probatório:

a) ESTÁVEL ==> EXONERADO ==> RECONDUÇÃO

b) NÃO ESTÁVEL ==> EXONERADO (não há que se falar em demissão)

VITALICIEDADE X ESTABILIDADE X EFETIVIDADE
Tais conceitos não se confundem. A estabilidade é prevista no art. 41, da CF, sendo 
uma garantia de permanência no serviço público para os servidores ocupantes de cargo 
efetivo, aprovados em concurso público, adquirida após três anos de efetivo exercício.

Assim, diz-se que a estabilidade está relacionada com o tempo de serviço público. Já a 
efetividade é um atributo do cargo público, ou seja, terá efetividade o servidor ocupante 
de cargo público efetivo. Logo, a efetividade está relacionada com o tipo de cargo público 
que a pessoa ocupa.

Por fim, a vitaliciedade seria uma "superestabilidade" aplicável aos ocupantes de cargos 
vitalícios, tais como os magistrados e membros do Ministério Público. Os detentores de 
tal privilégio somente perderão seus cargos em virtude de sentença judicial com trânsito 
em julgado.

Obs.: Estabilidade Extraordinária (ADCT, art. 19) – "Os servidores públicos civis da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e 
das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo 
menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no 
art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público."
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FORMAS DE VACÂNCIA

1. CONCEITO

É a forma pela qual o cargo público fica vago, ou seja, é a maneira pela qual o servidor desocupa 
o cargo público. É o contrário de provimento.

2. FORMAS

a) Exoneração (≠ demissão)

b) demissão

c) promoção

d) readaptação

e) aposentadoria

f) posse em outro cargo inacumulável

g) falecimento

Obs.: É importante ressaltarmos que são hipóteses simultâneas de vacância e provimento, 
explícitas, de acordo com o texto da Lei nº 8.112/90: promoção e readaptação 

Quanto à exoneração do servidor, podemos afirmar que:

1) para o servidor ocupante de cargo efetivo poderá ser:

a) a pedido
b) de ofício, em decorrência de:

 • inabilitação em estágio probatório

 • o servidor não entrar em exercício no prazo legal após a posse

2) para o servidor em cargo comissionado poderá ser:

a) a pedido
b) de ofício, a juízo da autoridade competente ("livre nomeação e exoneração")

São também hipóteses de exoneração:

a) quando extinto o cargo do servidor não estável

b) na hipótese de reintegração, quando o cargo em que deva ser reintegrado o servidor 
encontrar-se ocupado por servidor não estável

c) por insuficiência de desempenho (CF, art. 41, § 4º)

d) por excesso de despesa com pessoal (CF, art. 169, § 4º)
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REMOÇÃO

Desde já, é importante ressaltarmos que não é hipótese de provimento ou de vacância de 
cargo público. 

Além disso, remoção não é sinônimo de transferência. Essa foi julgada inconstitucional pelo 
STF e era forma de provimento de cargo público, revogada pela Lei nº 9527/97.

Remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, 
com ou sem mudança de sede, ou seja, o servidor permanecerá no mesmo cargo, podendo 
implicar ou não mudança na localidade de exercício do servidor.

A remoção de ofício independe da vontade do servidor e será sempre determinada no interesse 
da Administração. Já a remoção a pedido pode ocorrer a critério da Administração ou pode, em 
certos casos, a Administração ser obrigada a concedê-la.

Sendo assim, a Lei nº 8.112/90 entende como modalidades de remoção:

I – de ofício, no interesse da Administração; 

II – a pedido, a critério da Administração; 

III – a pedido, para outra localidade, independentemente do interesse da Administra-
ção: 

a) para acompanhar cônjuge ou companheiro, também servidor público civil ou militar, 
de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
que foi deslocado no interesse da Administração; 

b) por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente que viva às 
suas expensas e conste do seu assentamento funcional, condicionada à comprovação 
por junta médica oficial;

c) em virtude de processo seletivo promovido, na hipótese em que o número de 
interessados for superior ao número de vagas, de acordo com normas preestabelecidas 
pelo órgão ou entidade em que aqueles estejam lotados.

REDISTRIBUIÇÃO

Também não é forma de provimento, nem de vacância. Ocorre deslocamento do cargo para 
outro órgão ou entidade, e não o preenchimento de um cargo preexistente nesse órgão ou 
entidade. Redistribuição é o deslocamento de cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago 
no âmbito do quadro geral de pessoal, para outro órgão ou entidade do mesmo Poder.

A redistribuição deve ser previamente apreciada pelo órgão central do Sistema de Pessoal Civil 
e possui os seguintes pressupostos:

I – interesse da administração; 
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II – equivalência de vencimentos; 

III – manutenção da essência das atribuições do cargo; 

IV – vinculação entre os graus de responsabilidade e complexidade das atividades; 

V – mesmo nível de escolaridade, especialidade ou habilitação profissional; 

VI – compatibilidade entre as atribuições do cargo e as finalidades institucionais do órgão ou 
entidade. 

É importante ressaltarmos que ela só existe ex-officio. É uma técnica que permite à 
Administração adequar seus quadros às reais necessidades de serviço de seus órgãos ou 
entidades.

Nos casos de reorganização ou extinção de órgão ou entidade, o servidor estável que tenha 
seu cargo extinto ou declarado desnecessário, não sendo redistribuído, será colocado 
em disponibilidade, com proventos proporcionais, até seu adequado aproveitamento. 
Alternativamente, o servidor que não for distribuído ou colocado em disponibilidade poderá ser 
mantido sob responsabilidade do SIPEC e ter exercício provisório, em outro órgão ou entidade, 
até seu adequado aproveitamento.

Art. 18. O servidor que deva ter exercício em outro município em razão de ter sido 
removido, redistribuído, requisitado, cedido ou posto em exercício provisório terá, no 
mínimo, dez e, no máximo, trinta dias de prazo, contados da publicação do ato, para 
a retomada do efetivo desempenho das atribuições do cargo, incluído nesse prazo o 
tempo necessário para o deslocamento para a nova sede. 

§ 1º Na hipótese de o servidor encontrar-se em licença ou afastado legalmente, o prazo 
a que se refere este artigo será contado a partir do término do impedimento. 

§ 2º É facultado ao servidor declinar dos prazos estabelecidos no caput. 
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SUBSTITUIÇÃO

Art. 38. Os servidores investidos em cargo ou função de direção ou chefia e os 
ocupantes de cargo de Natureza Especial terão substitutos indicados no regimento 
interno ou, no caso de omissão, previamente designados pelo dirigente máximo do 
órgão ou entidade. 

§ 1º O substituto assumirá automática e cumulativamente, sem prejuízo do cargo que 
ocupa, o exercício do cargo ou função de direção ou chefia e os de Natureza Especial, 
nos afastamentos, impedimentos legais ou regulamentares do titular e na vacância 
do cargo, hipóteses em que deverá optar pela remuneração de um deles durante o 
respectivo período. 

§ 2º O substituto fará jus à retribuição pelo exercício do cargo ou função de direção ou 
chefia ou de cargo de Natureza Especial, nos casos dos afastamentos ou impedimentos 
legais do titular, superiores a trinta dias consecutivos, paga na proporção dos dias de 
efetiva substituição, que excederem o referido período. 

Art. 39. O disposto no artigo anterior aplica-se aos titulares de unidades administrativas 
organizadas em nível de assessoria.
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DIREITOS E VANTAGENS

1. VENCIMENTO:

Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei.

2. REMUNERAÇÃO:

É o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes, 
estabelecidas em lei. O vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens de caráter 
permanente, é irredutível. Nenhum servidor receberá remuneração inferior ao salário 
mínimo.

SUBSÍDIO:

Sistema remuneratório introduzido em nosso Texto Constitucional pela Emenda 
Constitucional 19/98. Sua característica é ser em parcela única, vedado o acréscimo 
de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra 
espécie remuneratória (art. 39, § 4º).

O importante é sabermos quais são os agentes públicos que obrigatoriamente 
receberão através dessa espécie remuneratória. São eles: o membro do Poder, o 
detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e 
Municipais (art. 39, § 4º).

Já os servidores organizados em carreira poderão (facultativamente) receber através 
dessa espécie remuneratória (art. 39, § 8º).
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3. TETO REMUNERATÓRIO:

Constituição Federal, art. 37:

"XI – a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos 
da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores 
de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra 
espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens 
pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em 
espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos 
Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal 
do Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais 
e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos Desembargadores do 
Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do 
subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito 
do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos 
Procuradores e aos Defensores Públicos" (Redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 41, 19.12.2003)

§ 9º O disposto no inciso XI aplica-se às empresas públicas e às sociedades de economia 
mista, e suas subsidiárias, que receberem recursos da União, dos Estados, do Distrito 
Federal ou dos Municípios para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em 
geral.

§ 11. Não serão computadas, para efeito dos limites remuneratórios de que trata o 
inciso XI do caput deste artigo, as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei.

§ 12. Para os fins do disposto no inciso XI do caput deste artigo, fica facultado 
aos Estados e ao Distrito Federal fixar, em seu âmbito, mediante emenda às 
respectivas Constituições e Lei Orgânica, como limite único, o subsídio mensal dos 
Desembargadores do respectivo Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte 
e cinco centésimos por cento do subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal 
Federal, não se aplicando o disposto neste parágrafo aos subsídios dos Deputados 
Estaduais e Distritais e dos Vereadores."

5. PERDA DO VENCIMENTO:

"Art. 44. O servidor perderá:"

1. a remuneração dos dias em que faltar ao serviço, sem justo motivo;



MTE - Auditor Fiscal do Trabalho – Direito Administrativo – Prof. Luís Gustavo

www.acasadoconcurseiro.com.br 2413

2. a parcela de remuneração diária, proporcional aos atrasos, ausências justificadas, 
ressalvadas as concessões de que trata o art. 97, e saídas antecipadas, salvo na hipótese 
de compensação de horário, até o mês subsequente ao da ocorrência, a ser estabelecida 
pela chefia imediata (com a nova redação dada pela Lei 9527/97, qualquer atraso ou 
saída antecipada, independentemente do tempo, deverá ser compensada);

3. quando houver conveniência para o serviço, a penalidade de suspensão poderá ser 
convertida em multa, na base de 50% (cinquenta por cento) por dia de vencimento ou 
remuneração, ficando o servidor obrigado a permanecer em serviço. (ACRESCIDO POR 
NÓS).

Obs.: As faltas justificadas decorrentes de caso fortuito ou força maior poderão ser 
compensadas a critério da chefia imediata, sendo assim consideradas como efetivo exercício 
(art. 44, parágrafo único)

6. REPOSIÇÕES E INDENIZAÇÕES:

Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto incidirá sobre a remuneração 
ou provento. (art. 45)

TEXTO Lei nº 13.172/2015
§ 1º Mediante autorização do servidor, poderá haver consignação em folha de 
pagamento em favor de terceiros, a critério da administração e com reposição de 
custos, na forma definida em regulamento. 

§ 2º O total de consignações facultativas de que trata o § 1º não excederá a 35% (trinta 
e cinco por cento) da remuneração mensal, sendo 5% (cinco por cento) reservados 
exclusivamente para: 

I – a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou  

II – a utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito.  

As reposições e as indenizações ao erário serão descontadas em parcelas mensais. O valor de 
cada parcela não poderá ser inferior ao correspondente a dez por cento da remuneração, 
provento ou pensão.

O servidor em débito com o erário, que for demitido, exonerado, ou que tiver a sua 
aposentadoria ou disponibilidade cassada, terá o prazo de 60 (sessenta) dias para quitar o 
débito. A não quitação do débito no prazo previsto implicará sua inscrição em dívida ativa. 

O vencimento, a remuneração e o provento não serão objeto de arresto, sequestro ou penhora, 
exceto nos casos de prestação de alimentos resultante de decisão judicial.
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7. VANTAGENS:

São vantagens quaisquer valores percebidos pelo servidor que não sejam vencimento. 
Possuem caráter permanente ou temporário, sendo certo, que apenas as vantagens de caráter 
permanente integram a remuneração.

"Art. 49. Além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor as seguintes vantagens: 

I – indenizações; 

II – gratificações; 

III – adicionais. 

§ 1° As indenizações não se incorporam ao vencimento ou provento para qualquer efeito. 

§ 2° As gratificações e os adicionais incorporam-se ao vencimento ou provento, nos casos e 
condições indicados em lei."

Pelas definições acima, percebemos que as indenizações jamais farão parte da remuneração, 
porém, as gratificações e os adicionais poderão ou não fazer parte, dependendo do caráter 
permanente ou não, nos casos e nas condições indicadas em lei.

a) INDENIZAÇÕES:

 • Como visto anteriormente, não se incorporam à remuneração do servidor, visto o seu 
caráter temporário (indenizatório). 

 • Segundo o art. 51, da Lei nº 8.112/90, são elas:

I) Ajuda de Custo

II) Diárias

III) Indenização de Transporte

IV) Auxílio Moradia (Lei nº 11.355/06)

Obs.: Os valores das indenizações estabelecidas nos itens I a III, assim como as condições para a 
sua concessão, serão estabelecidos em regulamento.

I) AJUDA DE CUSTO:

 • Destina-se a compensar as despesas de instalação do servidor que, no interesse do serviço, 
passar a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente.

 • Não será concedida ajuda de custo nas hipóteses de remoção a pedido.

 • Correm, também, por conta da administração as despesas de transporte do servidor e de 
sua família, compreendendo passagem, bagagem e bens pessoais.

 • O valor pago a título de ajuda de custo é calculado sobre a remuneração do servidor, não 
podendo exceder a importância correspondente a 3 meses de remuneração.
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 • Garante-se, ainda, à família do servidor que falecer na nova sede, ajuda de custo e 
transporte para localidade de origem, dentro do prazo de 1 ano, contado do óbito.

 • O servidor ficará obrigado a restituir a ajuda de custo quando, injustificadamente, não se 
apresentar na nova sede no prazo de 30 dias.

II) DIÁRIAS:

 • O servidor que, a serviço, se afastar da sede em caráter eventual ou transitório, para outro 
ponto do território nacional, fará jus a passagens e diárias, para cobrir as despesas de 
pousada, alimentação e locomoção urbana.

 • A diária será concedida por dia de afastamento, sendo devida pela metade quando 
o deslocamento não exigir pernoite fora da sede, ou quando a União custear, por meio 
diverso, as despesas extraordinárias cobertas por diárias.

 • Nos casos em que o deslocamento da sede constituir exigência permanente do cargo, o 
servidor não fará jus a diárias.

 • Também não fará jus a diárias o servidor que se deslocar dentro da mesma região 
metropolitana, aglomeração urbana ou microrregião, constituídas por municípios limítrofes 
e regularmente instituídas, ou em áreas de controle integrado mantidas com países 
limítrofes, cuja jurisdição e competência dos órgãos, entidades e servidores brasileiros 
considera-se estendida, salvo se houver pernoite fora da sede, hipóteses em que as diárias 
pagas serão sempre as fixadas para os afastamentos dentro do território nacional.

 • O servidor que receber diárias e não se afastar da sede, por qualquer motivo, fica obrigado 
a restituí-las integralmente, no prazo de 5 (cinco) dias. No caso de o afastamento do 
servidor durar menos que o previsto, ele deverá restituir as diárias percebidas em excesso, 
no prazo, também, de 5 dias.

III) INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE:

 • Conceder-se-á indenização de transporte ao servidor que realizar despesas com a 
utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força 
das atribuições próprias do cargo, conforme se dispuser em regulamento.
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IV) AUXÍLIO MORADIA (Lei nº 11.355/06):

Art. 60-A. O auxílio-moradia consiste no ressarcimento das despesas comprovadamente 
realizadas pelo servidor com aluguel de moradia ou com meio de hospedagem 
administrado por empresa hoteleira, no prazo de 1 (um) mês após a comprovação da 
despesa pelo servidor.

Art. 60-B. Conceder-se-á auxílio-moradia ao servidor se atendidos os seguintes 
requisitos:

I – não exista imóvel funcional disponível para uso pelo servidor;

II – o cônjuge ou companheiro do servidor não ocupe imóvel funcional;

III – o servidor ou seu cônjuge ou companheiro não seja ou tenha sido proprietário, 
promitente comprador, cessionário ou promitente cessionário de imóvel no Município 
aonde for exercer o cargo, incluída a hipótese de lote edificado sem averbação de 
construção, nos 12 (doze) meses que antecederem a sua nomeação;

IV – nenhuma outra pessoa que resida com o servidor receba auxílio-moradia;

V – o servidor tenha se mudado do local de residência para ocupar cargo em comissão 
ou função de confiança do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores – DAS, níveis 4, 
5 e 6, de Natureza Especial, de Ministro de Estado ou equivalentes;

VI – o Município no qual assuma o cargo em comissão ou função de confiança não se 
enquadre nas hipóteses previstas no § 3º do art. 58 desta Lei, em relação ao local de 
residência ou domicílio do servidor;

VII – o servidor não tenha sido domiciliado ou tenha residido no Município, nos últimos 
12 (doze) meses, aonde for exercer o cargo em comissão ou função de confiança, 
desconsiderando-se prazo inferior a 60 (sessenta) dias dentro desse período; e

VIII – o deslocamento não tenha sido por força de alteração de lotação ou nomeação 
para cargo efetivo.

IX – o deslocamento tenha ocorrido após 30 de junho de 2006.

Parágrafo único. Para fins do inciso VII, não será considerado o prazo no qual o servidor 
estava ocupando outro cargo em comissão relacionado no inciso V

Art. 60-D. O valor mensal do auxílio-moradia é limitado a 25% (vinte e cinco por cento) 
do valor do cargo em comissão, função comissionada ou cargo de Ministro de Estado 
ocupado. 

§ 1º O valor do auxílio-moradia não poderá superar 25% (vinte e cinco por cento) da 
remuneração de Ministro de Estado. 

§ 2º Independentemente do valor do cargo em comissão ou função comissionada, fica 
garantido a todos os que preencherem os requisitos o ressarcimento até o valor de R$ 
1.800,00 (mil e oitocentos reais). 

Art. 60-E. No caso de falecimento, exoneração, colocação de imóvel funcional à 
disposição do servidor ou aquisição de imóvel, o auxílio-moradia continuará sendo 
pago por um mês. 
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b) GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS:

 • Como visto anteriormente, podem incorporar-se ou não à remuneração, dependendo do 
seu caráter permanente ou não.

 • Segundo o art. 51, da Lei nº 8.112/90, são elas:

 • gratificação pelo exercício de função de direção, chefia e assessoramento;

 • gratificação natalina;

 • adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas;

 • adicional pela prestação de serviço extraordinário;

 • adicional noturno;

 • adicional de férias;

 • gratificação por encargo de curso ou concurso. (Incluído pela Lei nº 11.314 de 2006);

 • outros, relativos ao local ou à natureza do trabalho.

Obs. 1: A lista não é taxativa, visto que a lei pode estabelecer outros adicionais relativos ao 
local ou à natureza do trabalho. 

Obs. 2: O Adicional por tempo de serviço foi revogado. Os adicionais já concedidos aos 
servidores abrangidos pelo Estatuto, ficaram transformados em anuênios (art. 244)

I) Gratificação pelo exercício de função de direção, chefia e assessoramento

 • Ao servidor investido em função de direção, chefia ou assessoramento é devida uma 
gratificação pelo seu exercício. A remuneração dos cargos em comissão deve ser 
estabelecida em lei específica.

Obs.: Não existe mais no serviço público federal a incorporação de função

II) Gratificação Natalina

 • É o conhecido 13º salário do servidor público. Será pago até o dia 20 do mês de dezembro 
de cada ano.

 • Corresponde a 1/12 (um doze avos) da remuneração a que o servidor fizer jus no mês de 
dezembro, por mês de exercício no respectivo ano. A fração igual ou superior a 15 (quinze) 
dias será considerada como mês integral.

 • O servidor exonerado perceberá sua gratificação natalina, proporcionalmente aos meses 
de exercício, calculada sobre a remuneração do mês da exoneração.
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III) Adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas

 • Adicional de Insalubridade – é devido ao servidor que trabalhe com habitualidade em 
locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou radioativas. Ex: 
operador de raio-X.

 • Adicional de Periculosidade – é devido ao servidor que coloca em risco sua integridade 
física em razão do exercício de suas funções. Ex: servidor que trabalha com rede de alta 
tensão.

 • Adicional de Penosidade – é pago de acordo com a localidade em que o servidor é lotado. 
Será devido aos servidores em exercício em zonas de fronteira ou em localidades cujas 
condições de vida o justifiquem, nos termos, condições e limites fixados em regulamento.

 • O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e de periculosidade deverá optar 
por um deles. O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a 
eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão.

 • Nos casos de atividades consideradas insalubres ou perigosas, a aposentadoria observará o 
disposto em lei específica. (art. 186, § 2º)

IV) Adicional pela Prestação de Serviço Extraordinário

 • É a conhecida "hora extra" do servidor. (CF, art. 39, § 3º)

 • Destina-se a remunerar as atividades executadas fora do período normal de trabalho a que 
estiver sujeito o funcionário, no desempenho de seu cargo efetivo.

 • O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 50% em relação à hora normal 
de trabalho.

 • Somente será permitido serviço extraordinário para atender a situações excepcionais e 
temporárias, respeitado o limite máximo de 2 (duas) horas por jornada.

V) Adicional Noturno

 • Considera-se serviço noturno aquele prestado entre 22 horas de um dia e 5 horas da 
manhã do dia seguinte.

 • O servidor que presta serviço nesse horário perceberá, a título de adicional noturno, 25% 
de acréscimo sobre o valor da hora paga pelo mesmo serviço exercido em horário diurno.

 • Considera-se hora de serviço noturno o período de 52 minutos e 30 segundos.

 • Em se tratando de serviço extraordinário, o adicional noturno incidirá sobre a remuneração 
do servidor, acrescida de 50% em relação à hora normal de trabalho.
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VI) Adicional de Férias

 • Lei nº 8.112/90, art. 76, c/c CF, art. 7º, XVII

XVII – gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o 
salário normal; 

 • No caso de o servidor exercer função de direção, chefia ou assessoramento, ou ocupar 
cargo em comissão, a respectiva vantagem será considerada no cálculo do adicional de que 
trata este artigo.

VII) Gratificação pelo Encargo de Curso ou Concurso (Lei nº 11.314/06)

 • A Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso é devida ao servidor que, em caráter 
eventual:

I – atuar como instrutor em curso de formação, de desenvolvimento ou de treinamento 
regularmente instituído no âmbito da administração pública federal; 

II – participar de banca examinadora ou de comissão para exames orais, para análise curricular, 
para correção de provas discursivas, para elaboração de questões de provas ou para julgamento 
de recursos intentados por candidatos; 

III – participar da logística de preparação e de realização de concurso público envolvendo 
atividades de planejamento, coordenação, supervisão, execução e avaliação de resultado, 
quando tais atividades não estiverem incluídas entre as suas atribuições permanentes; 

IV – participar da aplicação, fiscalizar ou avaliar provas de exame vestibular ou de concurso 
público ou supervisionar essas atividades. 

 • Os critérios de concessão e os limites da gratificação de que trata este artigo serão fixados 
em regulamento, observados os seguintes parâmetros:

I – o valor da gratificação será calculado em horas, observadas a natureza e a complexidade da 
atividade exercida; 

II – a retribuição não poderá ser superior ao equivalente a 120 (cento e vinte) horas de trabalho 
anuais, ressalvada situação de excepcionalidade, devidamente justificada e previamente 
aprovada pela autoridade máxima do órgão ou entidade, que poderá autorizar o acréscimo de 
até 120 (cento e vinte) horas de trabalho anuais; 

III – o valor máximo da hora trabalhada corresponderá aos seguintes percentuais, incidentes 
sobre o maior vencimento básico da administração pública federal: 

a) 2,2% (dois inteiros e dois décimos por cento), em se tratando de atividades previstas nos 
incisos I e II do caput deste artigo;

b) 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento), em se tratando de atividade prevista nos incisos 
III e IV do caput deste artigo.
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 • A Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso somente será paga se as atividades 
referidas nos incisos do caput deste artigo forem exercidas sem prejuízo das atribuições do 
cargo de que o servidor for titular, devendo ser objeto de compensação de carga horária 
quando desempenhadas durante a jornada de trabalho, na forma do § 4º do art. 98 desta 
Lei.

 • A Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso não se incorpora ao vencimento ou salário 
do servidor para qualquer efeito e não poderá ser utilizada como base de cálculo para 
quaisquer outras vantagens, inclusive para fins de cálculo dos proventos da aposentadoria 
e das pensões

8) Férias

 • Lei nº 8.112/90, art. 77 ao 80, c/c CF, art. 7º, XVII

XVII – gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o 
salário normal;  

 • O servidor fará jus a 30 dias de férias remuneradas, anualmente.

 • O servidor que opera direta e permanentemente com raios-X ou substâncias radioativas 
gozará 20 (vinte) dias consecutivos de férias, por semestre de atividade profissional, 
proibida em qualquer hipótese a acumulação.

 • Para o primeiro período aquisitivo de férias serão exigidos 12 (doze) meses de exercício.

 • É vedado levar à conta de férias qualquer falta ao serviço.

 • É vedado ao servidor público converter um terço de suas férias em abono pecuniário.

 • As férias poderão ser parceladas em até três etapas, desde que assim requeridas pelo 
servidor e a critério da Administração. Nesse caso, o servidor receberá o adicional de 
férias na fruição do primeiro período.

 • Em caso de necessidade de serviço, as férias poderão ser acumuladas, até o máximo de 
dois períodos.

 • As férias somente poderão ser interrompidas por motivo de calamidade pública, comoção 
interna, convocação para júri, serviço militar ou eleitoral ou por motivo de superior 
interesse público. O restante do período interrompido será gozado de uma só vez.

9) Licenças

"Art. 81. Conceder-se-á ao servidor licença: 

I – por motivo de doença em pessoa da família; 

II – por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro; 
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III – para o serviço militar; 

IV – para atividade política; 

V – para capacitação; 

VI – para tratar de interesses particulares; 

VII – para desempenho de mandato classista.

VIII – para tratamento de saúde (art. 202 ao 206)

IX – gestante, adotante ou paternidade (art. 207 ao 210)

X – por acidente de serviço (art. 211 ao 214)"

a) Prorrogação da Licença

"Art. 82. A licença concedida dentro de 60 (sessenta) dias do término de outra da mesma 
espécie será considerada como prorrogação"

I) Licença por motivo de doença em pessoa da família

 • Será precedida de exame por perícia médica oficial, bem como as suas prorrogações.

 •  É vedado o exercício de atividade remunerada durante o período dessa licença.

 • Grau de parentesco:

i. cônjuge ou companheiro

ii. pais

iii. filhos

iv. padrasto ou madrasta e enteado

v. dependente que viva às expensas do servidor e conste do seu assentamento funcional

 • O servidor deve comprovar que é essencial sua assistência direta e que essa não pode 
ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação de 
horários.

 • § 2º Esta licença, incluídas as prorrogações, poderá ser concedida a cada período de doze 
meses nas seguintes condições: 

I – por até sessenta dias, consecutivos ou não, mantida a remuneração do servidor; e 

II – por até noventa dias, consecutivos ou não, sem remuneração. 

 • § 3º O início do interstício de doze meses será contado a partir da data do deferimento da 
primeira licença concedida. 
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 • A soma das licenças remuneradas e das licenças não remuneradas, incluídas as respectivas 
prorrogações, concedidas em um mesmo período de doze meses, observado o disposto no 
§ 3º, não poderá ultrapassar os limites estabelecidos nos incisos I e II do § 2º

II) Licença por Motivo de Afastamento do Cônjuge

 • Poderá ser concedida licença ao servidor para acompanhar cônjuge ou companheiro que 
foi deslocado para outro ponto do território nacional, para o exterior ou para o exercício de 
mandato eletivo dos Poderes Executivo e Legislativo.

 • A licença será por prazo indeterminado e sem remuneração. 

 • No deslocamento de servidor cujo cônjuge ou companheiro também seja servidor público, 
civil ou militar, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, poderá haver exercício provisório em órgão ou entidade da Administração 
Federal direta, autárquica ou fundacional, desde que para o exercício de atividade 
compatível com o seu cargo. (Não é caso de provimento derivado, visto que o exercício é 
provisório!)

III) Licença para Serviço Militar

 • Ao servidor convocado para o serviço militar será concedida licença, na forma e nas 
condições previstas na legislação específica. 

 • Concluído o serviço militar, o servidor terá até 30 (trinta) dias sem remuneração para 
reassumir o exercício do cargo. 

 • O período de licença será considerado como de efetivo exercício (art. 102, VIII, "f")

IV) Licença para Atividade Política

 • Será concedida sem remuneração durante o período que mediar entre a sua escolha 
em convenção partidária, como candidato a cargo eletivo, e a véspera do registro de sua 
candidatura perante a Justiça Eleitoral. Esse período não é computado como tempo de 
serviço.

 • Com a remuneração do cargo efetivo, a partir do registro da candidatura e até o décimo 
dia seguinte ao da eleição. A remuneração somente será paga pelo período de três meses. 
Caso o período entre o registro da candidatura e o décimo dia seguinte ao da eleição supere 
três meses, o servidor poderá permanecer de licença, mas sem direito à remuneração. 
Esse período de licença será computado como tempo de serviço apenas para efeito de 
aposentadoria e disponibilidade (art. 103, III)
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V) Licença para Capacitação

 • Após cada cinco anos de efetivo exercício, não acumuláveis, o servidor poderá, no 
interesse da Administração (ato discricionário), afastar-se do exercício do cargo efetivo, 
com a respectiva remuneração, por até três meses, para participar de curso de capacitação 
profissional.

 • O período de licença para capacitação é considerado como de efetivo exercício para efeito 
de contagem do tempo de serviço (art. 102, VIII, "e")

Obs.: Não existe mais, no serviço público federal, a licença prêmio por assiduidade.

VI) Licença para Tratamento de Interesse Particular

 • Ao servidor ocupante de cargo efetivo, que não esteja em estágio probatório, poderá ser 
concedida licença não remunerada para tratar de assuntos particulares. A licença poderá 
durar até três anos e pode ser interrompida a qualquer tempo, a pedido do servidor ou no 
interesse da Administração.

 • Concessão da licença – ato discricionário (pode ser interrompida também por ato 
discricionário)

 • O período de licença não é computado como tempo de serviço para qualquer efeito.

VII) Licença para Desempenho de Mandato Classista

 • É assegurado ao servidor o direito à licença sem remuneração para o desempenho de 
mandato em confederação, federação, associação de classe de âmbito nacional, sindicato 
representativo da categoria ou entidade fiscalizadora da profissão ou, ainda, para participar 
de gerência ou administração em sociedade cooperativa constituída por servidores públicos 
para prestar serviços a seus membros, observado o disposto na alínea c do inciso VIII do 
art. 102 desta Lei, conforme disposto em regulamento e observados os seguintes limites:
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I – para entidades com até 5.000 (cinco mil) associados, 2 (dois) servidores; 

II – para entidades com 5.001 (cinco mil e um) a 30.000 (trinta mil) associados, 4 (quatro) 
servidores; 

III – para entidades com mais de 30.000 (trinta mil) associados, 8 (oito) servidores.

 • Somente poderão ser licenciados os servidores eleitos para cargos de direção ou de 
representação nas referidas entidades, desde que cadastradas no órgão competente. 

 • A licença terá duração igual à do mandato, podendo ser renovada, no caso de reeleição.

VIII) Licença para Tratamento de Saúde

 • Será concedida ao servidor licença para tratamento de saúde, a pedido ou de ofício, com 
base em perícia médica oficial, sem prejuízo da remuneração a que fizer jus. 

 • A licença que exceder o prazo de cento e vinte dias no período de doze meses a contar do 
primeiro dia de afastamento será concedida mediante avaliação por junta médica oficial.

 • A licença para tratamento de saúde inferior a quinze dias, dentro de um ano, poderá ser 
dispensada de perícia oficial, na forma definida em regulamento.

 • A perícia oficial para concessão da licença de que trata o caput deste artigo, bem como nos 
demais casos de perícia oficial previstos nesta lei, será efetuada por cirurgiões-dentistas, 
nas hipóteses em que abranger o campo de atuação da odontologia.

 • Findo o prazo da licença, o servidor será submetido a nova inspeção médica, que concluirá 
pela volta ao serviço, pela prorrogação da licença ou pela aposentadoria. 

 • O prazo máximo contínuo de licença para tratamento de saúde é de 24 meses. Ao fim de 
24 meses, se o servidor não tiver condições de reassumir o cargo ou de ser readaptado, 
será aposentado por invalidez permanente. Nesse caso, o lapso de tempo compreendido 
entre o término da licença e a publicação do ato da aposentadoria será considerado como 
prorrogação da licença.

 • O período de licença computado como tempo de efetivo exercício até o limite de 24 
meses, cumulativos ao longo do tempo de serviço público prestado à União, em cargo de 
provimento efetivo.

 • A partir de 24 meses, cumulativos ao longo de tempo de serviço público prestado à União, 
em cargo de provimento efetivo, o período de licença será considerado como tempo de 
serviço apenas para efeito de aposentadoria e disponibilidade.

 • O servidor será punido com suspensão até 15 dias quando, sem justificativa, recusar-se a 
ser submetido à inspeção médica determinada pela autoridade competente, cessando os 
efeitos da penalidade, uma vez cumprida a determinação (art. 130, § 1º).

 • O servidor que apresentar indícios de lesões orgânicas ou funcionais será submetido a 
inspeção médica.

 • O servidor será submetido a exames médicos periódicos, nos termos e condições definidos 
em regulamento. Para isso, a União e suas entidades autárquicas e fundacionais poderão:
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a) prestar os exames médicos periódicos diretamente pelo órgão ou entidade à qual se 
encontra vinculado o servidor; 

b) celebrar convênio ou instrumento de cooperação ou parceria com os órgãos e entidades da 
administração direta, suas autarquias e fundações; 

c) celebrar convênios com operadoras de plano de assistência à saúde, organizadas na 
modalidade de autogestão, que possuam autorização de funcionamento do órgão 
regulador, na forma do art. 230; ou 

d) prestar os exames médicos periódicos mediante contrato administrativo, observado o 
disposto na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais normas pertinentes.

IX) Licença à Gestante, à adotante e Paternidade

Art. 207. Será concedida licença à servidora gestante por 120 (cento e vinte) dias 
consecutivos, sem prejuízo da remuneração. 

§ 1º A licença poderá ter início no primeiro dia do nono mês de gestação, salvo 
antecipação por prescrição médica. 

§ 2º No caso de nascimento prematuro, a licença terá início a partir do parto. 

§ 3º No caso de natimorto, decorridos 30 (trinta) dias do evento, a servidora será 
submetida a exame médico, e se julgada apta, reassumirá o exercício. 

§ 4º No caso de aborto atestado por médico oficial, a servidora terá direito a 30 (trinta) 
dias de repouso remunerado. 

Art. 208. Pelo nascimento ou adoção de filhos, o servidor terá direito à licença-
paternidade de 5 (cinco) dias consecutivos. 

Art. 209. Para amamentar o próprio filho, até a idade de seis meses, a servidora 
lactante terá direito, durante a jornada de trabalho, a uma hora de descanso, que 
poderá ser parcelada em dois períodos de meia hora. 

Art. 210. À servidora que adotar ou obtiver guarda judicial de criança até 1 (um) ano 
de idade, serão concedidos 90 (noventa) dias de licença remunerada. 

Parágrafo único. No caso de adoção ou guarda judicial de criança com mais de 1 (um) 
ano de idade, o prazo de que trata este artigo será de 30 (trinta) dias. 

 • Os períodos de licença serão considerados como de efetivo exercício para efeito de 
contagem de tempo de serviço.
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X) Licença por Acidente em Serviço

Art. 211. Será licenciado, com remuneração integral, o servidor acidentado em serviço. 

Art. 212. Configura acidente em serviço o dano físico ou mental sofrido pelo servidor, 
que se relacione, mediata ou imediatamente, com as atribuições do cargo exercido. 

Parágrafo único. Equipara-se ao acidente em serviço o dano: 

I – decorrente de agressão sofrida e não provocada pelo servidor no exercício do cargo; 

II – sofrido no percurso da residência para o trabalho e vice-versa. 

Art. 213. O servidor acidentado em serviço que necessite de tratamento especializado 
poderá ser tratado em instituição privada, à conta de recursos públicos. 

Parágrafo único. O tratamento recomendado por junta médica oficial constitui medida 
de exceção e somente será admissível quando inexistirem meios e recursos adequados 
em instituição pública. 

Art. 214. A prova do acidente será feita no prazo de 10 (dez) dias, prorrogável quando 
as circunstâncias o exigirem.

10) Afastamentos

I) Afastamento para servir em outro órgão ou entidade

II) Afastamento para o exercício de mandato eletivo

III) Afastamento para estudo ou missão no exterior

IV) Afastamento para participação em programa de pós-graduação stricto sensu no país

I) Afastamento para servir a outro órgão ou entidade

Art. 93. O servidor poderá ser cedido para ter exercício em outro órgão ou entidade dos 
Poderes da União, dos Estados, ou do Distrito Federal e dos Municípios, nas seguintes 
hipóteses: (Redação dada pela Lei nº 8.270, de 17.12.91) (Regulamento)  (Vide Decreto 
nº 4.493, de 3.12.2002) 

I – para exercício de cargo em comissão ou função de confiança; 

II – em casos previstos em leis específicas.
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II) Afastamento para o exercício de mandato eletivo

 • CF, art. 38 – Regras Básicas

 • No caso de afastamento do cargo, o servidor contribuirá para a seguridade social como se 
em exercício estivesse, visto que esse período é considerado como de efetivo exercício (art. 
102, V), contando também para aposentadoria.

 • Naturalmente, essa regra refere-se a servidor na ativa, pois se o mesmo estiver aposentado, 
poderá acumular o subsídio do cargo eletivo com os proventos da inatividade, qualquer 
que seja o mandato (CF, art. 40,§ 11)

 • O servidor investido em mandato eletivo ou classista não poderá ser removido ou 
distribuído de ofício para localidade diversa daquela onde exerce o mandato.

III) Afastamento para estudo ou missão no exterior

Art. 95. O servidor não poderá ausentar-se do País para estudo ou missão oficial, sem 
autorização do Presidente da República, Presidente dos Órgãos do Poder Legislativo e 
Presidente do Supremo Tribunal Federal. 

§ 1º A ausência não excederá a 4 (quatro) anos, e finda a missão ou estudo, somente 
decorrido igual período, será permitida nova ausência. 

§ 2º Ao servidor beneficiado pelo disposto neste artigo não será concedida exoneração 
ou licença para tratar de interesse particular antes de decorrido período igual ao do 
afastamento, ressalvada a hipótese de ressarcimento da despesa havida com seu 
afastamento. 

§ 3º O disposto neste artigo não se aplica aos servidores da carreira diplomática. 

§ 4º As hipóteses, condições e formas para a autorização de que trata este artigo, 
inclusive no que se refere à remuneração do servidor, serão disciplinadas em 
regulamento. (Parágrafo incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

Art. 96. O afastamento de servidor para servir em organismo internacional de que o 
Brasil participe ou com o qual coopere dar-se-á com perda total da remuneração. 
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IV) Do Afastamento para participação em programa de pós-graduação stricto sensu 
no país

Art. 96-A. O servidor poderá, no interesse da Administração, e desde que a participação 
não possa ocorrer simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação 
de horário, afastar-se do exercício do cargo efetivo, com a respectiva remuneração, 
para participar em programa de pós-graduação stricto sensu em instituição de ensino 
superior no País. 

§ 1º Ato do dirigente máximo do órgão ou entidade definirá, em conformidade com a 
legislação vigente, os programas de capacitação e os critérios para participação em 
programas de pós-graduação no País, com ou sem afastamento do servidor, que serão 
avaliados por um comitê constituído para este fim. 

§ 2º Os afastamentos para realização de programas de mestrado e doutorado somente 
serão concedidos aos servidores titulares de cargos efetivos no respectivo órgão ou 
entidade há pelo menos 3 (três) anos para mestrado e 4 (quatro) anos para doutorado, 
incluído o período de estágio probatório, que não tenham se afastado por licença para 
tratar de assuntos particulares para gozo de licença capacitação ou com fundamento 
neste artigo nos 2 (dois) anos anteriores à data da solicitação de afastamento. 

§ 3º Os afastamentos para realização de programas de pós-doutorado somente serão 
concedidos aos servidores titulares de cargos efetivo no respectivo órgão ou entidade 
há pelo menos quatro anos, incluído o período de estágio probatório, e que não tenham 
se afastado por licença para tratar de assuntos particulares ou com fundamento neste 
artigo, nos quatro anos anteriores à data da solicitação de afastamento. 

§ 4º Os servidores beneficiados pelos afastamentos previstos nos §§ 1º, 2º e 3º deste 
artigo terão que permanecer no exercício de suas funções após o seu retorno por um 
período igual ao do afastamento concedido. 

§ 5º Caso o servidor venha a solicitar exoneração do cargo ou aposentadoria, antes 
de cumprido o período de permanência previsto no § 4º deste artigo, deverá ressarcir 
o órgão ou entidade, na forma do art. 47 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, 
dos gastos com seu aperfeiçoamento. 

§ 6º Caso o servidor não obtenha o título ou grau que justificou seu afastamento 
no período previsto, aplica-se o disposto no § 5º deste artigo, salvo na hipótese 
comprovada de força maior ou de caso fortuito, a critério do dirigente máximo do 
órgão ou entidade. 

§ 7º Aplica-se à participação em programa de pós-graduação no Exterior, autorizado 
nos termos do art. 95 desta Lei, o disposto nos §§ 1º a 6º deste artigo.
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10) Concessões

Art. 97. Sem qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentar-se do serviço: 

I – por 1 (um) dia, para doação de sangue;(não há restrição de ser apenas uma vez a 
cada 12 meses, como a CLT estabelece!) 

II – pelo período comprovadamente necessário para alistamento ou recadastramento 
eleitoral, limitado, em qualquer caso, a 2 (dois) dias;

III – por 8 (oito) dias consecutivos em razão de : 

a) casamento; 

b) falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou padrasto, filhos, enteados, 
menor sob guarda ou tutela e irmãos. 

Ao servidor estudante são assegurados os seguintes direitos:

 • Horário especial no caso de incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição 
(art. 98). O servidor deve cumprir toda a sua carga de trabalho, tendo apenas direito de 
cumprir em horário diferenciado, em função da incompatibilidade existente.

 • Matrícula em estabelecimento de ensino, no caso de mudança de sede no interesse da 
Administração, inclusive para seus dependentes.

A concessão de horário especial é estendida ao servidor portador de deficiência, nesse caso, 
independente de compensação de horário (art. 98, § 2º). Tal concessão também é extensiva 
ao servidor que tenha dependente portador de deficiência física, porém com compensação 
de horário (art. 98, § 3º).

Será igualmente concedido horário especial, vinculado à compensação de horário a ser 
efetivada no prazo de até 1 (um) ano, ao servidor que desempenhe atividade prevista nos 
incisos I e II do caput do art. 76-A desta Lei.

Art. 76-A. A Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso é devida ao servidor que, 
em caráter eventual:

I – atuar como instrutor em curso de formação, de desenvolvimento ou de treinamento 
regularmente instituído no âmbito da administração pública federal; 

II – participar de banca examinadora ou de comissão para exames orais, para análise 
curricular, para correção de provas discursivas, para elaboração de questões de provas 
ou para julgamento de recursos intentados por candidatos; 
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Art. 20, § 4º Ao servidor em estágio probatório somente poderão ser concedidas 
as licenças e os afastamentos previstos nos arts. 81, incisos I a IV, 94, 95 e 96, bem 
assim afastamento para participar de curso de formação decorrente de aprovação em 
concurso para outro cargo na Administração Pública Federal. (Parágrafo incluído pela 
Lei nº 9.527, de 10.12.97)

Art. 81 – Conceder-se-á licença:

I – por motivo de doença em pessoa da família

II – por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro

III – para o serviço militar

IV – para atividade política

Art. 94 – Afastamento para exercício de mandato eletivo

Art. 95 – Afastamento para estudo ou missão no exterior

Art. 96 – Afastamento de servidor para servir em organismo internacional de que o 
Brasil participe ou com o qual coopere dar-se-á com perda total da remuneração

Afastamento para participar de curso de formação decorrente de aprovação em 
concurso para outro cargo na Administração Pública Federal.

§ 5º O estágio probatório ficará suspenso durante as licenças e os afastamentos 
previstos nos arts. 83, 84, § 1º, 86 e 96, bem assim na hipótese de participação em 
curso de formação, e será retomado a partir do término do impedimento.

Art. 83 – Licença por motivo de doença em pessoa da família

Art. 84 – Licença por motivo de afastamento do cônjuge

Art. 86 – Licença para atividade política

Art. 96 – Afastamento de servidor para servir em organismo internacional de que o 
Brasil participe ou com o qual coopere dar-se-á com perda total da remuneração.

Participação em curso de formação

11) Tempo de Serviço

Art. 100. É contado para todos os efeitos o tempo de serviço público federal, inclusive o 
prestado às Forças Armadas. 

Art. 101. A apuração do tempo de serviço será feita em dias, que serão convertidos em 
anos, considerado o ano como de trezentos e sessenta e cinco dias. 
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Casos nos quais os afastamentos são considerados como de efetivo exercício:

Art. 102. Além das ausências ao serviço previstas no art. 97, são considerados como de 
efetivo exercício os afastamentos em virtude de: 

I – férias; 

II – exercício de cargo em comissão ou equivalente, em órgão ou entidade dos Poderes 
da União, dos Estados, Municípios e Distrito Federal; 

III – exercício de cargo ou função de governo ou administração, em qualquer parte do 
território nacional, por nomeação do Presidente da República; 

IV – participação em programa de treinamento regularmente instituído, ou em 
programa de pós-graduação stricto sensu no país, conforme dispuser o regulamento;

V – desempenho de mandato eletivo federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, 
exceto para promoção por merecimento; 

VI – júri e outros serviços obrigatórios por lei; 

VII – missão ou estudo no exterior, quando autorizado o afastamento, conforme 
dispuser o regulamento; (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

VIII – licença:

a) à gestante, à adotante e à paternidade; 

b) para tratamento da própria saúde, até o limite de vinte e quatro meses, cumulativo 
ao longo do tempo de serviço público prestado à União, em cargo de provimento 
efetivo; (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

c) para o desempenho de mandato classista ou participação de gerência ou 
administração em sociedade cooperativa constituída por servidores para prestar 
serviços a seus membros, exceto para efeito de promoção por merecimento;

d) por motivo de acidente em serviço ou doença profissional; 

e) para capacitação, conforme dispuser o regulamento; (Redação dada pela Lei nº 
9.527, de 10.12.97)

f) por convocação para o serviço militar; 

IX – deslocamento para a nova sede de que trata o art. 18; 

X – participação em competição desportiva nacional ou convocação para integrar 
representação desportiva nacional, no País ou no exterior, conforme disposto em lei 
específica; 

XI – afastamento para servir em organismo internacional de que o Brasil participe ou 
com o qual coopere. 
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Situações que são consideradas para efeito de aposentadoria e disponibilidade:

Art. 103. Contar-se-á apenas para efeito de aposentadoria e disponibilidade: 

I – o tempo de serviço público prestado aos Estados, Municípios e Distrito Federal; 

II – a licença para tratamento de saúde de pessoal da família do servidor, com 
remuneração, que exceder a trinta dias em período de doze meses. 

III – a licença para atividade política, no caso do art. 86, § 2º; 

IV – o tempo correspondente ao desempenho de mandato eletivo federal, estadual, 
municipal ou distrital, anterior ao ingresso no serviço público federal; 

V – o tempo de serviço em atividade privada, vinculada à Previdência Social; 

VI – o tempo de serviço relativo a tiro de guerra; 

VII – o tempo de licença para tratamento da própria saúde que exceder o prazo a que 
se refere a alínea "b" do inciso VIII do art. 102. (Inciso incluído pela Lei nº 9.527, de 
10.12.97)

§ 1º O tempo em que o servidor esteve aposentado será contado apenas para nova 
aposentadoria. 

§ 2º Será contado em dobro o tempo de serviço prestado às Forças Armadas em 
operações de guerra. 

§ 3º É vedada a contagem cumulativa de tempo de serviço prestado concomitantemente 
em mais de um cargo ou função de órgão ou entidades dos Poderes da União, Estado, 
Distrito Federal e Município, autarquia, fundação pública, sociedade de economia 
mista e empresa pública.

12) Direito de Petição

É o direito de pleitear, junto à Administração, com o objetivo de obter uma informação ou o 
esclarecimento de uma situação.

É assegurado ao servidor o direito de requerer aos Poderes Públicos, em defesa de direito ou 
interesse legítimo. 

O requerimento será dirigido à autoridade competente para decidi-lo e encaminhado por 
intermédio daquela a que estiver imediatamente subordinado o requerente. 

Cabe pedido de reconsideração à autoridade que houver expedido o ato ou proferido a 
primeira decisão, não podendo ser renovado. 
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RECURSO HIERÁRQUICO (ART. 107)

A característica do recurso hierárquico é que ele deve ser decidido pela autoridade 
competente imediatamente superior àquela que tiver expedido o ato ou proferido a 
decisão e, sucessivamente, em escala ascendente, pelas demais autoridades.

Hipóteses de cabimento:

a) indeferimento do pedido de reconsideração

b) das decisões de recursos sucessivamente interpostos

O recurso será encaminhado por intermédio da autoridade a que estiver imediatamente 
subordinado o requerente. 

O prazo para interposição de pedido de reconsideração ou de recurso é de 30 (trinta) dias, a 
contar da publicação ou da ciência, pelo interessado, da decisão recorrida. 

O recurso poderá ser recebido com efeito suspensivo, a juízo da autoridade competente.

Em caso de provimento do pedido de reconsideração ou do recurso, os efeitos da decisão 
retroagirão à data do ato impugnado. 

Art. 110 – O direito de requerer prescreve:

I – em 5 (cinco) anos – quanto aos atos de demissão e de cassação de aposentadoria 
ou disponibilidade, ou que afetem interesse patrimonial e créditos resultantes das 
relações de trabalho; 

II – em 120 (cento e vinte) dias – nos demais casos, salvo quando outro prazo for 
fixado em lei.

O prazo de prescrição será contado da data da publicação do ato impugnado ou da data da 
ciência pelo interessado, quando o ato não for publicado.

Art. 111. O pedido de reconsideração e o recurso, quando cabíveis, interrompem a 
prescrição. 

Art. 112. A prescrição é de ordem pública, não podendo ser relevada pela administração. 

Art. 113. Para o exercício do direito de petição, é assegurada vista do processo ou 
documento, na repartição, ao servidor ou a procurador por ele constituído. 

Art. 114. A administração deverá rever seus atos, a qualquer tempo, quando eivados 
de ilegalidade. 

Art. 115. São fatais e improrrogáveis os prazos estabelecidos neste Capítulo, salvo 
motivo de força maior. 
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REGIME DISCIPLINAR

O Regime Disciplinar a que estão submetidos os funcionários públicos civis da União está situado 
entre os artigos 116 e 142 da Lei nº 8.112/90. Nele encontraremos os deveres dos servidores, as 
proibições, as responsabilidades dos servidores referentes ao exercício de suas funções.

Assim, temos:

DEVERES DOS SERVIDORES
Art. 116. São deveres do servidor: 

I – exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo; 

II – ser leal às instituições a que servir; 

III – observar as normas legais e regulamentares; 

IV – cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais; 

V – atender com presteza: 

a) ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as protegidas 
por sigilo; 

b) à expedição de certidões requeridas para defesa de direito ou esclarecimento de 
situações de interesse pessoal; 

c) às requisições para a defesa da Fazenda Pública.

VI – levar as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo ao conhecimento 
da autoridade superior ou, quando houver suspeita de envolvimento desta, ao 
conhecimento de outra autoridade competente para apuração;

VII – zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público; 

VIII – guardar sigilo sobre assunto da repartição; 

IX – manter conduta compatível com a moralidade administrativa; 

X – ser assíduo e pontual ao serviço; 

XI – tratar com urbanidade as pessoas; 

XII – representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder. 

Parágrafo único. A representação de que trata o inciso XII será encaminhada pela via 
hierárquica e apreciada pela autoridade superior àquela contra a qual é formulada, 
assegurando-se ao representando ampla defesa." 
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PROIBIÇÕES DO SERVIDOR
Art. 117. Ao servidor é proibido: 

I – ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe 
imediato;

II – retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento ou 
objeto da repartição; 

III – recusar fé a documentos públicos; 

IV – opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução 
de serviço;

V – promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição; 

VI – cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o 
desempenho de atribuição que seja de sua responsabilidade ou de seu subordinado; 

VII – coagir ou aliciar subordinados no sentido de filiarem-se a associação profissional ou 
sindical, ou a partido político; 

VIII – manter sob sua chefia imediata, em cargo ou função de confiança, cônjuge, 
companheiro ou parente até o segundo grau civil; 

IX – valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da 
dignidade da função pública; 

X – participar de gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou 
não personificada, exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou 
comanditário;

XI – atuar, como procurador ou intermediário, junto a repartições públicas, salvo quando 
se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até o segundo grau, 
e de cônjuge ou companheiro; 

XII – receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie, em razão de 
suas atribuições; 

XIII – aceitar comissão, emprego ou pensão de estado estrangeiro; 

XIV – praticar usura sob qualquer de suas formas; 

XV – proceder de forma desidiosa; 

XVI – utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades 
particulares; 

XVII – cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto em 
situações de emergência e transitórias; 

XVIII – exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou 
função e com o horário de trabalho; 

XIX – recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando solicitado."
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Parágrafo único. A vedação de que trata o inciso X não se aplica nos seguintes casos:

I – participação nos conselhos de administração e fiscal de empresas ou entidades em que 
a União detenha, direta ou indiretamente, participação no capital social ou em sociedade 
cooperativa constituída para prestar serviços a seus membros; 

II – gozo de licença para o trato de interesses particulares, na forma do art. 91, observada 
a legislação sobre conflito de interesses. 

ACUMULAÇÃO DE CARGOS

Art. 118. Ressalvados os casos previstos na Constituição, é vedada a acumulação 
remunerada de cargos públicos.

§ 1º A proibição de acumular estende-se a cargos, empregos e funções em autarquias, 
fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista da União, do 
Distrito Federal, dos Estados, dos Territórios e dos Municípios. 

§ 2º A acumulação de cargos, ainda que lícita, fica condicionada à comprovação da 
compatibilidade de horários. 

§ 3º Considera-se acumulação proibida a percepção de vencimento de cargo ou 
emprego público efetivo com proventos da inatividade, salvo quando os cargos de que 
decorram essas remunerações forem acumuláveis na atividade.

Art. 119. O servidor não poderá exercer mais de um cargo em comissão, exceto no 
caso previsto no parágrafo único do art. 9o, nem ser remunerado pela participação em 
órgão de deliberação coletiva. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica à remuneração devida pela 
participação em conselhos de administração e fiscal das empresas públicas e sociedades 
de economia mista, suas subsidiárias e controladas, bem como quaisquer empresas ou 
entidades em que a União, direta ou indiretamente, detenha participação no capital 
social, observado o que, a respeito, dispuser legislação específica.

Art. 120. O servidor vinculado ao regime desta Lei, que acumular licitamente dois cargos 
efetivos, quando investido em cargo de provimento em comissão, ficará afastado de 
ambos os cargos efetivos, salvo na hipótese em que houver compatibilidade de horário 
e local com o exercício de um deles, declarada pelas autoridades máximas dos órgãos 
ou entidades envolvidos. 
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CONSTITUIÇÃO FEDERAL
ARTIGO 37

"XVI – é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver 
compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI.

a) a de dois cargos de professor;

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões 
regulamentadas; 

XVII – a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, 
fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e 
sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público;

§ 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do 
art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, 
ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os 
cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração."

ARTIGO 40

"§ 6º Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma 
desta Constituição, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta do 
regime de previdência previsto neste artigo." 
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RESPONSABILIDADES DO SERVIDOR

"CF, art. 37, §6º – As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras 
de serviço público responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a 
terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

Art. 121. O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular 
de suas atribuições. 

Art. 122. A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou 
culposo, que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros. 

§ 1º A indenização de prejuízo dolosamente causado ao erário somente será liquidada 
na forma prevista no art. 46, na falta de outros bens que assegurem a execução do 
débito pela via judicial. 

§ 2º Tratando-se de dano causado a terceiros, responderá o servidor perante a Fazenda 
Pública, em ação regressiva. 

§ 3º A obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores e contra eles será 
executada, até o limite do valor da herança recebida. 

Art. 123. A responsabilidade penal abrange os crimes e contravenções imputadas ao 
servidor, nessa qualidade. 

Art. 124. A responsabilidade civil-administrativa resulta de ato omissivo ou comissivo 
praticado no desempenho do cargo ou função. 

Art. 125. As sanções civis, penais e administrativas poderão cumular-se, sendo 
independentes entre si. 

Art. 126. A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de 
absolvição criminal que negue a existência do fato ou sua autoria. 

Art. 126-A. Nenhum servidor poderá ser responsabilizado civil, penal ou 
administrativamente por dar ciência à autoridade superior ou, quando houver suspeita 
de envolvimento desta, a outra autoridade competente para apuração de informação 
concernente à prática de crimes ou improbidade de que tenha conhecimento, ainda 
que em decorrência do exercício de cargo, emprego ou função pública."

Interferência da Esfera Penal nas outras (ART. 126)

Pode ocorrer interferência do trânsito em julgado da sentença penal nas outras esferas, 
dependendo do conteúdo ou dos fundamentos da sentença.

Assim, a condenação penal do servidor, uma vez transitada em julgado, implica interferência 
nas esferas administrativa e civil, acarretando reconhecimento automático da responsabilidade 
do servidor nessas duas esferas.



MTE - Auditor Fiscal do Trabalho – Direito Administrativo – Prof. Luís Gustavo

www.acasadoconcurseiro.com.br 2439

A absolvição por negativa de autoria ou por inexistência do fato também interfere nas outras 
esferas, absolvendo, igualmente o servidor. Isso porque, se a jurisdição criminal, em que a 
apreciação das provas é muito mais ampla, categoricamente afirma que não foi o agente o 
autor do fato a ele imputado ou que sequer ocorreu o fato aventado, não há como sustentar o 
contrário nas outras esferas.

Já a absolvição penal por mera insuficiência de provas ou por ausência de culpabilidade penal 
ou, ainda, por qualquer outro motivo, não interfere nas demais esferas.

PENALIDADES

As penalidades civis aplicáveis aos servidores civis, no âmbito federal, são as seguintes: (art. 
127)

a) advertência

b) suspensão

c) demissão (≠ exoneração)

d) cassação de aposentadoria ou disponibilidade

e) destituição de cargo em comissão

f) destituição de função comissionada

 • Para aplicação de uma penalidade a um servidor, deve-se sempre assegurar o contraditório 
e ampla defesa do servidor (CF, art. 5º, LV). Para isso, o artigo 128, em seu § único, 
estabelece que o ato de imposição da penalidade mencionará sempre o fundamento legal 
e a causa da sanção disciplinar.

 • Para se aplicar qualquer penalidade ao servidor é essencial a instauração prévia de PAD ou 
sindicância.

 • Ainda que a autoridade competente para aplicar a pena presencie a prática da infração, é 
essencial a abertura prévia de PAD ou sindicância, não se admitindo assim, o instituto da 
"verdade sabida"

 • Apesar de a imposição de penalidades ser tida, tradicionalmente, como exercício do 
Poder Discricionário, a Lei nº 8.112/90 estabelece que na aplicação das penalidades serão 
consideradas:

 • a natureza e a gravidade da infração cometida; 

 • os danos que dela provierem para o serviço público; 

 • as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

 • os antecedentes funcionais. 
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a) ADVERTÊNCIA

Será aplicada por escrito, nos casos de violação das proibições abaixo e de inobservância de 
dever funcional previsto em lei, regulamento ou norma interna, que não justifique imposição 
de penalidade mais grave (art. 129). Segundo a Lei nº 8.112/90, art. 129, a advertência será 
aplicada nos casos abaixo:

I – ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe 
imediato; 

II – retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento ou 
objeto da repartição; 

III – recusar fé a documentos públicos; 

IV – opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução 
de serviço; 

V – promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição; 

VI – cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o 
desempenho de atribuição que seja de sua responsabilidade ou de seu subordinado; 

VII – coagir ou aliciar subordinados no sentido de filiarem-se a associação profissional 
ou sindical, ou a partido político; 

VIII – manter sob sua chefia imediata, em cargo ou função de confiança, cônjuge, 
companheiro ou parente até o segundo grau civil; 

XIX – recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando solicitado.

A penalidade de advertência terá seu registro nos assentamentos funcionais do servidor 
cancelado após o decurso de três anos de efetivo exercício, se o servidor não houver, nesse 
período, praticado nova infração. O cancelamento da penalidade não surtirá efeitos retroativos.

b) SUSPENSÃO

Será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas com advertência e de violação das 
demais proibições que não tipifiquem infração sujeita à demissão. Segundo a Lei nº 8.112/90, 
art 130, são elas:

XVII – cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto em 
situações de emergência e transitórias; 

XVIII – exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo 
ou função e com o horário de trabalho; 
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O prazo máximo da penalidade de suspensão é de 90 dias. O servidor não recebe remuneração 
nesse período e o tempo de suspensão não é computado como tempo de serviço para 
qualquer efeito.

A Lei nº 8.112/90 ainda estabelece que será punido com suspensão de até 15 (quinze) dias o 
servidor que, injustificadamente, recusar-se a ser submetido a inspeção médica determinada 
pela autoridade competente, cessando os efeitos da penalidade uma vez cumprida a 
determinação.

A penalidade de suspensão terá seu registro cancelado, após o decurso de cinco anos de 
efetivo exercício, se o servidor não houver, nesse período, praticado nova infração disciplinar. 
O cancelamento da penalidade não surtirá efeitos retroativos.

c) MULTA

Não é uma penalidade autônoma, derivando sempre de uma suspensão. Sendo assim, quando 
houver conveniência para o serviço (ato discricionário), a penalidade de suspensão poderá 
ser convertida em multa, na base de 50% (cinquenta por cento) por dia de vencimento ou 
remuneração, ficando o servidor obrigado a permanecer em serviço. 

d) DEMISSÃO

Art. 132. A demissão será aplicada nos seguintes casos: 

I – crime contra a administração pública (ficando o servidor impedido de retornar ao 
serviço público federal)

II – abandono de cargo; 

III – inassiduidade habitual; 

IV – improbidade administrativa (ficando o servidor impedido de retornar ao serviço 
público federal)

V – incontinência pública e conduta escandalosa, na repartição; 

VI – insubordinação grave em serviço; 

VII – ofensa física, em serviço, a servidor ou a particular, salvo em legítima defesa 
própria ou de outrem; 

VIII – aplicação irregular de dinheiros públicos (ficando o servidor impedido de retornar 
ao serviço público federal)

IX – revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo; 

X – lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional (ficando o servidor 
impedido de retornar ao serviço público federal)
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XI – corrupção (ficando o servidor impedido de retornar ao serviço público federal)

XII – acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas; 

XIII – transgressão dos incisos IX a XVI do art. 117. 

ART. 117

IX – valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da 
dignidade da função pública; (incompatibiliza o ex-servidor para nova investidura em 
cargo público federal, pelo prazo de 5 anos)

X – participar de gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou 
não personificada, exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou 
comanditário;

XI – atuar, como procurador ou intermediário, junto a repartições públicas, salvo 
quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até o 
segundo grau, e de cônjuge ou companheiro; (incompatibiliza o ex-servidor para 
nova investidura em cargo público federal, pelo prazo de 5 anos)

XII – receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie, em razão 
de suas atribuições; 

XIII – aceitar comissão, emprego ou pensão de estado estrangeiro; 

XIV – praticar usura sob qualquer de suas formas; 

XV – proceder de forma desidiosa; 

XVI – utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades 
particulares;

Art. 136. A demissão ou a destituição de cargo em comissão, nos casos dos incisos IV, 
VIII, X e XI do 

Art. 132. Implica a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, sem 
prejuízo da ação penal cabível. 

IV – improbidade administrativa

VIII – aplicação irregular de dinheiros públicos

X – lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional

XI – corrupção
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Art. 137. A demissão ou a destituição de cargo em comissão, por infringência do art. 
117, incisos IX e XI, incompatibiliza o ex-servidor para nova investidura em cargo 
público federal, pelo prazo de 5 (cinco) anos. 

IX – valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da 
dignidade da função pública; ("CARTEIRADA")

XI – atuar, como procurador ou intermediário, junto a repartições públicas, salvo 
quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até o 
segundo grau, e de cônjuge ou companheiro;("ADVOCACIA ADMINISTRATIVA")

Parágrafo único. Não poderá retornar ao serviço público federal o servidor que for 
demitido ou destituído do cargo em comissão por infringência do art. 132, incisos I, IV, 
VIII, X e XI. 

I – crime contra a administração pública

IV – improbidade administrativa

VIII – aplicação irregular de dinheiros públicos

X – lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional

XI – corrupção

e) CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA E DISPONIBILIDADE

Será aplicada ao inativo que houver praticado, na atividade, falta punível com a demissão.

f) DESTITUIÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO

A destituição de cargo em comissão exercido por não ocupante de cargo efetivo será aplicada 
nos casos de infração sujeita às penalidades de suspensão e de demissão (art. 135)

PRAZO PRESCRICIONAL

É o prazo que possui a Administração Pública para punir os seus servidores pela prática de 
determinados atos. A prescrição da ação disciplinar ocorre, a partir da data em que o fato se 
tornou conhecido.

PRAZO PENALIDADE

180 DIAS Advertência

2 ANOS Suspensão

5 ANOS Demissão, Cassação de Aposentadoria ou Disponibilidade e Destituição de Cargo 
em Comissão
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Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas 
também como crime

A abertura de sindicância ou a instauração de PAD interrompe a prescrição, até a decisão final 
proferida pela autoridade competente. Interrompido o curso de prescrição, o prazo começará a 
correr a partir do dia em que cessar a interrupção.

APLICAÇÃO DAS PENALIDADES

Art. 141. As penalidades disciplinares serão aplicadas: 

I – pelo Presidente da República, pelos Presidentes das Casas do Poder Legislativo e dos 
Tribunais Federais e pelo Procurador-Geral da República, quando se tratar de demissão 
e cassação de aposentadoria ou disponibilidade de servidor vinculado ao respectivo 
Poder, órgão, ou entidade;

II – pelas autoridades administrativas de hierarquia imediatamente inferior àquelas 
mencionadas no inciso anterior  quando se tratar de suspensão superior a 30 (trinta) 
dias; 

III – pelo chefe da repartição e outras autoridades na forma dos respectivos regimentos 
ou regulamentos, nos casos de advertência ou de suspensão de até 30 (trinta) dias; 

IV – pela autoridade que houver feito a nomeação, quando se tratar de destituição de 
cargo em comissão.

SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD)

São os meios disponibilizados pela Lei nº 8.112/90 para apuração de irregularidades cometidas 
pelos servidores públicos no exercício de suas atribuições. Assim, a autoridade que tiver ciência 
de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante 
sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurada ao acusado ampla defesa. 

As denúncias sobre irregularidades serão objeto de apuração, desde que contenham a 
identificação e o endereço do denunciante e sejam formuladas por escrito, confirmada a 
autenticidade (art. 144)

É importante ressaltar que a Comissão de Sindicância/PAD não tem competência para aplicar 
penalidade a um servidor. Tal comissão, apenas sugere a penalidade a ser aplicada pela 
autoridade julgadora (aquela competente para aplicar a pena sugerida – Lei nº 8.112/90, art 
141)
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a) SINDICÂNCIA

A apuração de irregularidades poderá ser realizada por meio sumário, através de sindicância, 
da qual poderá resultar aplicação de penalidade de:

a) advertência

b) suspensão até 30 dias

Daí, concluímos que a penalidade máxima que pode ser aplicada mediante uma sindicância é a 
suspensão de 30 dias.

O art. 145 da Lei nº 8.112/90 estabelece que da sindicância poderá resultar:

I – arquivamento do processo

II – aplicação direta das penalidades de advertência ou de suspensão por até 30 dias

III – a instauração do PAD, se for verificado tratar-se de caso que enseje aplicação de penalidade 
mais grave. Nesse caso, os autos da sindicância integrarão o processo disciplinar, como peça 
informativa da instrução (art. 154).

O prazo para conclusão da sindicância não excederá 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado 
por igual período, a critério da autoridade superior. 

Somente enquanto a sindicância constitui um procedimento meramente investigatório, sem a 
formalização de acusação a qualquer servidor, podemos falar em ausência de contraditório e 
ampla defesa, pois não há acusado e nem imputação que deva ser contraditada.

Quando a infração for capitulada como ilícito penal, uma cópia dos autos da sindicância ou o 
processo disciplinar será encaminhado ao Ministério público.

O servidor que responder a processo disciplinar só poderá ser exonerado a pedido, ou 
aposentado voluntariamente, após a conclusão do processo e o cumprimento da penalidade 
aplicada.

Deve-se observar, por último, que a sindicância não é etapa do PAD, nem deve, necessariamente, 
precede-lo, vale dizer. Pode-se iniciar a apuração de determinada infração diretamente pela 
instauração de um PAD.

b) PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD)

A instauração do PAD é necessária para aplicação das penalidades de demissão, cassação de 
aposentadoria ou disponibilidade, destituição de cargo em comissão, destituição de função 
comissionada e no caso de suspensão superior a 30 dias.

O processo disciplinar é o instrumento destinado a apurar responsabilidade de servidor por 
infração praticada no exercício de suas atribuições, ou que tenha relação com as atribuições do 
cargo em que se encontre investido. (art. 148) 
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O PAD desenvolve-se nas seguintes fases:

1. INSTAURAÇÃO

2. INQUÉRITO ADMINISTRATIVO (INSTRUÇÃO, DEFESA E RELATÓRIO)

3. JULGAMENTO

1. INSTAURAÇÃO

Dá-se a instauração do PAD com a publicação da portaria de designação da comissão 
encarregada de proceder aos trabalhos de investigação. O PAD será conduzido por comissão 
composta de três servidores estáveis, designados pela autoridade competente, dentre eles 
será escolhido o presidente, que deverá ser ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo 
nível, ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado. (Art. 149)

Não poderá participar de comissão de sindicância ou de inquérito, cônjuge, companheiro ou 
parente do acusado, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau. 

O prazo para conclusão do PAD: não excederá a 60 dias, contados da data de publicação do ato 
que constituir a comissão, admitida a sua prorrogação por igual prazo, a critério da autoridade 
instauradora, quando as circunstâncias o exigirem (art. 152)

AFASTAMENTO PREVENTIVO TEMPORÁRIO

Caso seja necessária à apuração dos fatos, o servidor poderá ser afastado temporariamente do 
seu cargo. O afastamento, se for decretado, o será pela autoridade instauradora do processo e 
será determinado juntamente com a instauração.

Não é uma penalidade, e sim uma medida cautelar. O servidor continuará recebendo 
normalmente sua remuneração.

O prazo máximo: até 60 dias, prorrogável por igual período, findo o qual cessarão os seus 
efeitos, ainda que não concluído o processo.

2. INQUÉRITO ADMINISTRATIVO

2.1 INSTRUÇÃO

Caso tenha havido uma sindicância prévia à instauração do PAD, seus autos o integrarão 
como forma informativa. Na hipótese de o relatório da sindicância concluir que a infração 
está capitulada como ilícito penal, a autoridade competente encaminhará cópia dos autos ao 
Ministério Público, independentemente da imediata instauração do processo disciplinar. 

Na fase do inquérito, a comissão promoverá a tomada de depoimentos, acareações, investigações 
e diligências cabíveis, objetivando a coleta de prova, recorrendo, quando necessário, a técnicos 
e peritos, de modo a permitir a completa elucidação dos fatos. Será indeferido o pedido de 
prova pericial, quando a comprovação do fato independer de conhecimento especial de perito. 
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O servidor pode acompanhar todo o processo pessoalmente ou por meio de procurador, arrolar 
e reinquirir testemunhas, produzir provas e contraprovas e formular quesitos, quando se tratar 
de prova pericial. 

O inquérito administrativo obedecerá ao princípio do contraditório, assegurada ao acusado 
ampla defesa, com a utilização dos meios e recursos admitidos em direito. 

Concluídos todos os procedimentos, a Comissão, de posse de elementos comprobatórios, 
decidirá, com base nesses elementos, se o servidor deverá ou não ser indiciado. Caso a Comissão 
entenda que não deve, o processo será arquivado, do contrário, formulará a indiciação do 
servidor.

A partir da indiciação, o servidor deverá ser citado para que apresente sua defesa escrita. A 
instrução é encerrada com a citação.

Prazos para apresentação de defesa escrita:

a) havendo apenas um indiciado, possui ele dez dias para apresentação da defesa escrita, 
contados da data de aposição de sua ciência na cópia da citação a ele entregue, ou, caso ele 
se recuse a assinar, conta-se o prazo da data declarada, em termo próprio, pelo membro da 
comissão que fez a citação, com a assinatura de duas testemunhas;

b) havendo mais de um indiciado, o prazo será comum para todos, de 20 dias, contados da 
data de ciência do último citado;

c) o prazo para apresentação da defesa pode ser prorrogado pelo dobro, pelo presidente 
da comissão, caso sejam indispensáveis diligências para a preparação da defesa. Assim, 
havendo somente um indiciado, o prazo poderá ser de 30 dias (10 + 20). Se mais de um os 
indiciados, o prazo poderá ser de 60 dias (20 + 40);

d) o prazo para defesa, quando a citação for feita por edital, será de 15 dias, contados da 
data da última publicação do edital. A citação por edital ocorre quando o indiciado se 
encontra em local desconhecido e deve ser feita no DOU e em jornal de grande circulação 
na localidade do último domicílio conhecido do servidor.

2.2 DEFESA

Devido ao princípio da verdade material, aplicado no PAD, caso o indiciado não apresente sua 
defesa escrita, no prazo estipulado, não surge nenhuma presunção legal contra o servidor e, 
para defender o revel, a autoridade instauradora do processo designará um servidor como 
defensor dativo, que deverá ser ocupante de cargo efetivo superior ou e mesmo nível, ou ter 
nível escolaridade igual ou superior ao do indiciado. Assim, sempre haverá defesa escrita, seja 
pelo próprio indiciado, pelo seu procurador e a revelia não possui efeito de confissão.
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2.3 RELATÓRIO

Art. 165. Apreciada a defesa, a comissão elaborará relatório minucioso, onde resumirá 
as peças principais dos autos e mencionará as provas em que se baseou para formar a 
sua convicção. 

§ 1º O relatório será sempre conclusivo quanto à inocência ou à responsabilidade do 
servidor. 

§ 2º Reconhecida a responsabilidade do servidor, a comissão indicará o dispositivo legal 
ou regulamentar transgredido, bem como as circunstâncias agravantes ou atenuantes. 

Art. 166. O processo disciplinar, com o relatório da comissão, será remetido à autoridade 
que determinou a sua instauração, para julgamento. 

3. JULGAMENTO

Se houver penalidade a ser aplicada, o julgamento do processo deverá ser feito pela autoridade 
competente para aplicar essa penalidade (art. 141)

Prazo para proferir a decisão: 20 dias contados do recebimento do processo (caso não seja 
cumprido, na acarretará a nulidade do processo)

A autoridade julgadora não está totalmente vinculada à conclusão do relatório da comissão, 
visto que a lei estabelece que o relatório deve ser acatado, salvo se sua conclusão for contrária 
à prova dos autos. Nesse caso, a autoridade julgadora, motivadamente, poderá agravar ou 
abrandar a penalidade proposta ou, até mesmo, isentar o servidor de penalidade.

NULIDADE DO PROCESSO

Art. 169. Verificada a ocorrência de vício insanável, a autoridade que determinou a 
instauração do processo ou outra de hierarquia superior declarará a sua nulidade, 
total ou parcial, e ordenará, no mesmo ato, a constituição de outra comissão para 
instauração de novo processo
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c) PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RITO SUMÁRIO 

Casos: 

a) acumulação ilícita de cargos públicos

b) abandono de cargo (ausência intencional do servidor ao serviço por mais de trinta dias 
consecutivos)

c) inassiduidade habitual (falta ao serviço, sem causa justificada, por 60 dias, 
interpoladamente, durante o período de 12 meses)

A Lei nº 9527/97, que alterou o texto original da Lei nº 8.112/90, estabeleceu para esses casos 
um rito especial de investigação e julgamento, denominado de rito sumário.

Prazo para conclusão: será de 30 dias, contados da data de publicação do ato que constituir a 
comissão, admitida a sua prorrogação por até 15 dias, quando as circunstâncias o exigirem.

Dispositivos aplicados: Lei nº 8.112/90, arts. 133 e 140 e, subsidiariamente, as disposições 
pertinentes ao PAD ordinário.

Relativamente à acumulação de cargos, constatada a qualquer tempo, o servidor deverá ser 
notificado para apresentar a opção no prazo improrrogável de dez dias contados da data 
da ciência da notificação. Caso o servidor não apresente a opção no prazo, será instaurado 
processo administrativo, sob procedimento sumário, visando à apuração e regularização da sua 
situação.

Nessa hipótese, o PAD sumário terá as seguintes fases:

I – instauração, com a publicação do ato que constituir a comissão, a ser composta por dois 
servidores estáveis, e simultaneamente indicar a autoria e a materialidade da transgressão 
objeto da apuração; 

II – instrução sumária, que compreende indiciação, defesa e relatório; 

III – julgamento. 

A Comissão lavrará, até três dias após a publicação do ato que a constitui, termo de indiciação 
e promoverá a citação pessoal do servidor indiciado, ou por intermédio de sua chefia 
imediata, para, no prazo de cinco dias apresentar defesa escrita, assegurando-se-lhe vista do 
processo na repartição.

A opção do servidor até o último dia de prazo para defesa configurará sua boa-fé, hipótese 
em que se converterá automaticamente em pedido de exoneração do outro cargo.

Prazo para autoridade julgadora proferir sua decisão: cinco dias, contados do recebimento do 
processo.

Caracterizada a acumulação de cargos e provada a má-fé, aplicar-se-á a pena de demissão ou 
cassação de aposentadoria ou disponibilidade em relação aos cargos, empregos ou funções 
públicas em regime de acumulação ilegal, hipótese em que os órgãos ou as entidades de 
vinculação serão comunicados.
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d) REVISÃO DO PROCESSO

O processo disciplinar poderá ser revisto, a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando 
se aduzirem fatos novos ou circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência do punido 
ou a inadequação da penalidade aplicada. Não pode ser alegada injustiça na aplicação da 
penalidade aplicada anteriormente.

Essa revisão do processo não pode ser encarada como uma segunda instância administrativa, 
visto que só caberá se houver fatos novos.

Poderá ocorrer de ofício ou a pedido do servidor ou de pessoa da família, caso ele tenha 
falecido ou se encontre ausente ou desaparecido.

No processo revisional o ônus da prova cabe ao requerente (art. 175), ao contrário do PAD. 
Sendo assim, na revisão, inverte-se o ônus da prova.

Caso seja deferida a revisão do processo (o juízo de admissibilidade compete ao Ministro 
de Estado ou equivalente), será constituída uma comissão revisora, a qual terá 60 dias, 
improrrogáveis, para conclusão dos seus trabalhos.

O prazo para julgamento, pela mesma autoridade que aplicou a penalidade é de 20 dias.

Da revisão não poderá resultar o agravamento da penalidade (não se admite o "reformatio in 
pejus")

Julgada procedente a revisão, será declarada sem efeito a penalidade aplicada, restabelecendo-
se todos os direitos do servidor, exceto em relação à destituição do cargo em comissão, que 
será convertida em exoneração. 
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QuestõesQuestões CESPE

1. (Cespe – SUFRAM – Agente Administrativo 
– 2014) 

Um veículo da SUFRAMA, conduzido por 
um servidor do órgão, derrapou, invadiu a 
pista contrária e colidiu com o veículo de 
um particular. O acidente resultou em da-
nos a ambos os veículos e lesões graves no 
motorista do veículo particular.

Com referência a essa situação hipotética, 
julgue o item que se segue.

O motorista da SUFRAMA poderá ser respon-
sabilizado administrativamente pelo aciden-
te, ainda que tenha sido absolvido por falta 
de provas em eventual ação penal instaurada 
para apurar a responsabilidade pelas lesões 
causadas ao motorista particular.

( ) Certo   ( ) Errado

2. (Cespe – TRT-8 – Analista Judiciário – 2013)

Acerca da nomeação para cargo público, as-
sinale a opção correta.

a) De acordo com a Lei n.º 8.112/1990, du-
rante o prazo de validade do concurso pú-
blico, a administração poderá abrir novo 
concurso para provimento das mesmas 
vagas, desde que seja priorizada a ordem 
de nomeação do primeiro concurso.

b) A nomeação para provimento de cargo 
efetivo ou em comissão deverá ser pre-
cedida de concurso público de provas 
ou de provas e títulos.

c) Aquele que, após a nomeação, não to-
mar posse no prazo previsto em lei será 
exonerado do cargo.

d) A nomeação do servidor ocorrerá com a 
assinatura do respectivo termo, no qual 
deverão constar as atribuições, os deve-
res, as responsabilidades e os direitos 
inerentes ao cargo ocupado.

e) A nomeação, assim como a readaptação, 
a reintegração e a recondução são for-
mas de provimento em cargo público.

3. (Cespe – MIN – Administrador – 2013) 

Consoante decisão do Supremo Tribunal 
Federal, os servidores da administração pú-
blica direta, das autarquias e das fundações 
públicas devem sujeitar-se a regime jurídico 
único.

( ) Certo   ( ) Errado

4. (Cespe – MJ – Analista Administrativo – 
2013) 

Segundo entendimento do STJ, o servidor 
público federal tem direito de ser removido 
a pedido, independentemente do interesse 
da administração, para acompanhar o seu 
cônjuge empregado de empresa pública fe-
deral que tenha sido deslocado para outra 
localidade no interesse da administração.

( ) Certo   ( ) Errado

5. (Cespe – TRT-8 – Analista Judiciário – 2013) 

A respeito da Lei n.º 8.112/1990, assinale a 
opção correta.

a) Servidores em estágio probatório não 
poderão ocupar cargos comissionados.

b) O servidor público não estável que for 
reprovado no estágio probatório será 
exonerado do cargo público que ocupa.

c) Cada concurso público terá validade de 
até dois anos, podendo ser prorroga-
do por duas vezes, até o limite de dois 
anos.

d) A posse do candidato aprovado somen-
te ocorrerá mediante comparecimento 
pessoal.
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e) Em razão da estabilidade no serviço pú-
blico, o servidor estável somente per-
derá o cargo em virtude de processo 
administrativo disciplinar, assegurada a 
ampla defesa.

6. (Cespe – TRT-8 – Analista Judiciário – 2013)

Com relação a direitos e vantagens previs-
tos na Lei n.º 8.112/1990, assinale a opção 
correta.

a) O servidor que faltar ao serviço injusti-
ficadamente poderá, mediante autori-
zação expressa, compensar a falta com 
suas férias.

b) Embora exista um teto remuneratório 
no funcionalismo público, não se pre-
viu um mínimo salarial, de forma que é 
possível um servidor receber um valor 
inferior ao salário mínimo como remu-
neração.

c) As indenizações a que um servidor faz 
jus não se incorporam ao vencimento 
ou provento para qualquer efeito.

d) A ajuda de custo, em caso de mudança 
de domicílio, é devida aos servidores 
públicos de cargo efetivo, porém não 
é devida aos servidores ocupantes de 
cargo em comissão por não possuírem 
estes vínculo com o serviço público.

e) O direito ao adicional de insalubridade 
é de caráter permanente e torna-se di-
reito adquirido do servidor, não poden-
do ser retirado, mesmo com a elimina-
ção do risco.

7. (Cespe – TRE-MS – Analista Judiciário – 
2013) 

Assinale a opção correta quanto ao provi-
mento de cargos públicos.

a) Entre as formas de provimento de cargo 
público, inclui-se a ascensão que ocorre 
quando o servidor muda de classe ou 
categoria, dentro da mesma carreira, 
em razão de merecimento ou antigui-
dade.

b) O servidor nomeado para cargo efetivo 
terá o prazo de trinta dias para entrar 
em exercício.

c) De acordo com a jurisprudência majori-
tária, a aprovação em concurso público, 
dentro do número de vagas oferecidas 
pelo edital, gera direito subjetivo à no-
meação.

d) A promoção não é considerada forma 
de provimento de cargo público, visto 
que, nesse caso, o servidor já foi investi-
do no cargo por meio da nomeação.

e) A reintegração é forma de provimento 
originário de cargo público.

8. (Cespe – TRE-MS – Analista Judiciário – 
2013) 

João foi demitido do serviço público por ter 
praticado falta grave. Dois anos depois, con-
seguiu anular, por meio de ação judicial, a 
decisão administrativa que o demitiu. Além 
de anular o ato administrativo, a decisão 
judicial determinou que João voltasse ao 
cargo público que ocupava anteriormente. 
De acordo com essa situação hipotética, 
assinale a opção que apresenta a forma de 
investidura utilizada para que João volte a 
ocupar o cargo público.

a) recondução
b) aproveitamento
c) reversão
d) readaptação
e) reintegração

9. (Cespe – TRE-MS – Técnico Judiciário – 
2013) 

Acerca dos requisitos para a investidura em 
cargo público, assinale a opção correta.

a) Vinte por cento das vagas de todos os 
concursos públicos devem ser reserva-
das aos portadores de deficiência, ve-
dada qualquer alegação de incompati-
bilidade entre a deficiência e o cargo.

b) Para ser investido em cargo público, o 
candidato deve ter, ao menos, o ensino 
fundamental completo.
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c) As universidades podem prover seus 
cargos com professores estrangeiros.

d) A idade mínima para a investidura em 
cargo público é dezesseis anos.

e) A investidura em o cargo público é con-
cretizada com a publicação da nomea-
ção no Diário Oficial.

10. (Cespe – TRE-MS – Técnico Judiciário – 
2013) 

Ao funcionário público federal estável apro-
vado em novo concurso público, para outro 
órgão, mas não habilitado no estágio proba-
tório desse novo cargo aplica-se, para que 
retorne ao cargo por ele anteriormente ocu-
pado, o instituto da

a) recondução.
b) readaptação.
c) reversão.
d) reintegração.
e) redistribuição.

11. (Cespe – CNJ – Analista Administrativo – 
2013) 

Suponha que um empregado público de uma 
empresa pública federal seja nomeado, após 
aprovação em concurso, para o cargo de ana-
lista do CNJ. Nessa situação hipotética, o pro-
vimento no novo cargo será derivado, devido 
ao vínculo anterior que o empregado manti-
nha com a administração pública.

( ) Certo   ( ) Errado

12 (Cespe – MPTC-DF – Procurador de Contas 
– 2013) 

A anulação do ato de demissão de servidor, 
por decisão judicial, com a respectiva reinte-
gração, tem como consequência lógica a re-
composição integral dos direitos do servidor 
demitido, em respeito ao princípio da resti-
tutio in integrum, salvo no que se refere ao 
ressarcimento dos vencimentos que seriam 
pagos no período em que foi indevidamente 
desligado do serviço público.

( ) Certo   ( ) Errado

13 (Cespe – MPU – Técnico Administrativo – 
2013) 

A posse do servidor público nomeado, que 
pode ocorrer mediante procuração especí-
fica, deve acontecer no prazo de trinta dias 
contados da publicação do ato de provi-
mento, sendo, ainda, conferidos ao servidor 
mais trinta dias para entrar em exercício no 
cargo.

( ) Certo   ( ) Errado

14 (Cespe – PC-BA – Delegado – 2013) 

Considere que um servidor público fede-
ral estável, submetido a estágio probató-
rio para ocupar outro cargo público após 
aprovação em concurso público, desista de 
exercer a nova função. Nessa situação, o re-
ferido servidor terá o direito de ser recon-
duzido ao cargo ocupado anteriormente no 
serviço público.

( ) Certo   ( ) Errado

15 (Cespe – MIN – Administrador – 2013) 

O retorno à atividade de servidor aposen-
tado é exemplo de reintegração, forma de 
provimento de cargo público que se caracte-
riza pelo reingresso do servidor no cargo por 
ele anteriormente ocupado.

( ) Certo   ( ) Errado

16. (Cespe – IBAMA – Auxiliar Administrativo – 
2013) 

A investidura no cargo público ocorre com a 
nomeação, sendo de trinta dias o prazo para 
o nomeado tomar posse.

( ) Certo   ( ) Errado
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17. (Cespe – BACEN – Técnico Administrativo – 
2013) 

Se uma pessoa que foi nomeada para deter-
minado cargo tomar posse desse cargo, mas 
não entrar em exercício dentro do prazo le-
gal, ela deverá ser exonerada de ofício.

( ) Certo   ( ) Errado

18. (Cespe – DEPEN – Agente Penitenciário – 
2013) 

Um agente penitenciário federal pode ser 
promovido na carreira por ascensão funcio-
nal, pois a promoção de servidor por ascen-
são funcional constitui forma de provimento 
derivado compatível com a Constituição Fe-
deral.

( ) Certo   ( ) Errado

19. (Cespe – SUFRAM – Agente Administrativo 
– 2014) 

Se um candidato lograr êxito em concurso 
público, mas, dias antes da posse, for aco-
metido por dengue que o impossibilite de 
comparecer pessoalmente para o referido 
ato, a posse poderá dar-se mediante procu-
ração específica firmada pelo candidato.

( ) Certo   ( ) Errado

20. (Cespe – SUFRAMA – Agente Administrati-
vo – 2014) 

Ao servidor removido deverá ser concedido 
o prazo de, no mínimo, dez e, no máximo, 
trinta dias para entrar em exercício na outra 
localidade para onde foi removido.

( ) Certo   ( ) Errado

21. (Cespe – ICMBio – Agente Administrativo – 
2014) 

O servidor em exercício nomeado para car-
go de provimento efetivo está sujeito a es-

tágio probatório pelo período de três anos, 
durante o qual serão avaliadas sua aptidão 
e sua capacidade para o desempenho do 
cargo, observando, entre outros fatores, a 
assiduidade e a responsabilidade a fim de 
adquirir estabilidade.

( ) Certo   ( ) Errado

22. (Cespe – TRE-MS – Técnico Judiciário – 
2013)

Paulo, servidor público federal, requereu 
exoneração de seu cargo efetivo. O depar-
tamento de recursos humanos do órgão, ao 
analisar a situação funcional do servidor a 
fim de preparar o ato exoneratório, consta-
tou que Paulo havia recebido, meses antes, 
uma gratificação em duplicidade. Constata-
do o equívoco, Paulo foi notificado a devol-
ver a verba recebida indevidamente. Com 
base na situação hipotética acima, assinale 
a opção correta.

a) Caso Paulo não quite o débito em ses-
senta dias, seu nome será inscrito em 
dívida ativa.

b) A autoridade máxima do órgão poderá 
determinar que se proceda ao arresto 
dos vencimentos de Paulo, até o limite 
do valor da dívida.

c) Paulo tem o prazo de noventa dias, a 
contar da notificação, para quitar o dé-
bito, sob pena de responder a processo 
administrativo disciplinar.

d) Paulo não é obrigado a devolver o valor, 
dado seu caráter de verba alimentar.

e) Paulo não poderá ser exonerado en-
quanto não quitar a dívida.

23. (Cespe – CNJ – Técnico Judiciário – 2013) 

Além do vencimento, o servidor público 
pode receber vantagens, como indeniza-
ções, gratificações e adicionais, sendo que 
as duas primeiras vantagens citadas incor-
poram-se ao vencimento ou provento.

( ) Certo   ( ) Errado
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24. (Cespe – MIN – Administrador – 2013) 

Os vencimentos dos servidores públicos 
podem ser objeto de arresto, sequestro e 
penhora para pagamento de dívidas comer-
ciais.

( ) Certo   ( ) Errado

25. (Cespe – TRT-5 – Juiz – 2013) 

Assinale a opção correta em relação à ajuda 
de custo no âmbito da Lei n.º 8.112/1990.

a) É vedada a concessão de ajuda de cus-
to àquele que, não sendo servidor da 
União, for nomeado para cargo em co-
missão, com mudança de domicílio.

b) O servidor ficará obrigado a restituir a 
ajuda de custo quando, injustificada-
mente, não se apresentar na nova sede 
no prazo de quinze dias.

c) A ajuda de custo destina-se a compen-
sar as despesas de instalação do servi-
dor que, no interesse do serviço, passar 
a ter exercício em nova sede, com mu-
dança de domicílio em caráter eventual.

d) É vedado o duplo pagamento de in-
denização a título de ajuda de custo, a 
qualquer tempo, no caso de o servidor 
passar a ter exercício na mesma sede de 
seu cônjuge ou companheiro, também 
servidor, anteriormente agraciado com 
o benefício.

e) Cabe ajuda de custo ao servidor que se 
afastar do cargo, ou reassumi-lo, em vir-
tude de mandato eletivo.

26. (Cespe – MJ – Analista Administrativo – 
2013) 

Se um servidor público federal tiver rea-
lizado despesas com a utilização de meio 
próprio de locomoção para a execução de 
serviços externos por força das atribuições 
próprias do cargo, ele terá direito ao recebi-
mento de indenização de transporte, que se 
incorporará ao seu vencimento.

( ) Certo   ( ) Errado

27. (Cespe – MJ – Administrador – 2013) 

Não é devido o pagamento de auxílio-trans-
porte ao servidor público que utiliza veículo 
próprio no deslocamento para o trabalho.

( ) Certo   ( ) Errado

28. (Cespe – SUFRAMA – Agente Administrati-
vo – 2014) 

Cabem à administração as despesas de 
transporte do servidor e de sua família para 
a nova localidade de exercício, incluídos os 
gastos com passagem, bagagem e bens pes-
soais.

( ) Certo   ( ) Errado

29. (Cespe – TRE-MS – Analista Judiciário – 
2013) 

Considere que Luísa tenha sido aprovada 
em concurso público para o cargo de audito-
ra da Receita Federal, tendo sido nomeada 
para assumir o cargo em outro estado da fe-
deração. Com base nessa situação hipotéti-
ca, assinale a opção correta.

a) Na hipótese de Luísa trabalhar horas ex-
tras, além da jornada regular de traba-
lho, no período noturno, ela terá direito 
ao acréscimo do adicional noturno que 
incidirá sobre a remuneração do adicio-
nal por serviço extraordinário.

b) Luísa poderá tirar férias após doze me-
ses de exercício e converter um terço 
das férias em abono pecuniário.

c) Após cinco anos de efetivo exercício, 
Luísa fará jus ao adicional por tempo de 
serviço.

d) Caso Luísa não possua imóvel no local 
de lotação, ela terá direito a auxílio-mo-
radia.

e) Se por necessidade do serviço Luísa tra-
balhar além da jornada de quarenta ho-
ras semanais, ela deve ser remunerada 
com acréscimo de cem por cento em re-
lação à hora normal de trabalho.
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30. (Cespe – MJ – Analista Administrativo – 
2013) 

Conforme decisão recente do STJ, o adicio-
nal noturno previsto na Lei nº 8.112/1990 
será devido ao servidor público federal que 
preste serviço em horário compreendido 
entre 22 horas de um dia e 5 horas do dia 
seguinte. Entretanto, esse adicional não 
será devido se o serviço for prestado em re-
gime de plantão.

( ) Certo   ( ) Errado

31. (Cespe – TRE-MS – Contador – 2013) 

Considere que Lucas tenha tomado pos-
se no seu primeiro cargo efetivo no serviço 
público federal e que esteja em exercício há 
seis meses. Com relação à situação funcio-
nal de Lucas, assinale a opção correta à luz 
da Lei nº 8.112/1990.

a) Enquanto estiver no período de estágio 
probatório, Lucas não poderá ocupar 
cargos em comissão.

b) Lucas poderá tirar licença para desem-
penho de mandato classista.

c) Lucas poderá tirar licença para tratar de 
assuntos particulares pelo prazo de três 
anos consecutivos, sem direito à remu-
neração.

d) Lucas irá adquirir estabilidade após dois 
anos de efetivo exercício no cargo.

e) Caso Lucas esteja cursando faculdade e 
tenha de mudar de localidade no inte-
resse da administração, ele terá direito 
a matrícula em instituição de ensino 
congênere, em qualquer época, inde-
pendentemente de vaga.

32. (Cespe – TRE-MS – Contador – 2013) 

Com base na Lei nº 8.112/1990, assinale a 
opção correta.

a) O servidor pode ausentar-se do serviço 
por dois dias para votar em outro esta-
do da Federação.

b) Ao servidor estudante será concedido 
horário especial, quando comprovada 
a incompatibilidade entre o horário es-
colar e o da repartição, independente-
mente de compensação de horário.

c) O afastamento do servidor por motivo 
de doença profissional é considerado 
como efetivo exercício.

d) A licença-prêmio por assiduidade será 
concedida apenas aos servidores apro-
vados no estágio probatório.

e) O servidor público convocado para o 
serviço militar obrigatório deverá, para 
que não fique configurado o abandono 
de cargo, requerer licença para tratar de 
assuntos particulares, devendo retornar 
ao serviço no prazo máximo de trinta 
dias após o término do período do ser-
viço obrigatório.

33. (Cespe – MPU – Analista Administrativo – 
2013) 

O período em que o servidor estiver de 
licença para desempenhar mandato classista 
conta como tempo de serviço, sendo 
considerado de efetivo exercício, salvo para 
efeito de promoção por merecimento.

( ) Certo   ( ) Errado

34. (Cespe – DP-DF – Defensor Público – 2013)

Segundo entendimento do STJ, é cabível a 
concessão de licença a servidor público para 
acompanhamento de cônjuge na hipótese 
em que se tenha constatado o preenchi-
mento dos requisitos legais para tanto, ain-
da que o cônjuge a ser acompanhado não 
seja servidor público e que o deslocamento 
não tenha sido atual.

( ) Certo   ( ) Errado

35. (Cespe – TRT-8 – Analista Judiciário – 2013)

Com base no regime disciplinar do servidor 
público, assinale a opção correta.
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a) A penalidade de demissão não poderá 
ser aplicada ao servidor caso não haja 
registro, em sua vida funcional, de im-
posição prévia de qualquer outra san-
ção disciplinar.

b) Constitui penalidade administrativa a 
decisão que conclui pela inabilitação do 
servidor em razão do não preenchimen-
to dos requisitos do estágio probatório.

c) A conduta do servidor que se vale do 
cargo para lograr proveito pessoal em 
detrimento da função pública não ense-
ja a aplicação da penalidade de demis-
são.

d) Em decorrência do princípio da legalida-
de, é vedada a conversão da penalidade 
de suspensão em multa.

e) Na hipótese de acumulação ilegal de 
cargos, a infração será apurada median-
te processo administrativo disciplinar 
sumário conduzido por comissão disci-
plinar composta por apenas dois servi-
dores estáveis.

(Cespe – ANCINE – Técnico Administrativo – 
2012) 

Julgue os itens abaixo, relativos à Lei nº 
8.112/1990, que dispõe sobre o regime jurídico 
dos servidores públicos civis da União, das au-
tarquias e das fundações públicas federais. 

36. Nos termos dessa lei, nenhum servidor po-
derá ser responsabilizado civil, penal ou 
administrativamente por dar ciência à au-
toridade superior de informação relativa à 
prática de crimes ou atos de improbidade 
de que tenha conhecimento.

( ) Certo   ( ) Errado

37. A remoção, a suspensão e a demissão são 
exemplos de penalidades disciplinares pre-
vistas na lei em apreço.

( ) Certo   ( ) Errado

38. (Cespe – TCU – AFCE – 2011) 

A revisão do processo administrativo discipli-
nar é cabível quando se apresentarem novos 
fatos ou circunstâncias suscetíveis de justifi-
car a inocência do punido ou a inadequação 
das penalidades aplicadas, podendo ocorrer 
de ofício ou a pedido, a qualquer tempo.

( ) Certo   ( ) Errado

(Cespe – TRT-10 – Analista Judiciário – 
2012) 

De acordo com a Lei nº 8.112/1990, suas 
alterações e sua interpretação doutrinária, 
julgue os itens seguintes.

39. Ao servidor público é proibido delegar a ou-
tro servidor atribuições estranhas ao cargo 
que ocupa, mesmo em situações de emer-
gência e transitórias.

( ) Certo   ( ) Errado

40. Exoneração e Demissão são formas de saí-
da do servidor de cargo público que se di-
ferenciam em relação ao aspecto punitivo. 
Enquanto a exoneração consiste em saída 
não punitiva, a demissão consiste em saída 
punitiva, em decorrência de decisão admi-
nistrativa ou judicial.

( ) Certo   ( ) Errado

41. Emprega-se o processo administrativo dis-
ciplinar para apurar atos ilícitos cujas pena-
lidades devem ser mais severas que a sus-
pensão por noventa dias.

( ) Certo   ( ) Errado

42. (Cespe – TJRR – Administrador – 2012) 

A ausência de defesa técnica oferecida por 
advogado no processo administrativo disci-
plinar ofende a Constituição Federal, o que 
determina a nulidade de todo o processo.

( ) Certo   ( ) Errado
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43. (Cespe – SAEB – 2012) 

Caso determinado servidor público receba 
penalidade de advertência em 22/8/2009 e, 
mantendo-se em efetivo exercício, pratique 
nova infração disciplinar em 3/11/2012, a 
penalidade de advertência não terá seu re-
gistro cancelado, já que o prazo exigido por 
lei, em caso de advertência, é de cinco anos 
de efetivo exercício do servidor sem praticar 
nova infração.

( ) Certo   ( ) Errado

44. (Cespe – SAEB – 2012) 

Se, em processo administrativo disciplinar, 
for comprovada a ocorrência de acumula-
ção proibida de cargos por parte do servidor 
público, este poderá optar por um dos car-
gos, se restar comprovada a sua boa-fé.

( ) Certo   ( ) Errado

45. (Cespe – MP-TO – 2012) 

Como medida cautelar, em processo admi-
nistrativo disciplinar, a autoridade compe-
tente, instauradora do processo, poderá, no 
âmbito de suas atribuições, afastar de suas 
funções o servidor público implicado, pelo 
prazo de sessenta dias, sem prejuízo da re-
muneração, para evitar, dessa maneira, que 
ele possa influenciar na apuração das irre-
gularidades.

( ) Certo   ( ) Errado

46. (Cespe – MP-RR – 2012) 

O termo inicial do prazo prescricional da 
ação disciplinar é a data em que o fato foi 
praticado.

( ) Certo   ( ) Errado

47. (Cespe – MCTI – Gestão Administrativo – 
2012) 

Caso seja absolvido por falta de provas na 
esfera criminal, o servidor não poderá ser 
punido na esfera disciplinar.

( ) Certo   ( ) Errado

48. (Cespe – IBAMA – Técnico – 2012) 

Mesmo estando no exercício do poder dis-
ciplinar, a autoridade competente não pode 
impor penalidade administrativa ao agente 
público sem o devido processo administra-
tivo.

( ) Certo   ( ) Errado

(Cespe – CAPES – 2012) 

A respeito de penalidades e do processo 
administrativo disciplinar, julgue os itens a 
seguir com base nas disposições da Lei n.º 
8.112/1990 e alterações.

49. O registro da penalidade de advertência 
aplicada a servidor público será cancelado 
após o decurso de três anos, desde que ele 
não pratique nova infração disciplinar nesse 
período.

( ) Certo   ( ) Errado

50. No transcurso de processo administrativo 
disciplinar, é vedado à administração afastar 
o servidor do exercício do seu cargo.

( ) Certo   ( ) Errado
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auditoria governamental. Abrangência de atuação. Formas e tipos. Normas relativas à 
execução dos trabalhos. Normas relativas à opinião do auditor. Relatórios e pareceres de 
auditoria. Operacionalidade. Objetivos, técnicas e procedimentos de auditoria: planejamento 
dos trabalhos. Programas de auditoria. Papéis de trabalho. Testes de auditoria. Amostragem 
estatística em auditoria. Eventos ou transações subsequentes. Revisão analítica. Entrevista. 
Conferência de cálculo. Confirmação. Interpretação das informações. Observação. 
Procedimentos de auditoria em áreas específicas das demonstrações contábeis.
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Auditoria

INTRODUÇÃO, CONCEITUAÇÃO E NORMAS

Conceito de Auditoria

"A auditoria compreende o exame de documentos, livros e registros, inspeções e obtenção de 
informações e confirmações, internas e externas, relacionadas com o controle do patrimônio, 
objetivando mensurar a exatidão desses registros e das demonstrações contábeis deles 
decorrentes". (Franco e Marra, 2011)

A Auditoria Privada – ou Independente, Externa, Empresarial, das Demonstrações Contábeis, 
das Demonstrações Financeiras – é uma técnica contábil, constituída por um conjunto de 
procedimentos técnicos sistematizados, para obtenção e avaliação de evidências sobre as 
informações contidas nas demonstrações contábeis de uma empresa.

Relembrando... Para atingir suas finalidades, a Contabilidade utiliza-se das seguintes técnicas 
contábeis:

 • Escrituração (registro dos fenômenos patrimoniais);

 • Demonstrações (balanços e outras demonstrações);

 • Auditoria; e

 • Análise de balanços.

Normas Profissionais e Técnicas

Práticas contábeis brasileiras compreendem a legislação societária brasileira, as Normas 
Brasileiras de Contabilidade, emitidas pelo CFC, os pronunciamentos, as interpretações e as 
orientações emitidos pelo CPC e homologados pelos órgãos reguladores, e as práticas adotadas 
pelas entidades em assuntos não regulados, desde que atendam à NBC TG ESTRUTURA 
CONCEITUAL e, por conseguinte, estejam em consonância com as normas contábeis 
internacionais, ao passo que a expressão “normas internacionais de relatório financeiro (IFRS)” 
refere-se às “normas internacionais de contabilidade” e significa as normas emitidas pelo 
Conselho de Normas Internacionais de Contabilidade (IASB). 

Normas de auditoria são as regras estabelecidas pelos órgãos reguladores da profissão contábil, 
em todos os países, com o objetivo de regulação e apresentação de diretrizes a serem seguidas 
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por esses profissionais no exercício de suas funções. Elas estabelecem os conceitos básicos 
sobre as exigências em relação à pessoa do auditor, à execução de seu trabalho e ao parecer 
que deverá por ele ser emitido (Franco e Marra, 2011).

As Normas Brasileiras de Contabilidade – NBC –, editadas pelo CFC, devem seguir os padrões 
internacionais e compreendem as normas propriamente ditas, as Interpretações Técnicas e 
os Comunicados Técnicos. Elas entraram em vigor nos exercícios iniciados em ou após 1º de 
janeiro de 2010.

As normas de auditoria independente são aprovadas pelo CFC por meio de Resoluções, e 
classificadas em normas profissionais (NBC PA) e normas técnicas (NBC TA). Enquanto as NBC 
PA estabelecem regras e procedimentos de conduta a serem observados como requisitos para 
o exercício profissional contábil, as NBC TA descrevem conceitos doutrinários, princípios e 
procedimentos a serem aplicados quando da realização dos trabalhos.

    Fonte: IBRACON

A adoção dessas normas é obrigatória? Sim. De acordo com a própria Resolução CFC nº 
1.328/11, a inobservância às NBC constitui infração disciplinar sujeita às penalidades previstas 
no Decreto-Lei nº 9.295/46, alterado pela Lei nº 12.249/10, e ao Código de Ética Profissional do 
Contador.

As Normas Brasileiras de Contabilidade compreendem:

 • Código de Ética Profissional do Contabilista;

 • Normas de Contabilidade, de Auditoria Independente e de Asseguração, de Auditoria 
Interna e de Perícia.



MTE - Auditor Fiscal do Trabalho – Auditoria – Prof. Rodrigo Fontenelle

www.acasadoconcurseiro.com.br 2465

Conceituação e Finalidade

O que é Auditoria Independente?

Técnica contábil, constituída por um conjunto de procedimentos técnicos sistematizados, 
para obtenção e avaliação de evidências sobre as informações contidas nas demonstrações 
contábeis de uma empresa.

Qual a finalidade de uma Auditoria Independente?

O objetivo da auditoria é aumentar o grau de confiança nas demonstrações contábeis por 
parte dos usuários. Isso é alcançado mediante a expressão de uma opinião pelo auditor 
sobre se as demonstrações contábeis foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, em 
conformidade com uma estrutura de relatório financeiro aplicável. (NBC TA 200)

Objetivos Gerais

Os objetivos gerais do auditor independente, ao conduzir a auditoria de demonstrações 
contábeis, são:

a) obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis como um todo estão livres 
de distorção relevante, independentemente se causadas por fraude ou erro, possibilitando 
assim que o auditor expresse sua opinião sobre se as demonstrações contábeis foram 
elaboradas, em todos os aspectos relevantes, em conformidade com a estrutura de 
relatório financeiro aplicável; e

b) apresentar relatório sobre as demonstrações contábeis e comunicar-se como exigido 
pelas NBC TAs, em conformidade com as constatações do auditor.

Vantagens

A auditoria independente apresenta as seguintes vantagens aos usuários das demonstrações 
contábeis:

 • Contribui para maior exatidão das demonstrações contábeis.

 • Possibilita melhores informações sobre a real situação econômica, patrimonial e financeira 
das empresas.

 • Assegura maior exatidão dos resultados apurados.
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Auditoria Independente

A auditoria independente, entretanto, não dispõe de meios suficientes (pessoal, tempo, 
recursos) para uma análise aprofundada de todos os aspectos das demonstrações financeiras, 
limitando-se aos mais relevantes (aqueles que têm possibilidade de influenciar na opinião do 
usuário quanto às demonstrações). 

O auditor trabalha por amostragem, dessa forma, irregularidades podem passar despercebidas 
pelo auditor, o que não quer dizer que seu trabalho não tenha sido bem feito.

Em circunstâncias excepcionais, o auditor pode julgar necessário não considerar uma exigência 
relevante em uma NBC TA. Em tais circunstâncias, o auditor deve executar procedimentos de 
auditoria alternativos para cumprir o objetivo dessa exigência.
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Questões

CESPE

1. (CESPE – DPF – 2013) 

No Brasil, a convergência das normas brasi-
leiras de auditoria aos padrões internacio-
nais ocorre por meio da tradução e adequa-
ção das normas emanadas pela Federação 
Internacional de Contadores (IFAC), do CFC 
e do Instituto dos Auditores Independentes 
do Brasil (IBRACON). Julgue Certo ou Erra-
do.

( ) Certo   ( ) Errado

ESAF

2. (ESAF – CVM – 2010) 

A respeito da elaboração e divulgação das 
demonstrações financeiras, com base em 
padrões contábeis internacionais, é correto 
afirmar:

a) A adoção de padrões internacionais de 
contabilidade na elaboração e divulga-
ção das demonstrações financeiras é 
obrigatória para as Companhias Abertas 
cujo capital social seja de propriedade 
de companhias com sede no exterior.

b) A adoção de padrões contábeis interna-
cionais por parte das Companhias Aber-
tas é opcional para o exercício findo em 
2010 e obrigatório a partir do exercício 
findo em 2011.

c) Somente as Companhias Abertas com 
ações em bolsa deverão, a partir do 
exercício findo em 2010, apresentar as 
demonstrações financeiras consolida-
das de acordo com os padrões contá-
beis internacionais.

d) É opcional às Companhias Abertas a 
adoção dos padrões internacionais de 
contabilidade, desde que cumpram 
com as normas da legislação societária.

e) A partir do exercício findo em 2010, 
as Companhias Abertas deverão apre-
sentar suas demonstrações financeiras 
consolidadas adotando o padrão contá-
bil internacional.

3. (SEFAZ-CE – AFRE – 2007 – ESAF) 

Na ausência de disposições específicas so-
bre matéria contábil, deve o auditor:

a) solicitar que os órgãos competentes da 
profissão se manifestem formalmente 
sobre o assunto, aguardando posição 
para término do trabalho.

b) somente adotar práticas consagradas 
pela profissão contábil formalizadas pe-
los órgãos da profissão.

c) basear-se em práticas já consagradas 
pela profissão contábil, independente 
de estarem ou não formalizadas pelos 
órgãos da profissão.

d) sempre emitir parecer com ressalva 
relatando no parecer o procedimento 
adotado e a irregularidade em relação 
aos princípios fundamentais de contabi-
lidade.

e) não emitir parecer, em virtude de não 
haver procedimento contábil formal 
para tratamento do fato.
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FCC

4. (FCC – CNMP – 2015) 

A empresa Plantio de Árvores do Norte S/A, 
contratou a firma de auditoria Aspectos & 
Consultoria, para examinar as demonstra-
ções contábeis do exercício de 2014. O ob-
jetivo da auditoria é aumentar o grau de 
confiança nas demonstrações contábeis por 
parte dos usuários. Isso é alcançado me-
diante a: 

a) expressão de uma opinião pelo auditor 
sobre se as demonstrações contábeis 
foram elaboradas, em todos os aspec-
tos relevantes, em conformidade com 
uma estrutura de relatório financeiro 
aplicável. 

b) natureza, a oportunidade e a extensão 
dos procedimentos de auditoria realiza-
dos pelo auditor, alinhados com o obje-
tivo da auditoria. 

c) obtenção, pelo auditor, de segurança 
razoável de que as demonstrações con-
tábeis como um todo estão livres de 
distorção relevante, independentemen-
te se causada por fraudes ou erros de 
conhecimento ou não dos responsáveis 
pela governança. 

d) realização, pelo auditor, de exames nas 
áreas, atividades, produtos e processos, 
de forma a alcançar evidências adequa-
das e suficientes para elaboração do re-
latório de auditoria. 

e) elaboração dos programas de trabalho 
de forma a servir como guia e meio de 
controle de execução do trabalho, de-
vendo ser revisados e atualizados sem-
pre que as circunstâncias o exigirem.

5. (FCC – TCE-RS – 2014) 

O objetivo de uma auditoria é aumentar o 
grau de confiança nas demonstrações con-
tábeis por parte dos usuários. Isso é alcan-
çado mediante a expressão de uma opinião 
pelo auditor sobre se as demonstrações 

contábeis foram elaboradas, em todos os 
aspectos relevantes, em conformidade com 
uma estrutura de relatório financeiro. Esta 
declaração identifica a auditoria:

a) operacional, em conformidade com as 
NAT TCE.

b) governamental, em conformidade com 
as NAT TCE.

c) governamental, em conformidade com 
as NAG TCU.

d) independente, em conformidade com 
as NBC TA.

e) de regularidade, em conformidade com 
as NAG TCU.

6. (FCC – TCE-RS – 2014) 

Os manuais, de uma maneira geral, definem 
auditoria como um exame analítico e peri-
cial das operações contábeis, desde o início 
até o balanço. Nos termos da NBC TA 200, o 
objetivo da auditoria é:

a) levantar informações suficientes e ade-
quadas que permitam comparar as me-
tas fixadas com os resultados alcança-
dos. 

b) controlar os procedimentos contábeis 
para evitar que informações de interes-
se da instituição auditada sejam divul-
gados. 

c) aumentar o grau de confiança das de-
monstrações contábeis por parte dos 
usuários. 

d) estabelecer metodologia para ação in-
tegrada de todos os setores da institui-
ção auditada. 

e) apurar e consolidar irregularidades con-
tábeis em relatório para subsidiar even-
tual investigação de ilícitos administra-
tivos e penais.

7. (FCC – TCE-RS – 2014) 

As NBC TAs − Normas Brasileiras de Con-
tabilidade TAs são escritas no contexto da 
auditoria de demonstrações contábeis exe-
cutada por um auditor. Se, durante os traba-
lhos de auditoria, o auditor concluir que de-
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terminado procedimento estabelecido por 
uma NBC TA será ineficaz no cumprimento 
do objetivo dessa exigência, deverá:

a) alterar o escopo da auditoria. 
b) executar procedimento alternativo. 
c) comunicar o fato ao Conselho Federal 

de Contabilidade. 
d) interromper imediatamente a audito-

ria. 
e) executar o procedimento, uma vez que 

é obrigatório. 

8. (FCC – TRT - 6ª Região – 2012) 

A empresa Jaú S.A. de capital aberto, por 
problemas administrativos e financeiros, 
não efetuou a auditoria externa de suas de-
monstrações financeiras nos anos de 2009, 
2010 e 2011. Em 2012, por determinação 
da CVM foi solicitada a apresentar as au-
ditorias de todo o período, senão teria seu 
registro cancelado. A empresa precisando 
manter essa forma de captação de recursos, 
contratou auditoria para emitir:

a) parecer de auditoria para o ano de 2009 
e relatório de auditoria para os anos de 
2010 e 2011, mediante aplicação das 
normas de auditoria vigentes a partir de 
2010.

b) parecer de auditoria para os anos de 
2009, 2010 e 2011, mediante a aplica-
ção das normas de auditoria vigentes a 
partir de 2010.

c) parecer de auditoria para o ano de 
2009, aplicando as normas de audito-
ria vigentes para o período até 2009, e 
relatório de auditoria para os anos de 
2010 e 2011, mediante aplicação das 
normas de auditoria vigentes a partir de 
2010.

d) relatório de auditoria para os anos de 
2009, 2010 e 2011, mediante a aplica-
ção das normas de auditoria vigentes 
até 2009.

e) relatório de auditoria para o ano de 
2009, aplicando as normas de audito-
ria vigentes para o período até 2009 e 

parecer de auditoria, para os anos de 
2010 e 2011, mediante a aplicação das 
normas de auditoria vigentes a partir de 
2010.

9 (FCC – TRT - 24ª Região – 2011) 

Ao conduzir uma auditoria de demonstra-
ções contábeis, são objetivos gerais do au-
ditor obter segurança:

a) razoável de que as demonstrações con-
tábeis como um todo estão livres de 
distorção relevante, devido à fraude ou 
erro, possibilitando que o auditor ex-
presse opinião sobre se as demonstra-
ções contábeis foram elaboradas, em 
todos os aspectos relevantes, em con-
formidade com a estrutura de relatório 
financeiro aplicável.

b) razoável de que as demonstrações con-
tábeis como um todo estão livres de 
distorção irrelevante, devido a erros, 
possibilitando que o auditor expresse 
opinião sobre se as demonstrações con-
tábeis foram elaboradas, em todos os 
aspectos relevantes, em conformidade 
com a estrutura de parecer financeiro.

c) total de que as demonstrações contá-
beis em parte estão livres de distorção 
relevante, devido à fraude ou erro, pos-
sibilitando que o auditor expresse opi-
nião sobre se as demonstrações con-
tábeis foram elaboradas, em todos os 
aspectos relevantes, em conformidade 
com a estrutura de relatório financeiro 
aplicável.

d) total de que as demonstrações contábeis 
em parte estão livres de distorção irre-
levante, devido à fraude, possibilitando 
que o auditor expresse opinião sobre se 
as demonstrações contábeis foram ela-
boradas, em todos os aspectos relevan-
tes, em conformidade com a estrutura 
de relatório financeiro aplicável.

e) razoável de que as demonstrações con-
tábeis em parte estão livres de distor-
ção irrelevante, devido à fraude ou erro, 
possibilitando que o auditor expresse 



 

www.acasadoconcurseiro.com.br2470

opinião sobre se as demonstrações con-
tábeis foram elaboradas, em todos os 
aspectos considerados, em conformida-
de com a estrutura de parecer financei-
ro consolidado do auditor independen-
te.

10. (FCC – SEFAZ-SP – APOFP – 2010)

As normas brasileiras que estabelecem os 
preceitos de conduta para o exercício pro-
fissional, especificamente para aqueles que 
atuam como auditores independentes, são 
estruturadas como:

a) NBC TI.
b) NBC PI.
c) NBC TA.
d) NBC PA.
e) NBC TP.

Gabarito: 1. C 2. E 3. C 4. A 5. D 6. C 7. B 8. C 9. A 10. D 
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REQUISITOS PROFISSIONAIS DO AUDITOR

Requisitos para o Exercício da Auditoria (NBC TA 200)

Antes de mais nada, deve-se ressaltar que, para exercer a atividade de auditor independente 
o profissional deve ser bacharel em Ciências Contábeis, registrado no CRC. Caso a empresa 
auditada seja companhia aberta, deverá também ter registro na Comissão de Valores 
Mobiliários – CVM. 

A Resolução CFC nº 803/96 aprovou o Código de Ética Profissional do Contador – CEPC – que 
tem por objetivo fixar a forma pela qual se devem conduzir os Profissionais da Contabilidade, 
quando no exercício profissional e nos assuntos relacionados à profissão e à classe.

1. Ética

Os princípios fundamentais de ética profissional relevantes para o auditor quando da condução 
de auditoria de demonstrações contábeis estão implícitos no Código de Ética Profissional do 
Contabilista e na NBC PA 01, que trata do controle de qualidade. Esses princípios estão em linha 
com os princípios do Código de Ética do IFAC, cujo cumprimento é exigido dos auditores. Os 
princípios são:

Prof.	  Me.	  Rodrigo	  Fontenelle	  

Integridade = 
Honestidade 

Objetividade = 
Imparcialidade 

Competência e 
zelo profissional 

Confidencialidade 
= Sigilo 

Comportamento 
(ou conduta) 
profissional	  

Requisitos para o Exercício da Auditoria (NBC TA 200) 

Ética (Resolução nº 803/96) 

São deveres do Profissional da Contabilidade:

I – exercer a profissão com zelo, diligência, honestidade e capacidade técnica, observada toda 
a legislação vigente, em especial aos Princípios de Contabilidade e as Normas Brasileiras de 
Contabilidade, e resguardados os interesses de seus clientes e/ou empregadores, sem prejuízo 
da dignidade e independência profissionais;
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II – guardar sigilo sobre o que souber em razão do exercício profissional lícito, inclusive no 
âmbito do serviço público, ressalvados os casos previstos em lei ou quando solicitado por 
autoridades competentes, entre estas os Conselhos Regionais de Contabilidade;

III – zelar pela sua competência exclusiva na orientação técnica dos serviços a seu cargo;

IV – manifestar, a qualquer tempo, a existência de impedimento para o exercício da profissão;

V – cumprir os Programas Obrigatórios de Educação Continuada estabelecidos pelo CFC; (...)

Sigilo (NBC PG 100)

A necessidade de cumprir o princípio do sigilo profissional permanece mesmo após o término 
das relações entre o profissional da contabilidade e seu cliente ou empregador. 

Quando o profissional da contabilidade mudar de emprego ou obtiver novo cliente, ele pode 
usar sua experiência anterior. Contudo, ele não deve usar ou divulgar nenhuma informação 
confidencial obtida ou recebida em decorrência de relacionamento profissional ou comercial.

Circunstâncias nas quais os profissionais da contabilidade são ou podem ser solicitados a 
divulgar informações confidenciais ou nas quais essa divulgação pode ser apropriada:

a)  a divulgação é permitida por lei e autorizada pelo cliente ou empregador, por escrito;

b)  a divulgação é exigida por lei;

c)  há dever ou direito profissional de divulgação, quando não proibido por lei.

O auditor independente, quando solicitado, por escrito e fundamentadamente, pelo 
Conselho Federal de Contabilidade e Conselhos Regionais de Contabilidade, deve exibir as 
informações obtidas durante o seu trabalho, incluindo a fase de pré-contratação dos serviços, a 
documentação, os papéis de trabalho e os relatórios.

2. Ceticismo Profissional

Ceticismo profissional é a postura que inclui uma mente questionadora e alerta para condições 
que possam indicar possível distorção devido a erro ou fraude e uma avaliação crítica das 
evidências de auditoria.

O auditor deve planejar e executar a auditoria com ceticismo profissional, reconhecendo que 
podem existir circunstâncias que causam distorção relevante nas demonstrações contábeis. O 
ceticismo profissional inclui estar alerta, por exemplo, a:

 • evidências de auditoria que contradigam outras evidências obtidas;

 • condições que possam indicar possível fraude;

 • circunstâncias que sugiram a necessidade de procedimentos de auditoria além dos exigidos 
pelas NBC TAs.

A manutenção do ceticismo profissional ao longo de toda a auditoria é necessária, por exemplo, 
para que o auditor reduza os riscos de:
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 • ignorar circunstâncias não usuais;

 • generalização excessiva ao tirar conclusões das observações de auditoria;

 • uso inadequado de premissas ao determinar a natureza, a época e a extensão dos 
procedimentos de auditoria e ao avaliar os resultados destes.

3. Julgamento Profissional (Soberania do Auditor)

É a aplicação do treinamento, conhecimento e experiência relevantes, dentro do contexto 
fornecido pelas normas de auditoria, contábeis e éticas, na tomada de decisões informadas a 
respeito dos cursos de ação apropriados nas circunstâncias do trabalho de auditoria. 

O auditor deve exercer julgamento profissional ao planejar e executar a auditoria de 
demonstrações contábeis. O julgamento profissional é necessário, em particular, nas decisões 
sobre:

 • materialidade e risco de auditoria;

 • a natureza, a época e a extensão dos procedimentos de auditoria aplicados para o 
cumprimento das exigências das normas de auditoria e a coleta de evidências de auditoria;

 • avaliar se foi obtida evidência de auditoria suficiente e apropriada e se algo mais precisa ser 
feito para que sejam cumpridos os objetivos das NBC TAs e, com isso, os objetivos gerais do 
auditor;

 • avaliação das opiniões da administração na aplicação da estrutura de relatório financeiro 
aplicável da entidade;

 • extração de conclusões baseadas nas evidências de auditoria obtidas, por exemplo, pela 
avaliação da razoabilidade das estimativas feitas pela administração na elaboração das 
demonstrações contábeis.

As NBC TAs exigem que o auditor exerça o julgamento profissional e mantenha o ceticismo 
profissional ao longo de todo o planejamento e na execução da auditoria e, entre outras coisas:

 • Identifique e avalie os riscos de distorção relevante, independentemente se causados por 
fraude ou erro, com base no entendimento da entidade e de seu ambiente, inclusive o 
controle interno da entidade.

 • Obtenha evidência de auditoria apropriada e suficiente para concluir se existem 
distorções relevantes por meio do planejamento e aplicação de respostas (procedimentos 
de auditoria) apropriadas aos riscos avaliados.

 • Forme uma opinião a respeito das demonstrações contábeis com base em conclusões 
obtidas das evidências de auditoria.
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4. Evidência de auditoria apropriada e suficiente e risco de auditoria

Para obter segurança razoável, o auditor deve obter evidência de auditoria apropriada e 
suficiente para reduzir o risco de auditoria a um nível baixo aceitável e, com isso, possibilitar 
alcançar conclusões razoáveis e nelas basear a sua opinião.

5. Condução da auditoria em conformidade com NBC TAs

 • Normas guiam o auditor na condução dos trabalhos.

 • O auditor deve cumprir com exigências legais e regulatórias, além das NBC TAs.

 • Conformidade com as NBC TAs relevantes + procedimentos adicionais.

Limitações inerentes à auditoria

O auditor não é obrigado e não pode reduzir o risco de auditoria a zero, e, portanto, não 
pode obter segurança absoluta de que as demonstrações contábeis estão livres de distorção 
relevante devido à fraude ou erro.

Segundo a NBC TA 200, as limitações inerentes a uma auditoria originam-se da:

 • natureza das informações contábeis;

 • natureza dos procedimentos de auditoria; e

 • necessidade de que a auditoria seja conduzida dentro de um período de tempo razoável e 
a um custo razoável.
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Questões

CESPE

1. (CESPE – AUGE-MG – 2009) 

Se, no decorrer de seu trabalho, o auditor 
identificar circunstância adversa que possa 
influir na decisão de quem o tiver contrata-
do ou designado, deverá fazer a comunica-
ção somente quando do encerramento do 
referido trabalho.

( ) Certo   ( ) Errado

2. (CESPE – TCU – 2008) 

As revelações acerca das demonstrações 
contábeis têm relação com as informações 
a que o auditor tem acesso pelo trabalho 
realizado. Desse modo, o auditor pode dei-
xar de revelar informações, muitas vezes 
privilegiadas em razão da confidencialidade 
a ele conferida pela empresa sob audito-
ria, desde que o usuário não seja induzido 
a conclusões errôneas e prejudiciais ao seu 
próprio interesse.

( ) Certo   ( ) Errado

ESAF

3. (ESAF – RFB – 2014) 

No relatório de auditoria, deve ser divulgado 
que os procedimentos selecionados depen-
dem do julgamento do auditor, incluindo a: 

a) avaliação dos riscos de não conformida-
des nas demonstrações contábeis, sem-
pre causadas por fraudes. 

b) estimativa dos riscos de distorção rele-
vante nas demonstrações contábeis, ex-
clusivamente causadas por erro, sendo 

de responsabilidade da administração a 
ocorrência de fraudes. 

c) identificação de todos os riscos de dis-
torção nas demonstrações contábeis e 
no relatório da administração, indepen-
dentemente se causada por fraude ou 
erro, determinando sua materialidade. 

d) gestão dos riscos de distorção relevante 
nas demonstrações contábeis, identifi-
cadas na matriz de riscos, causada ex-
clusivamente por erro. 

e) avaliação dos riscos de distorção rele-
vante nas demonstrações contábeis, in-
dependentemente se causada por frau-
de ou erro. 

4. (ESAF – RFB – 2012) 

Pode-se afirmar que, para a aceitação do 
risco de um trabalho de auditoria externa, 
deve o auditor avaliar:

I – se os sócios e equipe são, ou podem ra-
zoavelmente tornar-se, suficientemente 
competentes para assumir o trabalho.
II – qual a atitude dos colaboradores e dos 
grupos de colaboradores em relação ao am-
biente de controle interno e seus pontos de 
vista sobre interpretações agressivas ou ina-
dequadas de normas contábeis.
III – se terá acesso aos especialistas neces-
sários para a realização do trabalho.
a) Todas estão corretas.
b) Apenas I e II estão corretas.
c) Apenas II e III estão erradas.
d) Somente a III está correta.
e) Todas estão erradas.

5. (ESAF – CVM – 2010) 

Assinale a opção que indica uma exceção 
aos princípios fundamentais de ética profis-
sional relevantes para o auditor na condu-



 

www.acasadoconcurseiro.com.br2476

ção de trabalhos de auditoria das demons-
trações contábeis.

a) Independência técnica.
b) Confidencialidade.
c) Competência e zelo profissional.
d) Comportamento e conduta profissio-

nal.
e) Objetividade.

6. (ESAF – RECEITA FEDERAL – 2009) 

O auditor da empresa Negócios S.A. esta-
beleceu três procedimentos obrigatórios 
para emissão do parecer. O primeiro, que a 
empresa renovasse o contrato de auditoria 
para o próximo ano, o segundo, que a em-
presa emitisse a carta de responsabilidade 
da administração e o terceiro, que o pare-
cer seria assinado por sócio do escritório 
de contabilidade, cuja única formação é ad-
ministração de empresas. Pode-se afirmar, 
com relação aos procedimentos, respectiva-
mente, que:

a) é ético, não é procedimento de audito-
ria e atende as normas de auditoria e 
da pessoa do auditor.

b) não é ético, não é procedimento de au-
ditoria e não atende as normas de audi-
toria e da pessoa do auditor.

c) é ético, não deve ser considerado para 
emissão do parecer e atende as normas 
de auditoria e da pessoa do auditor.

d) é ético, considera-se apenas em alguns 
casos para emissão do parecer e não 
atende as normas de auditoria e pessoa 
do auditor.

e) não é ético, é procedimento de audito-
ria e não atende as normas de auditoria 
e da pessoa do auditor.

FCC

7. (FCC – CGM-São Luís – 2015) 

Durante os trabalhos de auditoria, o auditor 
deve reduzir os riscos de ignorar circuns-

tâncias não usuais e extrair conclusões ba-
seadas nas evidências de auditoria. Esses 
objetivos podem ser alcançados, respecti-
vamente, por meio:

a) do quadro de investigação atualizado e 
ferramenta de feedback.

b) do planejamento de auditoria e agrupa-
mento de achados de auditoria.

c) da análise de relevância e análise lógica 
das evidências de auditoria.

d) dos riscos de auditoria e riscos de de-
tecção.

e) do ceticismo profissional e julgamento 
profissional. 

8 (FCC – SEFAZ-PE – 2014) 

Contratado para realizar auditoria nas de-
monstrações contábeis da empresa Queijos 
Coalho S/A, o auditor para obter segurança 
razoável e reduzir o risco de auditoria a um 
nível baixo aceitável e possibilitar alcançar 
conclusões razoáveis e nelas basear a sua 
opinião deve:

a) elaborar os papéis de trabalho de acor-
do com os procedimentos de auditoria.

b) obter evidência de auditoria apropriada 
e suficiente.

c) planejar os trabalhos de auditoria to-
mando por base o resultado de audito-
rias anteriores.

d) realizar a auditoria de acordo com os 
procedimentos definidos.

e) avaliar o controle interno.

9. (FCC – TCE-GO – 2014) 

Com relação aos requisitos éticos relacio-
nados à auditoria de demonstrações contá-
beis, no caso de trabalho de auditoria ser de 
interesse público e, portanto, exigido pelo 
Código de Ética Profissional do Contabilis-
ta e pelas normas profissionais do CFC, nos 
termos da NBC TA 200, requer-se que o:

a) auditor seja independente da entidade 
sujeita à auditoria.
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b) trabalho de auditoria seja realizado por 
perito com experiência comprovada de 
no mínimo 5 anos e nomeado por auto-
ridade judicial.

c) auditor seja profissional competente 
para executar o trabalho com experiên-
cia comprovada de no mínimo 2 anos.

d) trabalho de auditoria seja realizado 
pela auditoria interna com a supervisão 
de auditor independente com experiên-
cia comprovada de no mínimo 5 anos.

e) auditor seja independente e não tenha 
realizado trabalho de auditoria na enti-
dade nos últimos 10 anos.

10. (FCC – TCE-RS – 2014) 

O auditor está sujeito às exigências éticas 
e deve sempre estar alerta, por exemplo, à 
condição que possa indicar fraude, como in-
formações que coloquem em dúvida a con-
fiabilidade de documentos e respostas. Esse 
estado é denominado:

a) alerta constante por parte do auditor. 
b) perfil investigativo do auditor. 
c) capacidade de percepção do auditor. 
d) ceticismo profissional do auditor. 
e) ética profissional do auditor.

11. (FCC – TCE-RS – 2014) 

As NBC TAs − Normas Brasileiras de Con-
tabilidade TAs são escritas no contexto da 
auditoria de demonstrações contábeis exe-
cutada por um auditor. Se, durante os traba-
lhos de auditoria, o auditor concluir que de-
terminado procedimento estabelecido por 
uma NBC TA será ineficaz no cumprimento 
do objetivo dessa exigência, deverá:

a) alterar o escopo da auditoria. 
b) executar procedimento alternativo. 
c) comunicar o fato ao Conselho Federal 

de Contabilidade. 
d) interromper imediatamente a auditoria. 
e) executar o procedimento, uma vez que 

é obrigatório.

12. (FCC – TCE-RS – 2014) 

Nenhuma auditoria pode garantir seguran-
ça absoluta de que as demonstrações con-
tábeis estão livres de distorção. Uma das 
fontes de limitação inerentes a uma audito-
ria é a:

a) capacidade técnica do auditor. 
b) idade média dos registros contábeis. 
c) cumplicidade do auditado com a audi-

toria. 
d) necessidade de que seja realizada num 

período de tempo razoável. 
e) finalidade social da instituição auditada.

13. (FCC – ASLEPE – 2014) 

De acordo com as Normas Brasileiras de Au-
ditoria, entre os princípios fundamentais de 
ética profissional relevantes para o auditor 
quando da condução de auditoria de de-
monstrações contábeis, figura a:

a) integridade.
b) publicidade.
c) fidedignidade.
d) legalidade.
e) oportunidade.

14. (FCC – TCE AM – 2013) 

Um auditor detectou indício de irregulari-
dade fora do escopo da auditoria, fato que 
foi devidamente informado ao seu superior 
hierárquico para a adoção das providências 
cabíveis. Essa medida foi tomada pelo audi-
tor em atendimento:

a) ao sigilo profissional.
b) ao zelo profissional.
c) à competência técnica.
d) à independência profissional.
e) à ética profissional.

15. (FCC – MPE PE – 2012) 

NÃO representa um requisito necessário 
para que o auditor possa conduzir adequa-
damente os trabalhos de asseguração das 
demonstrações contábeis:
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a) ceticismo profissional.
b) acesso irrestrito a todas as informações 

necessárias para fundamentar seu parecer.
c) julgamento profissional.
d) corresponsabilidade pela elaboração 

das demonstrações contábeis da enti-
dade auditada.

e) obtenção de evidência de auditoria 
apropriada e suficiente.

16. (FCC – TRT - 6ª Região – 2012) 

De acordo com as normas de auditoria ex-
terna, quando o auditor desenvolve seus 
trabalhos com uma postura que inclui ques-
tionamento e avaliação crítica e detalha-
da, e desempenhe os trabalhos com alerta 
para condições que possam indicar possí-
vel distorção, devido a erro ou fraude nas 
demonstrações financeiras, o auditor está 
aplicando:

a) julgamento profissional.
b) ceticismo profissional.
c) equidade profissional.
d) diligência profissional.
e) neutralidade profissional.

17. (FCC – TRE-CE – 2012) 

Um auditor externo ao proceder a audi-
toria da empresa Grãos e Cia, constata no 
ano de 2010, na fase pré-operacional da 
unidade construída em Palmas, o custo de 
R$ 18.000.000,00 relativos à terraplana-
gem do terreno da fábrica. Foram feitos os 
testes, que evidenciaram que o contrato 
de serviços de terraplanagem foi realizado 
com empresa devidamente constituída juri-
dicamente e em atividade normal. O paga-
mento do serviço contratado foi efetuado à 
empresa de terraplanagem e comprovado 
por pagamento eletrônico constante do ex-
trato bancário. O auditor em procedimento 
complementar e diante da expressividade 
dos valores foi até a unidade verificar os 
serviços. Ao indagar alguns funcionários foi 
informado que o serviço de terraplanagem 
havia sido feito pela prefeitura da cidade, 

a qual também doou o terreno a empresa 
Grãos e Cia. Os funcionários também infor-
maram que nunca esteve na empresa Grãos 
e Cia qualquer funcionário da empresa de 
terraplanagem contratada.

O procedimento do auditor mostra uma 
postura de:

a) falta de ética profissional por desconfiar 
da administração.

b) investigação, atitude não pertinente às 
atividades do auditor.

c) julgamento profissional avaliando a lici-
tude dos atos da equipe de auditores.

d) representante da Governança no proces-
so de identificação de todas as fraudes.

e) ceticismo profissional adequada às nor-
mas de auditoria.

18. (FCC – TRT - 20ª Região – 2011) 

Dentre outros, são princípios fundamentais 
de ética profissional relevantes para o Au-
ditor quando da condução de auditoria de 
demonstrações contábeis:

a) formalismo e confiabilidade.
b) integridade e pessoalidade.
c) confidencialidade e motivação.
d) formalismo e objetividade.
e) integridade e objetividade.

19 (FCC – INFRAERO – 2011) 

De acordo com as Normas Técnicas de Audi-
toria Independente, é princípio fundamen-
tal de ética profissional a:

a) interação com o auditado.
b) objetividade.
c) parcialidade.
d) integralidade.
e) subjetividade.

20. (FCC – TRF – 1ª Região – 2011) 

É prática ética do auditor:

a) guardar sigilo das informações que ob-
teve para realização da auditoria das 
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demonstrações contábeis, dando di-
vulgações dessas informações somente 
nas situações em que a lei ou as normas 
de auditoria permitam.

b) auditar empresa na qual sua prima de 
segundo grau é diretora financeira e 
administrativa, desde que declare no 
relatório de auditoria a existência dessa 
parte relacionada.

c) realizar auditoria de demonstrações 
contábeis de companhia aberta, desde 
que tenha no mínimo o registro no CRC, 
como contador.

d) conduzir os trabalhos de auditoria de 
forma a não repetir os procedimentos 
aplicados no ano anterior, para contas 
nas quais não foram encontradas irre-
gularidades, reduzindo assim o número 
de contas a serem auditadas.

e) aviltar honorários com a justificativa de 
manutenção do cliente, do quadro de 
funcionários da firma e da sua estrutura 
administrativa.

21. (FCC – TRT - 23ª Região – 2011) 

Está de acordo com o código de ética dos 
contadores o seguinte procedimento de um 
profissional de auditoria:

a) renunciar às funções que exerce, logo 
que se positive falta de confiança por 
parte do cliente ou empregador, a 
quem deverá notificar com trinta dias 
de antecedência, tornando públicos os 
motivos da renúncia.

b) guardar sigilo sobre o que souber em 
razão do exercício profissional lícito, 
inclusive no âmbito do serviço público, 
ressalvados os casos previstos em lei ou 
quando solicitado por autoridades com-
petentes, entre estas os Conselhos Re-
gionais de Contabilidade.

c) anunciar, em qualquer modalidade ou 
veículo de comunicação, conteúdo que 
resulte na diminuição do colega, da 
Organização Contábil ou da classe, em 
detrimento aos demais, sendo sempre 
admitida a indicação de títulos, especia-
lizações, serviços oferecidos, trabalhos 
realizados e relação de clientes.

d) valer-se de agenciador de serviços, me-
diante participação desse nos honorá-
rios a receber.

e) renunciar à liberdade profissional quan-
do houver quaisquer restrições ou im-
posições que possam prejudicar a eficá-
cia e a correção de seu trabalho.

22. (FCC – TRT - 24ª Região – 2011) 

O Código de Ética Profissional do Contabilis-
ta, bem como as NBC-PAs (Normas Profissio-
nais do Auditor Independente), estabelecem 
princípios fundamentais de ética profissional 
relevantes para o auditor, quando da con-
dução de auditoria de demonstrações con-
tábeis, e fornece estrutura conceitual para 
a aplicação desses princípios, que estão em 
linha com os princípios fundamentais, cujo 
cumprimento pelo auditor é exigido pelo 
Código IFAC (International Federation of  
Accountants). Tais princípios são:

a) perspicácia, objetividade, competência 
e zelo profissional, confidencialidade.

b) perspicácia, subjetividade, competên-
cia e zelo profissional, confidencialida-
de, conduta profissional.

c) integridade, subjetividade, zelo profis-
sional, confidencialidade, conduta pro-
fissional.

d) integridade, objetividade, competência 
e zelo profissional, confidencialidade, 
conduta profissional.

e) perspicácia, competência e zelo profis-
sional, transparência, conduta profis-
sional.

Gabarito: 1. E 2. C 3. E 4. A 5. A 6. E 7. E 8. B 9. A 10. D 11. B 12. D 13. A 14. B 15. D 16. B 17. E  
18. E 19. B 20. A 21. B 22. D
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INDEPENDÊNCIA

A independência do auditor frente à entidade salvaguarda a capacidade do auditor de formar 
opinião de auditoria sem ser afetado por influências que poderiam comprometer essa opinião. 

A independência aprimora a capacidade do auditor de atuar com integridade, ser objetivo e 
manter postura de ceticismo profissional.

A independência exige:

a) independência de pensamento – postura que permite expressar uma opinião sem ser 
afetado por influências que comprometem o julgamento profissional, permitindo à pessoa 
agir com integridade, objetividade e ceticismo profissional;

b) aparência de independência – evitar fatos e circunstâncias significativos a ponto de um 
terceiro bem informado, tendo conhecimento de todas as informações pertinentes, 
incluindo as salvaguardas aplicadas, concluir dentro do razoável que a integridade, a 
objetividade ou o ceticismo profissional da entidade de auditoria ou de membro da equipe 
de auditoria ficaram comprometidos. Prof.	  Me.	  Rodrigo	  Fontenelle	  

•  É a ameaça de que interesse financeiro ou outro interesse 
influenciará de forma não apropriada o julgamento ou o 
comportamento do auditor. 

Ameaça de 
interesse próprio 

•  É a ameaça de que o auditor não avaliará apropriadamente os 
resultados de julgamento dado ou serviço prestado anteriormente 
por ele nos quais o auditor confiará para formar um julgamento 
como parte da prestação do serviço atual. 

Ameaça de 
autorrevisão 

•  É a ameaça de que o auditor promoverá ou defenderá a posição de 
seu cliente a ponto em que a sua objetividade fique comprometida. 

Ameaça de 
defesa de 

interesse do 
cliente 

Independência 

Prof.	  Me.	  Rodrigo	  Fontenelle	  

•  É a ameaça de que, devido ao relacionamento longo ou 
próximo com o cliente, o auditor tornar-se-á solidário aos 
interesses dele ou aceitará seu trabalho sem muito 
questionamento. 

Ameaça de 
familiaridade 

•  É a ameaça de que o auditor será dissuadido de agir 
objetivamente em decorrência de pressões reais ou aparentes, 
incluindo tentativas de exercer influência indevida sobre o 
auditor. 

Ameaça de 
intimidação 

Independência 
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São criadas ameaças à independência quando um familiar imediato de membro da equipe de 
auditoria é empregado em cargo que exerce influência significativa sobre a posição financeira, 
o desempenho e os fluxos de caixa do cliente. A importância das ameaças depende de fatores 
como:

 • Cargo do familiar imediato.

 • Cargo do profissional na equipe de auditoria.

A importância da ameaça deve ser avaliada e salvaguardas aplicadas quando necessário para 
eliminar a ameaça ou reduzi-la a um nível aceitável. 

Exemplos dessas salvaguardas incluem:

 • Retirada da pessoa da equipe de auditoria.

 • Definição das responsabilidades da equipe de auditoria de modo que o profissional não 
trate de assuntos que sejam responsabilidade do familiar imediato.

Das diversas situações que podem caracterizar a perda de independência da entidade de 
auditoria em relação à entidade auditada, duas são mais exploradas pelas bancas:

Vínculos empregatícios ou similares por administradores, executivos ou empregados da 
entidade auditada, mantidos anteriormente com a entidade de auditoria. Nesse ponto, a NBC 
PA 290 (R1) estabelece que “a independência em relação ao cliente de auditoria é requerida 
durante o período de contratação e o período coberto pelas demonstrações contábeis. O 
período de contratação começa quando a equipe de auditoria começa a executar serviços de 
auditoria. O período de contratação termina quando o relatório de auditoria é emitido”.

Membros da entidade de auditoria que, anteriormente, eram administradores, executivos ou 
empregados da entidade auditada. Nesse ponto, a NBC PA 290 (R1) estabelece que:

Durante o período coberto pelo relatório de auditoria, se um membro da equipe de auditoria 
desempenhou a função de conselheiro ou diretor do cliente de auditoria, ou foi empregado em 
cargo que exerce influência significativa sobre a elaboração dos registros contábeis do cliente ou 
das demonstrações contábeis sobre as quais a firma emitirá relatório de auditoria, a ameaça criada 
seria tão significativa que nenhuma salvaguarda poderia reduzir a ameaça a um nível aceitável.

Quando são identificadas ameaças, exceto aquelas, claramente, insignificantes, devem ser 
definidas e aplicadas salvaguardas adequadas para eliminar a ameaça ou reduzi-la a um nível 
aceitável. Essa decisão deve ser documentada. A natureza das salvaguardas a serem aplicadas 
varia conforme as circunstâncias.

Determinadas situações caracterizam a perda de independência da entidade de auditoria em 
relação à entidade auditada. Dentre elas, destaca-se a perda por interesses financeiros.

Interesses financeiros:

Deter interesse financeiro em cliente de auditoria pode criar ameaça de interesse próprio. A 
existência e importância de qualquer ameaça criada depende: 

a) da função da pessoa que detém o interesse financeiro;
b) se o interesse financeiro é direto ou indireto; e
c) da materialidade do interesse financeiro.
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São a propriedade de títulos e valores mobiliários e quaisquer outros tipos de investimentos 
adquiridos ou mantidos pela entidade de auditoria, seus sócios, membros da equipe de 
auditoria ou membros imediatos da família dessas pessoas, relativamente à entidade auditada, 
suas controladas ou integrantes de um mesmo grupo econômico, dividindo-se em diretos e 
indiretos:

a) interesses financeiros diretos são aqueles sobre os quais o detentor tem controle, seja em 
ações, debêntures ou em outros títulos e valores mobiliários; e

b) interesses financeiros indiretos são aqueles sobre os quais o detentor não tem controle 
algum. A relevância de interesse financeiro indireto deve ser considerada no contexto da 
entidade auditada, do trabalho e do patrimônio líquido do indivíduo em questão.

Se um membro da equipe de auditoria, um familiar imediato dessa pessoa ou uma firma tiverem 
interesse financeiro direto ou interesse financeiro indireto relevante no cliente de auditoria, a 
ameaça de interesse próprio criada será tão significativa que nenhuma salvaguarda poderá 
reduzir a ameaça a um nível aceitável.

Prof.	  Me.	  Rodrigo	  Fontenelle	  

Aplicar salvaguardas, quando necessário, para eliminar as 
ameaças ou reduzi-las a um nível aceitável 

Avaliar a importância das ameaças identificadas 

Identificar ameaças à independência 

Independência 

Rotação dos Responsáveis Técnicos

Objetivando impedir o risco de perda da objetividade e do ceticismo do auditor, é necessária a 
aplicação das seguintes ações, no caso de entidade de interesse do público: 

a) rotação do sócio encarregado do trabalho de auditoria e do revisor de controle de qualidade 
do trabalho de auditoria a intervalos menores ou iguais a cinco anos consecutivos; e

b) intervalo mínimo de dois anos para o retorno desses responsáveis técnicos à equipe de 
auditoria.
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Rotação da Firma de Auditoria
De acordo com o Art. 31 da Instrução CVM nº 308/99, que dispõe sobre o registro e o exercício 
da atividade de auditoria independente no âmbito do mercado de valores mobiliários, o 
Auditor Independente – Pessoa Física – e o Auditor Independente – Pessoa Jurídica –  não 
podem prestar serviços para um mesmo cliente, por prazo superior a cinco anos consecutivos, 
contados a partir da data da Instrução, exigindo-se um intervalo mínimo de três anos para a sua 
recontratação.

Segundo a Instrução CVM nº 509/2011:

"O prazo estabelecido no art. 31 desta Instrução é de até 10 (dez) anos consecutivos caso:

I – a companhia auditada possua Comitê de Auditoria Estatutário – CAE em funcionamento 
permanente; e

II – o auditor seja pessoa jurídica.

§ 1º Para a utilização da prerrogativa prevista no caput, o CAE deverá estar instalado no exercício 
social anterior à contratação do auditor independente.

§ 2º Adotada a prerrogativa prevista no caput, o auditor independente deve proceder à rotação 
do responsável técnico, diretor, gerente e de qualquer outro integrante da equipe de auditoria 
com função de gerência, em período não superior a 5 (cinco) anos consecutivos, com intervalo 
mínimo de 3 (três) anos para seu retorno".

Honorários

Quando um cliente de auditoria é entidade de interesse do público e, por dois anos 
consecutivos, o total de honorários desse cliente e de suas respectivas entidades relacionadas 
representa mais de 15% do total de honorários recebidos pela firma, ela deve divulgar para 
os responsáveis pela governança o fato, discutindo quais salvaguardas ela aplicará para reduzir 
a ameaça a um nível aceitável e aplicar a salvaguarda selecionada (contratar outro auditor ou 
órgão regulador para proceder à revisão de qualidade do trabalho (pós-emissão)).

Quando o total de honorários exceder significativamente 15%, a firma deve avaliar se a 
importância da ameaça é tal que uma revisão pós-emissão não reduziria a ameaça a um nível 
aceitável sendo, portanto, necessária uma revisão pré-emissão. 
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Questões

FCC

1. (FCC – ISS-SP – 2012) 

A independência do auditor externo da em-
presa Aquisição S.A. é comprometida pelas 
situações:

I – A empresa Aquisição S.A. comprou a em-
presa Ágile S.A.. A firma de auditoria da ad-
quirente é a mesma que realizou os traba-
lhos de due dilligence da empresa Aquisição 
S.A. e de consultoria tributária no ano da 
aquisição para a empresa Ágile.

II – O diretor financeiro da empresa Ági-
le S.A é primo em segundo grau do diretor 
presidente da empresa Aquisição S.A.

III – A firma de auditoria indica escritórios 
de advocacia para a empresa Aquisição S.A. 
em suas contingências tributárias.

Afeta a independência do auditor externo o 
que consta em:

a) III, apenas.
b) II, apenas.
c) I, II e III.
d) I, apenas.
e) II e III, apenas.

2. (FCC – TRT - 4ª Região – 2011) 

O auditor pode:

a) realizar auditoria em empresa na qual 
seu pai exerça cargo de diretor. 

b) trabalhar em empresa cliente, desde 
que decorridos 360 dias de seu desliga-
mento da firma de auditoria. 

c) exercer julgamento profissional ao pla-
nejar e executar a auditoria de demons-
trações contábeis. 

d) executar trabalhos de auditoria, desde 
que tenha formação em contabilidade 
ou administração. 

e) ser responsabilizado pela não detecção 
de distorções, ainda que não sejam re-
levantes para as demonstrações contá-
beis como um todo. 

3. (FCC – TRF – 1ª Região – 2011) 

Considere as assertivas a seguir:

I – A auditoria é uma investigação oficial de 
suposto delito. Portanto, o auditor não re-
cebe poderes legais específicos, tais como o 
poder de busca, que podem ser necessários 
para tal investigação.

II – Desde que o auditor assine declaração 
de independência, não é mais necessário 
que decline de trabalhos nos quais existam, 
na administração da empresa auditada, pa-
rentes em nível de segundo grau.

III – Em decorrência das limitações ineren-
tes de uma auditoria, há um risco inevitável 
de que algumas distorções relevantes das 
demonstrações contábeis não sejam detec-
tadas, embora a auditoria seja adequada-
mente planejada e executada em conformi-
dade com as normas legais de auditoria.

Está correto o que se afirma SOMENTE em:

a) II e III.
b) I e II. 
c) I. 
d) II. 
e) III.
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ESAF

4. (ESAF – RFB – 2012) 

A empresa Betume S.A. é uma empresa de 
interesse público que vem sendo auditada 
pela empresa Justos Auditores Indepen-
dentes, pelo mesmo sócio-principal há sete 
anos. Considerando a NBC PA 290, deve a 
firma de auditoria externa:

a) ser substituída por outra, não podendo 
retornar a fazer a auditoria da empresa 
no prazo de dez anos.

b) fazer a substituição desse sócio-princi-
pal, podendo o mesmo retornar a fazer 
trabalhos de auditoria nessa companhia 
somente após cinco anos.

c) substituir toda a equipe de auditoria, 
podendo retornar aos trabalhos nessa 
companhia, decorridos no mínimo três 
anos.

d) trocar o sócio-principal e demais sócios-
-chave do trabalho, podendo retornar a 
fazer auditoria após decorrido o prazo 
de dois anos.

e) comunicar ao cliente a manutenção do 
sócio-principal, ficando a cargo do ór-
gão regulador a determinação ou não 
da substituição.

5. (ESAF – CVM – 2010) 

Assinale a opção que indica uma ação capaz 
de eliminar a perda de independência da 
entidade de auditoria por interesse finan-
ceiro direto.

a) Fazer constar nos relatórios produzidos 
o tipo de interesse financeiro, a exten-
são desse interesse.

b) Encerrar o trabalho de auditoria ou 
transferi-lo a outra entidade.

c) Alienar o interesse financeiro direto an-
tes de a pessoa física tornar-se membro 
da equipe de auditoria.

d) Alienar o interesse financeiro ou trans-
feri-lo temporariamente até a conclusão 
dos trabalhos.

e) Comunicar às entidades de supervisão 
e controle a existência desse interesse e 
aguardar pronunciamento.

6. (ESAF – CVM – 2010) 

Visando manter a qualidade e a credibilida-
de do seu trabalho, ao identificar ameaças 
que possam comprometer a sua indepen-
dência, o auditor deve tomar a seguinte pro-
vidência:

a) comunicar a direção da entidade audi-
tada, para que sejam tomadas as provi-
dências necessárias à sua eliminação.

b) aplicar as salvaguardas adequadas, para 
eliminar as ameaças ou reduzi-las a um 
nível aceitável, documentando-as.

c) propor aos responsáveis pela entidade 
de auditoria a supressão das ameaças 
mediante acordo entre as entidades.

d) documentar as ameaças e comunicá-las 
aos órgãos de supervisão e controle do 
setor em que atua a entidade auditada.

e) eliminar as ameaças mediante comuni-
cação aos responsáveis pela governan-
ça da entidade auditada e fazer constar 
tais providências no seu parecer.

7. (Pref. Natal – AFTM – 2008 – ESAF) 

A firma de auditoria Verificações Ltda. foi 
convidada, pela empresa Múltiplos S.A., 
para elaborar proposta de auditoria para 
suas demonstrações contábeis relativas ao 
ano de 2007. O auditor, nesse período, já 
havia efetuado a revisão das declarações de 
imposto de renda da empresa e consultoria, 
elaborando a avaliação dos ativos de uma 
empresa coligada, para que a mesma fosse 
incorporada pela empresa Múltiplos S.A. 
Deve o auditor, nessa situação,

a) recusar o convite de auditoria por con-
flito nos trabalhos já executados e os a 
serem desempenhados.

b) participar do processo elaborando pro-
posta que evidencie os trabalhos já exe-
cutados e os honorários cobrados.
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c) omitir os serviços de consultoria presta-
dos, deixando que o cliente analise sua 
independência ou não para realização 
do trabalho.

d) exigir os trabalhos como complemento 
das atividades já desempenhadas na 
empresa.

e) aceitar o convite, com limitação de es-
copo, restringindo os trabalhos somen-
te aos processos dos quais não tenha 
participado como consultor.

8. (ESAF – CGU – Correição – 2006) 

Em uma Auditoria Independente, a perda 
de independência pode-se dar pela ocorrên-
cia dos seguintes fatos, exceto:

a) operações de créditos e garantias com a 
entidade auditada.

b) relacionamentos comerciais com a enti-
dade auditada.

c) relacionamentos familiares e pessoais 
com a entidade auditada.

d) atuação como administrador ou diretor 
de entidade auditada.

e) recebimento dos honorários devidos 
pelos serviços de auditoria prestados à 
entidade auditada.

9. (ESAF – SEFAZ-CE – 2006) 

É fator determinante para a recusa de um 
trabalho de auditoria externa:

a) o auditor ser importante acionista da 
empresa auditada.

b) o auditor ter conhecimento suficiente 
sobre o negócio da empresa.

c) a possibilidade de o profissional contra-
tado poder realizar o trabalho com im-
parcialidade.

d) a necessidade de uso de especialistas 
para avaliação de áreas específicas.

e) a existência de fraude ou erro nas de-
monstrações auditadas.

Gabarito: 1. D 2. C 3. E 4. D 5. C 6. B 7. A 8. E 9. A
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AUDITORIA INTERNA
Prof.	  Me.	  Rodrigo	  Fontenelle	  

Camadas de Controle 

Auditoria	  
Externa	  

Auditoria	  
Interna	  

Controles	  
Internos	  

Organograma Empresarial
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Definição:

A Auditoria Interna compreende os exames, análises, avaliações, levantamentos e 
comprovações, metodologicamente estruturados para a avaliação da integridade, 
adequação, eficácia, eficiência e economicidade dos processos, dos sistemas de informações 
e de controles internos integrados ao ambiente, e de gerenciamento de riscos, com vistas a 
assistir à administração da entidade no cumprimento de seus objetivos.

Finalidade

Prof.	  Me.	  Rodrigo	  Fontenelle	  

Finalidade 
 
 
 
	  

AGREGAR	  VALOR	   APERFEIÇOAMENTO	  

PROCESSOS	  

GESTÃO	  

CONTROLES	  
INTERNOS	  

Auditoria Interna 

Principais objetivos:

 • Verificar se as normas relativas ao sistema contábil e de controles internos estão sendo 
cumpridas.

 • Promover medidas de incentivo para o cumprimento das normas contábeis e dos controles 
internos.

 • Verificar a necessidade de aperfeiçoamento e propor novas normas para o sistema contábil 
e de controles internos.

A Auditoria Interna deve assessorar a administração da entidade no trabalho de prevenção de 
fraudes e erros, obrigando-se a informá-la, sempre por escrito, de maneira reservada, sobre 
quaisquer indícios ou confirmações de irregularidades detectadas no decorrer de seu trabalho.

A Auditoria Interna é exercida nas pessoas jurídicas de direito público, interno ou externo, e de 
direito privado.

Segundo a Resolução CFC nº 560/83, o auditor interno deve ter formação em Contabilidade.
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Auditoria Interna X Externa

Elementos Auditoria Interna Auditoria Externa

Profissional Funcionário da empresa 
(auditor interno)

Prestador de serviços 
independente

Ação e Objetivo Exame dos processos 
(operacionais e contábeis) Demonstrações financeiras

Finalidade

Promover melhorias nos 
controles da empresa de forma 

a assegurar a proteção ao 
patrimônio

Opinar sobre as demonstrações 
financeiras

Relatório Principal
Recomendações de 

controle interno e eficiência 
administrativa

Relatório do Auditor 
Independente

Grau de Independência Menor Maior

Interessados no trabalho Empresa Empresa e público

Intensidade dos trabalhos em 
cada área (Volume dos Testes) Maior Menor

Continuidade do trabalho Contínuo Periódico / Pontual

Planejamento de Auditoria Interna

O planejamento do trabalho da Auditoria Interna compreende os exames preliminares das 
áreas, atividades, produtos e processos, para definir a amplitude e a época do trabalho a ser 
realizado, de acordo com as diretrizes estabelecidas pela administração da entidade.

O planejamento deve ser documentado e os programas de trabalho formalmente preparados, 
detalhando-se o que for necessário à compreensão dos procedimentos que serão aplicados, 
em termos de natureza, oportunidade, extensão, equipe técnica e uso de especialistas.

O planejamento deve considerar os fatores relevantes na execução dos trabalhos, 
especialmente os seguintes:

 • o conhecimento detalhado da política e dos instrumentos de gestão de riscos da entidade;

 • o conhecimento detalhado das atividades operacionais e dos sistemas contábil e de 
controles internos da entidade e seu grau de confiabilidade;

 • a natureza, a oportunidade e a extensão dos procedimentos de auditoria interna a serem 
aplicados, alinhados com a política de gestão de riscos da entidade;

 • a existência de entidades associadas, filiais e partes relacionadas que estejam no âmbito 
dos trabalhos da Auditoria Interna.
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O planejamento deve considerar os fatores relevantes na execução dos trabalhos, especialmente 
os seguintes:

 • o uso do trabalho de especialistas;

 • os riscos de auditoria, quer pelo volume ou pela complexidade das transações e operações;

 • o conhecimento do resultado e das providências tomadas em relação a trabalhos 
anteriores, semelhantes ou relacionados;

 • as orientações e as expectativas externadas pela administração aos auditores internos; e

 • o conhecimento da missão e objetivos estratégicos da entidade.

A análise dos riscos da Auditoria Interna deve ser feita na fase de planejamento dos trabalhos; 
estando os riscos relacionados à possibilidade de não se atingir, de forma satisfatória, o 
objetivo dos trabalhos. Nesse sentido, devem ser considerados, principalmente, os seguintes 
aspectos:

 • a verificação e a comunicação de eventuais limitações ao alcance dos procedimentos 
da Auditoria Interna, a serem aplicados, considerando o volume ou a complexidade das 
transações e das operações;

 • a extensão da responsabilidade do auditor interno no uso dos trabalhos de especialistas.

Evidências em Auditoria Interna

 • Suficiente: é aquela que é factual e convincente, de tal forma que uma pessoa prudente e 
informada possa entendê-la da mesma forma que o auditor interno.

 • Adequada: é aquela que, sendo confiável, propicia a melhor evidência alcançável, por 
meio do uso apropriado das técnicas de Auditoria Interna.

 • Relevante: é a que dá suporte às conclusões e às recomendações da Auditoria Interna.

 • Útil: é a que auxilia a entidade a atingir suas metas.

Papéis de Trabalho em Auditoria Interna

A Auditoria Interna deve ser documentada por meio de papéis de trabalho, elaborados em 
meio físico ou eletrônico, que devem ser organizados e arquivados de forma sistemática e 
racional.

Os papéis de trabalho constituem documentos e registros dos fatos, informações e provas, 
obtidos no curso da auditoria, a fim de evidenciar os exames realizados e dar suporte à sua 
opinião, críticas, sugestões e recomendações.
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Os papéis de trabalho devem ter abrangência e grau de detalhe suficientes para propiciarem a 
compreensão do planejamento, da natureza, da oportunidade e da extensão dos procedimentos 
de Auditoria Interna aplicados, bem como do julgamento exercido e do suporte das conclusões 
alcançadas.

Análises, demonstrações ou quaisquer outros documentos devem ter sua integridade 
verificada sempre que forem anexados aos papéis de trabalho.

Amostragem em Auditoria Interna

Segundo a NBC TI 01, ao determinar a extensão de um teste de auditoria ou um método de 
seleção de itens a serem testados, podem ser empregadas técnicas de amostragem. Além 
disso, ao usar método de amostragem, estatística ou não, deve ser projetada e selecionada 
uma amostra que possa proporcionar evidência de auditoria suficiente e apropriada.

Testes de Auditoria Interna

Testes de observância:

Visam à obtenção de razoável segurança de que os controles internos estabelecidos pela 
administração estão em efetivo funcionamento, inclusive quanto ao seu cumprimento pelos 
funcionários e administradores da entidade.

Testes substantivos:

Visam à obtenção de evidência quanto à suficiência, exatidão e validade dos dados produzidos 
pelos sistemas de informação da entidade.

Técnicas de Auditoria Interna

Inspeção:

Verificação de registros, documentos e ativos tangíveis.

Observação:

Acompanhamento de processo ou procedimento quando de sua execução.
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Investigação e Confirmação:

Obtenção de informações perante pessoas físicas ou jurídicas conhecedoras das transações e 
das operações, dentro ou fora da entidade.

Relatório de Auditoria Interna

O relatório é o documento pelo qual a Auditoria Interna apresenta o resultado dos seus 
trabalhos, devendo ser redigido com objetividade e imparcialidade, de forma a expressar, 
claramente, suas conclusões, recomendações e providências a serem tomadas pela 
administração da entidade.

O relatório da Auditoria Interna deve abordar, no mínimo, os seguintes aspectos:

 • o objetivo e a extensão dos trabalhos;

 • a metodologia adotada;

 • os principais procedimentos de auditoria aplicados e sua extensão;

 • eventuais limitações ao alcance dos procedimentos de auditoria;

 • a descrição dos fatos constatados e as evidências encontradas;

 • os riscos associados aos fatos constatados; e

 • as conclusões e as recomendações resultantes dos fatos constatados.

O relatório da Auditoria Interna deve ser apresentado a quem tenha solicitado o trabalho ou a 
quem este autorizar, devendo ser preservada a confidencialidade do seu conteúdo. 

A Auditoria Interna deve avaliar a necessidade de emissão de relatório parcial, na hipótese de 
constatar impropriedades/irregularidades/ilegalidades que necessitem providências imediatas 
da administração da entidade e que não possam aguardar o final dos exames.
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Questões

CESPE

1. (CESPE – DPU – 2016) 

Com base nas normas brasileiras para o 
exercício e a execução de trabalho da audi-
toria interna, julgue os itens subsequentes.

O principal objetivo do auditor interno é 
obter achados que permitam fundamentar 
as evidências acerca dos procedimentos de 
auditoria aplicados.

( ) Certo   ( ) Errado

2. (CESPE – DPU – 2016) 

Com base nas normas brasileiras para o 
exercício e a execução de trabalho da audi-
toria interna, julgue os itens subsequentes.

Recomenda-se que haja uma relação pesso-
al entre o auditor interno e o gestor da en-
tidade auditada, o que favorece a confiden-
cialidade das informações, que não devem 
ser reveladas a terceiros.

( ) Certo   ( ) Errado

3. (CESPE – DPU – 2016) 

Com base nas normas brasileiras para o 
exercício e a execução de trabalho da audi-
toria interna, julgue os itens subsequentes.

Enquanto no setor privado a auditoria inter-
na pode se limitar à verificação da economi-
cidade e da eficiência da entidade auditada, 
no setor público, além dessa verificação, a 
auditoria interna deve avaliar também in-
formações contábeis.

( ) Certo   ( ) Errado

4. (CESPE – DPU – 2016) 

Os papéis de trabalho obtidos nas audito-
rias internas são semelhantes em suas fina-
lidades e importância aos papéis elabora-
dos diretamente pelos auditores internos.

( ) Certo   ( ) Errado

5. (CESPE – DPU – 2016) 

Se, durante a avaliação dos inventários de 
material de consumo e permanente da uni-
dade auditada, a auditoria interna identifi-
car falhas, além da devida fundamentação 
em relação às normas legais descumpridas, 
os auditores devem propor possíveis solu-
ções em seu relatório.

( ) Certo   ( ) Errado

6. (CESPE – TCDF – 2014) 

O planejamento dos trabalhos da audito-
ria interna deve contemplar, entre outros 
fatores, o concurso de especialistas, para 
quem as responsabilidades são inteiramen-
te transferidas.

( ) Certo   ( ) Errado

7. (CESPE – FUB-DF – 2013) 

Na execução do trabalho da auditoria, o au-
ditor interno deve analisar e documentar 
informação: necessária – o mínimo para dar 
certeza sobre a suspeita; apropriada – obti-
da sem o concurso dos responsáveis pelas 
operações; material — contendo a maior 
parte dos valores; e consistente — que é re-
corrente.

( ) Certo   ( ) Errado
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8. (CESPE – FUB-DF – 2013) 

No planejamento dos trabalhos da audito-
ria interna, cabe ao próprio setor definir a 
extensão e profundidade dos exames, mas 
é a administração que determina a época da 
realização de cada trabalho.

( ) Certo   ( ) Errado

9. (CESPE – ANP – 2013)

Em relação à natureza, campo de atuação e 
noções básicas de auditoria interna e exter-
na, julgue os itens subsequentes.

Com a evolução da atividade empresarial e 
o crescimento da captação de recursos de 
terceiros, os investidores precisam conhecer 
a posição financeira e patrimonial das en-
tidades, o que ocorre por meio do parecer 
emitido pela auditoria interna das entidades 
a respeito da adequação das demonstra-
ções contábeis.

( ) Certo   ( ) Errado

10. (CESPE – ANP – 2013) 

Em relação à natureza, campo de atuação e 
noções básicas de auditoria interna e exter-
na, julgue os itens subsequentes.

Quanto à natureza dos procedimentos rea-
lizados durante a auditoria, o auditor é limi-
tado em sua investigação pela possibilidade 
de distorção nas informações fornecidas 
pela administração da auditada

( ) Certo   ( ) Errado

11. (CESPE – AFT – 2013) 

Um dos requisitos para assegurar a necessá-
ria independência técnica aos auditores in-
ternos é a garantia de que, no planejamento 
de seu trabalho, eles não serão influencia-
dos pelas orientações emanadas da admi-
nistração da entidade e, eventualmente, por 
suas expectativas.

( ) Certo   ( ) Errado

12. (CESPE – TCU – 2013) 

As atribuições dos auditores internos e ex-
ternos diferem, pois, no primeiro caso, es-
tão fixadas no contrato de trabalho, como 
empregado da empresa, e, no segundo, no 
contrato de prestação de serviços com o 
profissional ou empresa. O auditor interno 
tem responsabilidade essencialmente tra-
balhista; o externo, responsabilidade profis-
sional, civil e criminal.

( ) Certo   ( ) Errado

13. (CESPE – BACEN – 2013) 

Ao suspeitar da ocorrência de fraude na en-
tidade sob seu controle, o auditor interno 
deve levar o fato ao conhecimento da admi-
nistração da entidade, realizando essa co-
municação em conversa reservada.

( ) Certo   ( ) Errado

14. (CESPE – BACEN – 2013) 

Os auditores internos de determinada en-
tidade desobrigam-se de prestar ajuda ou 
assessoramento a equipe de auditoria in-
dependente contratada para examinar as 
demonstrações contábeis da referida enti-
dade.

( ) Certo   ( ) Errado

15. (CESPE – FUB-DF – 2013) 

Na hipótese do uso de trabalhos de especia-
listas, o auditor interno está isento de quais-
quer responsabilidades em relação aos refe-
ridos trabalhos.

( ) Certo   ( ) Errado

16. (CESPE – FUB-DF – 2013)

No caso de a auditoria interna detectar indí-
cios de irregularidades no decorrer de seus 
trabalhos e avaliar que a administração da 
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entidade deve adotar providências imedia-
tas, a auditoria deve fazer a comunicação 
por escrito, em caráter reservado.

( ) Certo   ( ) Errado

17. (CESPE – FUB-DF – 2013) 

A política e os objetivos estratégicos da enti-
dade não devem influenciar o planejamento 
dos trabalhos da auditoria interna, que deve 
manter sua independência e objetividade.

( ) Certo   ( ) Errado

18. (CESPE – FUB-DF – 2013) 

A auditoria interna, além de suas funções 
convencionais, pode ser incumbida de ava-
liar o processo de governança, no que diz 
respeito à realização de seus objetivos de 
ética e valores, assim como atuar na identifi-
cação e avaliação das vulnerabilidades rele-
vantes a riscos.

( ) Certo   ( ) Errado

19. (CESPE – ANP – 2013) 

Em relação à natureza, campo de atuação e 
noções básicas de auditoria interna e exter-
na, julgue os itens subsequentes.

O escopo dos trabalhos do auditor interno 
deve ser fixado pela gerência, contudo o tra-
balho do auditor externo é predefinido no 
contrato.

( ) Certo   ( ) Errado

20. (CESPE – FUB-DF – 2013) 

Os auditores internos, apesar de sua subor-
dinação à administração da empresa e do 
âmbito de seu trabalho, devem adotar, entre 
seus procedimentos, a investigação e a con-
firmação, que envolvem pessoas físicas ou ju-
rídicas de dentro ou de fora da entidade.

( ) Certo   ( ) Errado

21. (CESPE – TCDF – 2012) 

Acerca de auditoria interna, julgue o item 
seguinte: os serviços de auditoria interna, 
estabelecidos dentro dos órgãos e institui-
ções governamentais, são, na maior medida 
possível, no âmbito de sua respectiva estru-
tura, independentes nos aspectos funcio-
nais e de organização.

( ) Certo   ( ) Errado

22. (CESPE – TRE-ES – Analista Judiciário – 
2011)

Com base nas normas brasileiras para o 
exercício da auditoria interna, julgue os 
itens que se seguem.

Sem prejuízo da fiscalização do Conselho 
Federal e dos conselhos regionais de conta-
bilidade, o contador, na função de auditor, 
não é obrigado a disponibilizar seus papéis 
de trabalho, relatórios, entre outros docu-
mentos, exceto nos casos de determinação 
judicial.

( ) Certo   ( ) Errado

23. (CESPE – STM – 2011) 

O trabalho realizado pelos auditores inter-
nos pode ser relevante para os auditores 
independentes, visto que, embora os meios 
utilizados por ambos, para alcançar seus ob-
jetivos, sejam, necessariamente, diferentes, 
os objetivos de suas respectivas funções são 
semelhantes.

( ) Certo   ( ) Errado

24. (CESPE – TRT - 21ª Região – 2010) 

A investigação e a confirmação, que consis-
tem na obtenção de informações dentro ou 
fora da entidade, são procedimentos a se-
rem considerados na aplicação dos testes de 
observância. 

( ) Certo   ( ) Errado
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ESAF

25. (ESAF – SUSEP – 2010) 

O auditor interno, ao realizar seus testes, 
efetuou o acompanhamento dos inventários 
físicos, confrontou as notas fiscais do perí-
odo com os registros e realizou a circulari-
zação dos advogados internos e externos. 
Esses procedimentos correspondem respec-
tivamente a:

a) investigação, inspeção e observação.
b) inspeção, observação e investigação.
c) confirmação, investigação e observa-

ção.
d) circularização, observação e inspeção.
e) observação, Inspeção e investigação. 

26. (ESAF – SEFAZ – PRJ – 2010) 

Para a obtenção de informações junto a pes-
soas ou entidades conhecedoras da transa-
ção, dentro ou fora da entidade, o procedi-
mento de auditoria a ser aplicado é:

a) inspeção.
b) observação.
c) revisão analítica.
d) confirmação.
e) solicitação de informações.

27. (ESAF – Fiscal de Rendas-RJ – 2010) 

A respeito dos objetivos da auditoria interna 
e da auditoria independente, é correto afir-
mar que:

a)  o objetivo da auditoria interna é apoiar 
a administração da entidade no cum-
primento dos seus objetivos, enquanto 
o da auditoria independente é a emis-
são de parecer sobre as demonstrações 
contábeis.

b) a auditoria interna se preocupa em ava-
liar os métodos e as técnicas utilizadas 
pela contabilidade, enquanto a audi-
toria externa cuida de revisar os lança-
mentos e demonstrações contábeis.

c) a atuação de ambas não difere na es-
sência uma vez que os objetivos da ava-
liação é sempre a contabilidade.

d) a auditoria interna cuida em verificar os 
aspectos financeiros da entidade, en-
quanto a auditoria externa se preocu-
pa com os pareceres a respeito das de-
monstrações contábeis.

e) o objetivo da auditoria interna é produ-
zir relatórios demonstrando as falhas e 
deficiências dos processos administra-
tivos e os da auditoria externa é emitir 
parecer sobre a execução contábil e fi-
nanceira da entidade.

28. (ESAF – RECEITA FEDERAL – 2009) 

Com relação aos relatórios de auditoria in-
terna, pode-se afirmar que:

a) podem considerar posições de interesse 
da administração e dos gestores, sendo 
conduzidos aos interesses desses.

b) devem estar disponíveis a qualquer ad-
ministrador da empresa, sem restrição.

c) podem relatar parcialmente os riscos 
associados aos possíveis pontos a serem 
levantados pela auditoria externa.

d) somente devem ser emitidos antes do 
final dos trabalhos, quando houver irre-
gularidades que requeiram ações ime-
diatas.

e) não devem ser emitidos antes do final 
dos trabalhos, por não possuírem infor-
mações completas.

29.  (ESAF – SEFAZ-SP – APOFP – 2009) 

Sobre a auditoria independente, é correto 
afirmar que tem por objetivo:

a) auxiliar a administração da entidade no 
cumprimento de seus objetivos.

b) apresentar subsídios para o aperfeiçoa-
mento da gestão e dos controles inter-
nos.

c) emitir parecer sobre a adequação das 
demonstrações contábeis.
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d)  levar à instância decisória elementos de 
prova necessários a subsidiar a justa so-
lução do litígio.

e) recomendar soluções para as não-con-
formidades apontadas nos relatórios.

30. (ESAF – ANA – 2009) 

Entre as Normas Brasileiras de Contabili-
dade, a NBC-T-12 trata da atividade e dos 
procedimentos da Auditoria Interna. Nesse 
contexto, é correto afirmar:

a) o relatório do auditor interno deve ser 
redigido com objetividade e imparciali-
dade.

b) o termo ‘erro’ aplica-se a atos volun-
tários de omissão e manipulação de 
transações e operações, adulteração de 
documentos, registros, relatórios e de-
monstrações contábeis.

c) para dar suporte aos resultados de seu 
trabalho, o auditor interno deve se va-
ler, unicamente, da análise e interpreta-
ção das informações contábeis.

d) o termo ‘fraude’ aplica-se a atos invo-
luntários de omissão, desatenção, des-
conhecimento ou má interpretação de 
fatos na elaboração de registros e de-
monstrações contábeis.

e) o uso de técnicas de amostragem esta-
tística é vedado na auditoria interna.

Gabarito: 1. E 2. E 3. C 4. C 5. C 6. E 7. E 8. E 9. E 10. C 11. E 12. C 13. E 14. C 15. E 16. C 17. E  
18. C 19. E 20. C 21. C 22. E 23. E 24. C 25. E 26. D 27. A 28. D 29. C 30. A
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PLANEJAMENTO DE AUDITORIA
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Fluxo de Auditoria 
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Auditoria	  

Planejamento de Auditoria 
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Atividades preliminares do trabalho de auditoria:

Realizar as atividades preliminares do trabalho de auditoria auxilia o auditor na identificação e 
avaliação de eventos ou situações que possam afetar adversamente a capacidade do auditor de 
planejar e realizar o trabalho de auditoria. A realização dessas atividades preliminares permite 
ao auditor planejar o trabalho de auditoria para o qual, por exemplo:

a) o auditor mantém a necessária independência e capacidade para realizar o trabalho;

b) não há problemas de integridade da administração que possam afetar a disposição do 
auditor de continuar o trabalho;

c) não há desentendimentos com o cliente em relação aos termos do trabalho.

Planejamento não é uma fase isolada da auditoria, mas um processo contínuo e iterativo, 
que muitas vezes começa logo após (ou em conexão com) a conclusão da auditoria anterior, 
continuando até a conclusão do trabalho de auditoria atual.

O envolvimento do sócio do trabalho e de outros membros-chave da equipe de trabalho no 
planejamento da auditoria incorpora a sua experiência e seus pontos de vista, otimizando assim 
a eficácia e a eficiência do processo de planejamento.

Planejamento de Auditoria

O planejamento da auditoria envolve a definição de estratégia global para o trabalho e o 
desenvolvimento de plano de auditoria. Um planejamento adequado é benéfico para a 
auditoria das demonstrações contábeis de várias maneiras, inclusive para:

 • auxiliar o auditor a dedicar atenção apropriada às áreas importantes da auditoria;

 • auxiliar o auditor a organizar adequadamente o trabalho de auditoria para que seja 
realizado de forma eficaz e eficiente;

 • auxiliar na seleção dos membros da equipe de trabalho com níveis apropriados de 
capacidade e competência para responderem aos riscos esperados e na alocação 
apropriada de tarefas.

O auditor deve estabelecer uma estratégia global de auditoria que defina o alcance, a época 
e a direção da auditoria, para orientar o desenvolvimento do plano de auditoria. Ao definir a 
estratégia global, o auditor deve:

a) identificar as características do trabalho para definir o seu alcance;

b) definir os objetivos do relatório do trabalho de forma a planejar a época da auditoria e a 
natureza das comunicações requeridas;

c) considerar os fatores que no julgamento profissional do auditor são significativos para 
orientar os esforços da equipe do trabalho;
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d) considerar os resultados das atividades preliminares do trabalho de auditoria e, quando 
aplicável, se é relevante o conhecimento obtido em outros trabalhos realizados pelo sócio 
do trabalho para a entidade; e

e) determinar a natureza, a época e a extensão dos recursos necessários para realizar o 
trabalho.

O plano de auditoria é mais detalhado que a estratégia global de auditoria visto que inclui 
a natureza, a época e a extensão dos procedimentos de auditoria a serem realizados pelos 
membros da equipe de trabalho. O planejamento desses procedimentos de auditoria ocorre no 
decurso da auditoria, à medida que o plano de auditoria para o trabalho é desenvolvido. 

Exemplo: o planejamento dos procedimentos de avaliação de riscos ocorre na fase inicial de 
auditoria. Entretanto, o planejamento da natureza, da época e da extensão de procedimentos 
específicos adicionais de auditoria depende do resultado dessa avaliação de riscos.

O auditor deve desenvolver o plano de auditoria, que deve incluir a descrição de:

a) natureza, época e extensão dos procedimentos planejados de avaliação de risco;

b) natureza, época e extensão dos procedimentos adicionais de auditoria planejados no nível 
de afirmação;

c) outros procedimentos de auditoria planejados e necessários para que o trabalho esteja em 
conformidade com as normas de auditoria.

Trabalho	  de	  Auditoria	  Inicial	  

(a)	  As	  demonstrações	  contábeis	  
do	  período	  anterior	  não	  foram	  

auditadas;	  ou	  

(b)	  As	  demonstrações	  
contábeis	  do	  período	  anterior	  
foram	  auditadas	  por	  auditor	  
independente	  antecessor.	  

Planejamento de Auditoria 

Planejamento em Auditoria Inicial:

Para a auditoria inicial, o auditor pode considerar os seguintes temas adicionais na definição da 
estratégia global e do plano de auditoria:

 • exceto se for proibido por lei ou norma, manter contato com o auditor antecessor, por 
exemplo, para conduzir a revisão de seus papéis de trabalho;

 • os procedimentos de auditoria necessários para obter evidência de auditoria suficiente e 
apropriada relativa aos saldos;

 • outros procedimentos exigidos pelo sistema de controle de qualidade da firma para 
trabalhos de auditoria inicial.
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O auditor deve documentar:
O auditor deve documentar : 
 

Estratégia	  Global	   Plano	  de	  Auditoria	  

Alterações	  
significa8vas	  e	  

razões	  para	  essas	  
alterações	  

Planejamento de Auditoria 

Direcionamento, supervisão e revisão

A natureza, a época e a extensão do direcionamento e da supervisão dos membros da equipe e 
a revisão do seu trabalho podem variar dependendo de diversos fatores, incluindo:

 • O porte e a complexidade da entidade;

 • A área da auditoria;

 • Os riscos de distorções relevantes;

 • A capacidade e a competência dos membros individuais da equipe que realiza o trabalho 
de auditoria.

Programa de Auditoria

Constitui-se no desenvolvimento do Plano de Auditoria, executado previamente aos 
trabalhos de campo, embasado em objetivos definidos e nas informações disponíveis sobre as 
atividades da entidade auditada. É o plano de ação detalhado, é um guia, destinado a orientar 
adequadamente o trabalho do auditor, permitindo-lhe, ainda, complementá-lo quando 
circunstâncias imprevistas lhe recomendarem. 

O programa de auditoria deverá contemplar todas as informações disponíveis e necessárias 
ao desenvolvimento de cada trabalho a ser realizado, com vistas a determinar a extensão e a 
profundidade deste, e deverá ser estruturado de forma que possa ser:

 • Específico: um plano para cada trabalho;

 • Padronizado: destinado à aplicação em trabalhos locais ou em épocas diferentes, com 
pequenas alterações.

Escopo de Auditoria

Escopo é a profundidade e a amplitude do trabalho para alcançar o objetivo da fiscalização, é 
definido em função do tempo e dos recursos humanos e materiais disponíveis.

O escopo da auditoria deve ser estabelecido de modo suficiente a satisfazer os objetivos do 
trabalho. 
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Questões

FCC

1. (FCC – TCE-GO – 2014) 

Nas atividades de planejamento de audi-
toria independente, deve o auditor esta-
belecer uma estratégia global que defina o 
alcance, a época e a direção da auditoria. 
Assim, ao definir a estratégia global, deve o 
auditor, entre outros, nos termos da NBC TA 
300:

I – elaborar o plano de auditoria, para de-
finir o tipo de técnica e os procedimentos 
aplicáveis na revisão de seu trabalho.

II – definir os objetivos do relatório do traba-
lho de forma a planejar a época da auditoria 
e a natureza das comunicações requeridas.

III – identificar as características do trabalho 
para definir o seu alcance.

IV – considerar os fatores que no julgamen-
to profissional do auditor são significativos 
para orientar os esforços da equipe do tra-
balho.

V – determinar a natureza, a época e a ex-
tensão dos recursos necessários para reali-
zar o trabalho.

Está correto o que consta APENAS em:

a) I e III.
b) I, II e III.
c) IV e V.
d) III, IV e V.
e) II, III, IV e V.

2. (FCC – TCE-PI – 2014) 

O planejamento da auditoria é a fase na qual 
são fixadas as ações a serem executadas no 
trabalho de campo. Entre os principais con-

ceitos sobre os quais está fundamentada 
esta atividade figura a:

a) objetividade.
b) publicidade.
c) legalidade.
d) relevância.
e) impessoalidade.

3. (FCC – ASLEPE – 2014) 

Em relação ao Planejamento de Auditoria, 
considere:

I – No início dos seus trabalhos, o auditor 
deve considerar se existe uniformidade nas 
práticas contábeis adotadas pela entidade.

II – Na determinação dos fatos relevantes 
que serão examinados, não cabe ao auditor 
determinar a partir de que valor estes fatos 
serão considerados.

III – o Planejamento da Auditoria é um pro-
cesso que se inicia logo após a contratação 
dos serviços.

Está correto o que se afirma APENAS em:

a) I e III. 
b) III.
c) II e III. 
d) I.
e) II.

4. (FCC – TRT - 13ªRegião – 2014) 

A execução dos trabalhos de auditoria é di-
vidida em fases. O conhecimento detalhado 
da política e dos instrumentos de gestão 
de riscos do ente auditado é elemento que 
deve ser verificado na fase de:

a) testes de auditoria.
b) conclusão dos trabalhos de auditoria.
c) planejamento de auditoria.
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d) triagem de achados de auditoria.
e) avaliação de resultados de auditoria.

5. (FCC – TCE-AM – 2013) 

A fase de identificação e averiguação de 
eventos ou situações que possam afetar 
adversamente a capacidade do auditor de 
preparar e realizar o trabalho de auditoria é 
denominada:

a) achados de auditoria.
b) avaliação dos riscos de distorção.
c) controle de auditoria.
d) controle de qualidade.
e) preparação da auditoria.

6. (FCC – TCE-PR – 2011) 

A fase da auditoria em que se determina o 
momento da realização de cada uma das ta-
refas é chamada de:

a) planejamento.
b) análise de risco.
c) estudo de caso.
d) evidenciação.
e) seleção de programa de trabalho.

7. (FCC – SEFAZ-SP – APOFP – 2010) 

NÃO é objetivo de um programa de audito-
ria:

a) traçar o roteiro de execução de um pon-
to de auditoria.

b) conduzir o auditor na aplicação dos pro-
cedimentos técnicos de auditoria.

c) propiciar o controle e progresso a ser 
alcançado no decorrer da execução das 
tarefas de auditoria.

d) evitar que alguma tarefa de auditoria 
deixe de ser executada.

e) estimar o tempo necessário para reali-
zação da auditoria.

ESAF

8. (ESAF – CVM – 2010) 

A respeito de planejamento na realização de 
auditorias é correto afirmar:

a) é a fase inicial dos trabalhos e deve ser 
concluída antes que as equipes especí-
ficas e/ou especializadas iniciem suas 
avaliações.

b) constitui-se nos trabalhos iniciais de co-
leta de informações a respeito da enti-
dade a ser auditada e dos mecanismos 
de controle existentes.

c) não é uma fase isolada da auditoria, 
mas um processo contínuo e iterativo, 
que muitas vezes começa logo após (ou 
em conexão com) a conclusão da audi-
toria anterior, continuando até a conclu-
são do trabalho de auditoria atual.

d) é a fase em que participa, além da equi-
pe de auditoria, toda a área de gestão 
e governança da entidade, em especial, 
a área responsável pela elaboração das 
demonstrações contábeis.

e) consiste em definir as estratégias gerais 
e o plano de trabalho antes do início de 
qualquer atividade de avaliação e revi-
são das demonstrações.

9. (ESAF – TCE-GO – 2007) 

Todas as opções abaixo são importantes re-
comendações acerca do planejamento da 
auditoria, exceto uma. Aponte a única op-
ção falsa.

a) O planejamento e os programas de tra-
balho não devem ser revisados mesmo 
que novos fatos o recomendarem.

b) O programa de auditoria deve ser de-
talhado de forma a servir como guia e 
meio de controle do progresso dos tra-
balhos.

c) O planejamento pressupõe adequado 
nível de conhecimento sobre o ramo de 
atividade, negócios e práticas operacio-
nais da entidade.
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d) O auditor deve documentar seu plane-
jamento geral e preparar programa de 
trabalho por escrito, detalhando o que 
for necessário à compreensão dos pro-
cedimentos que serão aplicados.

e) O planejamento da auditoria, quando 
incluir a designação de equipe técnica, 
deve prever a orientação e supervisão 
do auditor, que assumirá total responsa-
bilidade pelos trabalhos executados.

10. (ESAF – SUSEP – 2006) 

O auditor externo ao aceitar um novo traba-
lho de auditoria em uma entidade que te-
nha tido suas demonstrações contábeis, do 
ano anterior, auditadas por outra firma de 
auditoria, deve:

a) eximir-se de qualquer responsabilidade 
sobre as demonstrações financeiras e 
saldos comparativos do período ante-
rior, mencionando que não foram revi-
sadas por ele.

b) realizar procedimentos que evidenciem 
possíveis fraudes ou não conformidades 
nas demonstrações anteriores, mencio-
nando-as em notas explicativas.

c) certificar que todas as transações pra-
ticadas pela empresa nas demonstra-
ções contábeis, do período anterior ao 
Balanço, a ser auditado, estão em con-
formidade com os princípios contábeis 
geralmente aceitos, emitindo parecer 
sobre estas demonstrações comparati-
vas.

d) limitar seus trabalhos à execução da 
auditoria no período para o qual ele foi 
contratado, visto que não cabe à nova 
firma de auditoria avaliar os trabalhos 
executados no período anterior, isen-
tando-se da responsabilidade sobre os 
saldos anteriores. 

e) obter evidências suficientes de que os 
saldos de abertura das demonstrações, 
a serem auditadas, não se apresentem 
com saldos errôneos ou inconsistentes 
e que os princípios contábeis estejam 
uniformes.

11. (ESAF – CGU – 2006) 

Quando for realizada uma auditoria, pela 
primeira vez, na entidade, ou quando as 
Demonstrações Contábeis do exercício an-
terior tenham sido examinadas por outro 
auditor independente, o planejamento da 
auditoria deve contemplar os seguintes pro-
cedimentos, exceto:

a) a obtenção de evidências suficientes de 
que os saldos de abertura do exercício 
não contenham representações errô-
neas ou inconsistentes que, de alguma 
maneira, distorçam as Demonstrações 
Contábeis do exercício atual.

b) o exame da adequação dos saldos de 
abertura do exercício anterior com os 
saldos de encerramento do exercício 
atual.

c) a verificação se as práticas contábeis 
adotadas no atual exercício são unifor-
mes com as adotadas no exercício ante-
rior.

d) a identificação de fatos relevantes que 
possam afetar as atividades da entidade 
e sua situação patrimonial e financeira.

e) a identificação de relevantes eventos 
subsequentes ao exercício anterior, re-
velados ou não-revelados.

CESPE

12. (CESPE – DPU – 2016) 

No planejamento dos trabalhos de auditoria 
a ser realizada na DPU, além da observân-
cia das normas de auditoria, o auditor deve 
considerar as normas específicas relativas 
ao objeto da auditoria, ainda que tais nor-
mas não sejam consideradas na avaliação da 
materialidade de distorções encontradas.

( ) Certo   ( ) Errado



 

www.acasadoconcurseiro.com.br2508

13. (CESPE – BACEN – 2013) 

Antes de iniciar uma auditoria, o auditor 
independente deve avaliar os níveis de in-
flação, crescimento, recessão, deflação, de-
semprego e a situação política do setor eco-
nômico da entidade a ser auditada.

( ) Certo   ( ) Errado

14. (CESPE – FUB-DF – 2013) 

Os procedimentos de auditoria são defini-
dos no próprio programa. Nessa ocasião, 
descreve-se o que deve ser feito e como de-
vem ser realizados os exames. As averigua-
ções e verificações devem permitir que os 
auditores formem uma opinião que funda-
mente sua manifestação.

( ) Certo   ( ) Errado

15. (CESPE – UNIPAMPA – 2009) 

O programa de auditoria deve ser estrutu-
rado de forma que possa ser específico ou 
padronizado. O programa específico é mais 
apropriado para atividades que não se alte-
rem ao longo do tempo ou para situações 
que contenham dados e informações simila-
res. Julgue CERTO ou ERRADO.

( ) Certo   ( ) Errado

16. (CESPE – TCU – 2008) 

Segundo orientação do TCU, na fase de 
planejamento, a equipe de auditoria deve 
construir uma visão geral do objeto a ser 
auditado. Entre as fontes de informação 
disponíveis, recomenda-se que notícias vei-
culadas pela mídia não sejam levadas em 
conta, a fim de evitar a contaminação ou o 
direcionamento dos trabalhos, que devem 
caracterizar-se pela isenção e pela objetivi-
dade. Julgue CERTO ou ERRADO.

( ) Certo   ( ) Errado

17. (CESPE – MC – 2008) 

O programa de auditoria, elaborado pelo 
auditor interno, é um plano de ação deta-
lhado, pois define os objetivos, determina o 
escopo e o roteiro de procedimentos. Além 
de orientar a equipe de auditoria, configura-
-se na essência operacional do trabalho de 
auditagem relativamente a uma área espe-
cífica da companhia ou à gestão de determi-
nado sistema organizacional, estabelecendo 
os procedimentos para a identificação, aná-
lise, avaliação e registro da informação du-
rante a execução do trabalho. Julgue CERTO 
ou ERRADO.

( ) Certo   ( ) Errado

18. (CESPE – TCE-AC – 2008) 

A elaboração do trabalho de auditoria deve 
ser planejado de forma a prever a natureza, 
a extensão e a profundidade dos procedi-
mentos que nele serão empregados, sendo 
dispensáveis os exames preliminares. Julgue 
CERTO ou ERRADO.

( ) Certo   ( ) Errado

19. (CESPE – STF – 2008) 

Sempre que novos fatos recomendarem, o 
planejamento e os programas de trabalho 
devem ser revisados e atualizados. Julgue 
CERTO ou ERRADO.

( ) Certo   ( ) Errado

Gabarito: 1. E 2. D 3. D 4. C 5. E 6. A 7. E 8. C 9. A 10. E 11. B 12. E 13. C 14. C 15. E 16. E 17. C  
18. E 19. C 
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DOCUMENTAÇÃO DE AUDITORIA

Documentação de Auditoria (Papéis de Trabalho)

Definições:

Documentação de auditoria é o registro dos procedimentos de auditoria executados, da 
evidência de auditoria relevante obtida e conclusões alcançadas pelo auditor (usualmente, 
também é utilizada a expressão “papéis de trabalho”).

Arquivo de auditoria compreende uma ou mais pastas ou outras formas de armazenamento, 
em forma física ou eletrônica, as quais contêm os registros que constituem a documentação de 
trabalho específico.

Auditor experiente é um indivíduo (interno ou externo à firma de auditoria) que possui 
experiência prática de auditoria e conhecimento razoável de:

(i) processos de auditoria; 

(ii) normas de auditoria e exigências legais e regulamentares aplicáveis; 

(iii) ambiente de negócios em que opera a entidade; e 

(iv) assuntos de auditoria e de relatório financeiro relevantes ao setor de atividade da entidade. 

Objetivo:

O objetivo do auditor é preparar documentação que forneça:

a) registro suficiente e apropriado do embasamento do relatório do auditor; e

b) evidências de que a auditoria foi planejada e executada em conformidade com as normas 
e as exigências legais e regulamentares aplicáveis.

Natureza e Finalidade:

A documentação de auditoria fornece:

a) evidência da base do auditor para uma conclusão quanto ao cumprimento do objetivo 
global do auditor; e

b) evidência de que a auditoria foi planejada e executada em conformidade com as normas 
de auditoria e exigências legais e regulamentares aplicáveis.
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A documentação de auditoria serve ainda para:

 • assistir à equipe de trabalho no planejamento e execução da auditoria;

 • assistir aos membros da equipe de trabalho responsáveis pela direção e supervisão do 
trabalho de auditoria no cumprimento de suas responsabilidades de revisão;

 • permitir que a equipe de trabalho possa ser responsabilizada por seu trabalho;

 • manter um registro de assuntos de importância recorrente para auditorias futuras;

 • permitir a condução de revisões e inspeções de controle de qualidade; e

 • permitir a condução de inspeções externas em conformidade com as exigências legais, 
regulamentares e outras exigências aplicáveis.

O auditor deve preparar documentação de auditoria que seja suficiente para permitir que um 
auditor experiente, sem nenhum envolvimento anterior com a auditoria, entenda:

a) a natureza, a época e a extensão dos procedimentos de auditoria executados para cumprir 
com as normas de auditoria e exigências legais e regulamentares aplicáveis;

b) os resultados dos procedimentos de auditoria executados e a evidência de auditoria obtida; 
e

c) assuntos significativos identificados durante a auditoria, as conclusões obtidas a respeito 
deles e os julgamentos profissionais significativos exercidos para chegar a essas 
conclusões.

A forma, o conteúdo e a extensão da documentação de auditoria dependem de fatores como:

a) tamanho e complexidade da entidade;

b) riscos identificados de distorção relevante;

c) importância da evidência de auditoria obtida;

d) metodologia e ferramentas de auditoria usadas;

e) natureza dos procedimentos de auditoria a serem executados.

Ao documentar a natureza, a época e a extensão dos procedimentos de auditoria executados, 
o auditor deve registrar:

a) as características que identificam os itens ou assuntos específicos testados; 

b) quem executou o trabalho de auditoria e a data em que foi concluído; e 

c) quem revisou o trabalho de auditoria executado e a data e extensão de tal revisão.

Se, em circunstâncias excepcionais, o auditor executar procedimentos novos ou adicionais ou 
chegar a outras conclusões após a data do relatório, o auditor deve documentar:

a) as circunstâncias identificadas;

b) os procedimentos novos ou adicionais executados, a evidência de auditoria obtida e as 
novas conclusões alcançadas, e seu efeito sobre o relatório do auditor; e
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c) quando e por quem as modificações resultantes da documentação de auditoria foram 
executadas e revisadas.

A documentação de auditoria pode ser registrada em papel, em formatos eletrônicos ou outros. 
Exemplos de documentação de auditoria incluem:

a) programas de auditoria;

b) análises;

c) memorandos de assuntos do trabalho;

d) resumos de assuntos significativos;

e) cartas de confirmação e representação;

f) listas de verificação;

g) correspondências (inclusive correio eletrônico) referentes a assuntos significativos.

Classificação quanto à natureza*:

Os papéis de trabalho, podem ser classificados, quanto à sua natureza em:

a) Correntes:

Utilizados apenas no exercício social objeto da auditoria. Ex.: Extratos bancários, plano de 
trabalho.

b) Permanentes:

Utilizados em mais de um período. Ex.: Estatuto Social, Manuais, Contratos de Financiamento 
de longo prazo.

A documentação de auditoria é do auditor, não da empresa auditada.

Entretanto, o conteúdo se refere à auditada. Por essa razão, o auditor só pode disponibilizar 
seus papéis de trabalho a terceiros se:

 • Houver autorização formal prévia da empresa auditada.

 • Nos casos previstos em lei ou normas de auditoria.

Técnicas de elaboração*:

 • Tiques (símbolos) são utilizados para evidenciar o serviço executado.  

 • Devem ser identificados com o nome do auditor, data-base da auditoria e indicação do 
processo auditado, procedimentos efetuados, documentos analisados e conclusão do 
auditor.
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 • Referência Cruzada é uma técnica utilizada para evidenciar trabalhos realizados em uma 
área que tenha influência em outras áreas de trabalho, por meio da utilização de letras 
codificadoras dos papéis de trabalho. Essas codificações devem ser inscritas ao lado da 
informação que se quer amarrar.

Lançamento de ajuste e/ou reclassificação:

 • Serve para registrar distorções encontradas nos dados contábeis sob exame, que no 
entendimento do auditor requererão correções por parte da companhia auditada.

 • Durante o trabalho, o auditor prepara os lançamentos em um papel de trabalho, de forma 
resumida, evidenciando com um breve histórico quais as contas e o valor envolvido.

 • Ao final do trabalho, o auditor submete à apreciação da empresa, que resolverá a respeito. 
Caso os lançamentos propostos não sejam aceitos, dependendo da materialidade, isso 
poderá acarretar em uma opinião com ressalva.

Arquivamento:

O auditor deve montar a documentação em arquivo de auditoria tempestivamente após a data 
do relatório do auditor. Após a montagem do arquivo final de auditoria ter sido completada, o 
auditor não apaga nem descarta documentação de auditoria de qualquer natureza antes do fim 
do seu período de guarda dessa documentação.

A NBC PA 01, que trata do controle de qualidade para Firmas de Auditores Independentes, 
determina que um limite de tempo apropriado para concluir a montagem do arquivo final de 
auditoria geralmente não ultrapassa 60 dias após a data do relatório do auditor.

O período de retenção para trabalhos de auditoria geralmente não é inferior a cinco anos, a 
contar da data do relatório do auditor!!!
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Se o auditor julgar necessário modificar a documentação de auditoria existente ou acrescentar 
nova documentação de auditoria após a montagem do arquivo final de auditoria, deverá 
documentar as razões específicas para fazê-lo, quando e por quem foram executados e 
revisados.

Modificações podem ser feitas na documentação de auditoria durante o processo final de 
montagem se estas forem de natureza administrativa. Por exemplo:

 • apagar ou descartar documentação superada;

 • selecionar, conferir e acrescentar referências aos documentos;

 • conferir itens das listas de verificação evidenciando ter cumprido os passos relativos ao 
processo de montagem do arquivo;

 • documentar evidência de auditoria que o auditor obteve, discutiu e com a qual concordou 
junto à equipe, antes da data do relatório de auditoria.
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Questões

CESPE

1. (CESPE – FUB-DF – 2013) 

Os papéis de trabalho podem referir-se à 
fase de planejamento ou de execução da 
auditoria. Entre os primeiros, destacam-se 
os da avaliação dos controles internos e de 
revisão contábil.

( ) Certo   ( ) Errado

2. (CESPE – FUB-DF – 2013) 

Os papéis de trabalho usualmente são ar-
quivados em duas categorias de arquivos: 
corrente e permanente. No arquivo perma-
nente, são, em geral, arquivados documen-
tos do tipo contratos de descontos de dupli-
catas e demonstrações contábeis do último 
exercício.

( ) Certo   ( ) Errado

3. (CESPE – FUB-DF – 2013) 

Uma das recomendações que os audito-
res devem observar no preenchimento dos 
papéis de trabalho é não revelar o critério 
adotado para determinar o valor a partir do 
qual as operações foram consideradas rele-
vantes.

( ) Certo   ( ) Errado

4. (CESPE – TELEBRAS – 2013) 

Com relação a pontos essenciais, técnicas 
de elaboração e demais aspectos ineren-
tes à documentação de auditoria, julgue os 
itens seguintes.

Todas as instruções aos membros de equi-
pes de auditorias devem fazer parte da do-
cumentação da auditoria (papéis de traba-
lho).

( ) Certo   ( ) Errado

5. (CESPE – TELEBRAS – 2013) 

Com relação a pontos essenciais, técnicas 
de elaboração e demais aspectos ineren-
tes à documentação de auditoria, julgue os 
itens seguintes.

A documentação de auditoria possibilita 
que a equipe de trabalho seja responsabili-
zada por suas atividades.

( ) Certo   ( ) Errado

6. (CESPE – TELEBRAS – 2013) 

Com relação a pontos essenciais, técnicas 
de elaboração e demais aspectos ineren-
tes à documentação de auditoria, julgue os 
itens seguintes.

Na documentação de auditoria, o auditor 
deve registrar os procedimentos executa-
dos, suas conclusões e os resultados do seu 
trabalho. Essas conclusões irão compor os 
relatórios e pareceres finais da atividade re-
alizada.

( ) Certo   ( ) Errado

7. (CESPE – TCE-ES – 2012) 

A documentação de conteúdo corrente das 
auditorias de regularidade abrange, em ge-
ral, apenas um exercício. Julgue CERTO ou 
ERRADO.

( ) Certo   ( ) Errado
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8. (CESPE – TCE-ES – 2012) 

A natureza do conteúdo da documentação 
de auditoria caracteriza-se como corrente 
ou permanente, sendo o plano de contas 
um exemplo de documento de natureza 
permanente. Julgue CERTO ou ERRADO.

( ) Certo   ( ) Errado

9. (CESPE – TCE-ES – 2012) 

A documentação de auditoria é um registro 
que pode ser utilizado na avaliação do de-
sempenho dos profissionais de auditoria e 
de provas, caso haja processos administra-
tivos e judiciais contra esses profissionais. 
Julgue CERTO ou ERRADO.

( ) Certo   ( ) Errado

10. (CESPE – PREVIC – 2011) 

Julgue os próximos itens, referentes aos di-
versos aspectos do trabalho de auditoria no 
setor público.

Os papéis de trabalho são de propriedade 
exclusiva do departamento de auditoria que 
os elaborou, não podendo, em nenhuma hi-
pótese, ser apresentados a terceiros. 

( ) Certo   ( ) Errado

11. (CESPE – TRE-BA – 2010) 

Desde que sejam atualizados, alguns papéis 
de trabalho podem ser reutilizados, quando 
estiverem relacionados a auditorias realiza-
das em vários períodos consecutivos. 

( ) Certo   ( ) Errado

12. (CESPE – TCE-TO – 2009) 

Os papéis de trabalho podem ser de nature-
za corrente ou permanente. São exemplos 
de papéis de trabalho correntes:

a) as legislações específicas aplicáveis à 
empresa auditada.

b) os manuais de procedimentos internos.
c) o questionário de controle interno.
d) os cartões de assinaturas e rubricas dos 

responsáveis pela aprovação das tran-
sações.

e) as cópias de contratos de financiamen-
to para capital de giro.

ESAF

13. (ESAF – RFB – 2014) 

São características do auditor experiente 
possuir experiência prática de auditoria e 
conhecimento razoável de: 

a) processos de auditoria, normas de au-
ditoria e exigências legais aplicáveis. 

b) normas de auditoria e exigências legais 
aplicáveis e processos judiciais cíveis 
dos diretores. 

c) ambiente de negócios em que opera a 
entidade e negócios estratégicos reali-
zados pelos seus concorrentes. 

d) assuntos de auditoria e de relatório fi-
nanceiro relevantes à atividade da enti-
dade e das atividades dos conselheiros 
em outras empresas. 

e) processos sigilosos e fórmulas dos pro-
dutos registradas pela empresa e pelos 
seus concorrentes. 

14. (ESAF – RFB – 2014) 

É permitido ao auditor externo, durante o 
processo final de montagem dos arquivos 
da auditoria concluída, modificar os docu-
mentos de auditoria. Não se inclui como 
modificação possível: 

a) apagar, descartar ou destruir documen-
tação superada. 

b) acrescentar referências cruzadas aos 
documentos de trabalho. 
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c) substituir carta de circularização dos ad-
vogados, com nova posição das contin-
gências. 

d) conferir itens das listas de verificação, 
evidenciando ter cumprido os passos 
pertinentes à montagem do arquivo. 

e) documentar evidência de auditoria que 
o auditor obteve antes da data do rela-
tório de auditoria. 

15. (ESAF – CVM – 2010) 

Na elaboração da documentação de audito-
ria (Papéis de Trabalho), no que se refere à 
forma, ao conteúdo e a extensão, o auditor 
deve levar em conta os seguintes fatores, 
exceto:

a) importância da evidência de auditoria 
obtida.

b) tamanho e complexidade da entidade 
auditada.

c) riscos identificados de distorções rele-
vantes nas demonstrações contábeis.

d) natureza dos procedimentos de audito-
ria a serem executados.

e) volume dos recursos das transações au-
ditadas.

16.  (ESAF – SEFAZ-SP – APOFP – 2009) 

Compostos pela documentação preparada 
pelo auditor ou a ele fornecida na execução 
da auditoria, os papéis de trabalho possuem 
as seguintes características, exceto:

a) sua disponibilização a terceiros é permi-
tida, desde que formalmente autorizada 
pela entidade auditada.

b) apenas abrigam informações em papel, 
sendo vedadas as evidências obtidas 
por meios eletrônicos.

c) sua confidencialidade é dever perma-
nente do auditor.

d) devem ser mantidos sob a custódia do 
auditor por um prazo de cinco anos, a 
partir da data de emissão do parecer.

e) sua padronização não é obrigatória.

17. (ESAF – ANAC – 2016) 

Leia o seguinte texto: "Todo trabalho de Au-
ditoria deve ser documentado de modo a 
assegurar sua revisão e a manutenção das 
informações obtidas. Os denominados "pa-
peis de trabalho" constituem a documen-
tação que evidencia todo o trabalho desen-
volvido pelo Auditor". Avalie as sentenças 
abaixo, no que se refere ao conceito de "pa-
pel de trabalho", e assinale a opção correta.

I – Pode ter sido preparado por terceiros.

II – Pode ser classificado como transitório ou 
permanente.

III – Pode ter sido armazenado em meio óp-
tico (CD-rom).

a) I, apenas.
b) I, II, apenas.
c) I, II, III estão corretas.
d) II, III, apenas.
e) I, III, apenas.

FCC

18. (FCC – TRT-MT – 2016) 

Sobre entidade auditada, considere: 

I – Complexidade. 

II – Localização. 

III – Finalidade social. 

IV – Tamanho. 

Nos termos da NBC TA 230, a forma, o con-
teúdo e a extensão da documentação de au-
ditoria dependem dos fatores que constam 
em 

a) I, II e III, apenas. 
b) I, II e IV, apenas. 
c) I, II, III e IV. 
d) II, III e IV, apenas. 
e) I e IV, apenas. 
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19. (FCC – TRF – 3ª Região – 2016) 

Nos termos da NBC TA 230, considere:

I – Identificação de quem revisou o trabalho 
de auditoria executado.

II – Discussões de assuntos significativos 
com a administração.

III – Informações referentes a um assunto 
significativo que são inconsistentes com sua 
conclusão final.

IV – Não atendimento pelo auditor de um 
requisito relevante de uma norma.

V – Circunstâncias identificadas após a data 
do relatório do auditor.

Deve ser objeto de documentação pelo au-
ditor o que consta em

a) II, IV e V, apenas.
b) I, III e IV, apenas.
c) II, III e V, apenas.
d) I, II, III e IV, apenas.
e) I, II, III, IV e V.

20. (FCC – TJ-PI – 2015) 

Os papéis de trabalho devem ser organiza-
dos conforme sua finalidade. São considera-
das comuns: 

I – Pasta permanente; 

II – Pasta corrente; 

III – Pasta de análise das contas; 

IV – Pasta de correspondência. 

Constitui um exemplo de papel de trabalho 
que compõe a pasta corrente: 

a) análise da evolução do capital social; 
b) controles do fluxo de informações; 
c) descrição do sistema em escrituração 

contábil; 
d) estatuto da entidade auditada e suas al-

terações; 
e  planejamento do trabalho. 

21. (FCC – TJ-PI – 2015) 

Os papéis de trabalho constituem a docu-
mentação preparada pelo auditor ou for-
necida a este na execução da auditoria; sua 
guarda é responsabilidade do (a): 

a) auditor responsável; 
b) auditoria interna; 
c) administração da entidade auditada; 
d) contador da entidade auditada; 
e) conselho fiscal. 

22. (FCC – TCE-CE – 2015) 

Com base na documentação de auditoria 
normatizada pela NBC TA 230, 

a) o auditor deve documentar todos os as-
suntos considerados ou todos os julga-
mentos exercidos na auditoria. 

b) é necessário que o auditor documente 
separadamente a conformidade em as-
suntos, ainda que já demonstrada por 
documentos incluídos no arquivo de au-
ditoria. 

c) explicações verbais do auditor, por si só, 
não representam documentação ade-
quada para o trabalho executado pelo 
auditor ou para conclusões obtidas, mas 
podem ser usadas para explicar ou es-
clarecer informações obtidas na docu-
mentação de auditoria. 

d) a documentação de auditoria deve sem-
pre ser registrada em papel, condição 
necessária para comprovar os funda-
mentos da conclusão do auditor. 

e) a precisão da documentação elaborada 
pelo auditor independe se foi feita de 
forma tempestiva ou após a realização 
do trabalho de auditoria.

23. (FCC – TCE-GO – 2014) 

No decorrer dos trabalhos de auditoria das 
demonstrações contábeis da empresa Dis-
tribuidora de Aços Rígidos do Brasil S/A, o 
auditor independente constatou que o va-
lor do saldo da conta duplicatas a receber, 
em 31.12.2013, apresentava uma diferença 
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de R$ 150.000,00, referente a três duplica-
tas, de um mesmo cliente, pagas no mês de 
novembro de 2013, não baixadas do saldo. 
Quanto à evidência de auditoria, nos termos 
da NBC TA 230, o auditor deve registrá-la:

a) no relatório da auditoria, expressando 
uma opinião com ressalvas.

b) no livro de ocorrências de achados de 
auditoria.

c) no relatório da auditoria, expressando 
uma opinião sem ressalvas.

d) em documentação de Auditoria (papéis 
de trabalho).

e) no relatório da auditoria, com absten-
ção de opinião.

24. (FCC – TCE-GO – 2014) 

O auditor independente, durante a execu-
ção dos trabalhos de auditoria nas Demons-
trações Contábeis do exercício de 2014 da 
empresa Abacaxi Doce S/A, constatou que o 
valor de duas notas fiscais referentes à ven-
da à vista, após o recebimento em dinheiro 
do valor da venda, foram adulterados, possi-
bilitando ao tesoureiro da empresa desviar 
R$ 10.000,00 para sua conta bancária. Em 
consequência, as duas notas fiscais foram 
contabilizadas por um valor a menor do que 
o recebido. Com relação à constatação (evi-
dência de auditoria), deve o Auditor, nos 
termos da NBC TA 230, 

a) recomendar ao contador que realize a 
conciliação bancária mensalmente.

b) registrar no relatório de auditoria.
c) registrar no livro de anotações de acha-

dos de auditoria.
d) solicitar ao chefe da tesouraria devolu-

ção do valor apropriado.
e) registrar em documentação de audito-

ria (papéis de trabalho).

25. (FCC – ASLEPE – 2014) 

Os papéis de trabalho:

I – devem conter o registro dos procedimen-
tos de auditoria executados, da evidência de 

auditoria relevante obtida e das conclusões 
alcançadas pelo auditor.

II – devem ser preparados de forma sufi-
ciente para que sejam compreendidos por 
qualquer usuário da informação contábil.

III – têm como objetivo auxiliar a execução 
dos exames, servir de suporte aos relatórios 
e como prova em questões judiciais.

Está correto o que se afirma APENAS em:

a) II e III.
b) I.
c) II.
d) I e III.
e) I e II.

26. (FCC – ASLEPE – 2014) 

Os papéis de trabalho devem ter abrangên-
cia e detalhamento para propiciar a com-
preensão do planejamento de auditoria em 
grau:

a) relativo.
b) suficiente.
c) adequado.
d) relevante.
e) exato.

27. (FCC – ICMS-RJ – 2014) 

A Companhia de Calçados Impróprios do 
Brasil S. A. contratou determinada empresa 
de auditoria independente para executar a 
auditoria das demonstrações contábeis rela-
tivas ao exercício encerrado em 31/12/2012. 
O documento preparado pelo auditor con-
tendo o registro dos procedimentos de au-
ditoria executados, das evidências obtidas e 
das conclusões alcançadas é denominado: 

a) programa de auditoria. 
b) papeis de trabalho. 
c) relatório de auditoria. 
d) parecer de auditoria. 
e) certificado de auditoria. 
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28. (FCC – TRT - 12ª Região – 2013) 

Os documentos que têm por finalidade o 
registro das informações e fatos verificados 
durante a auditoria e que servem de supor-
te para conclusões, ações e recomendações 
denominam-se:

a) papéis de trabalho.
b) resumos dos testes de auditoria.
c) documentos de evidenciação.
d) relatórios de aspectos relevantes.
e) pareceres prévios.

29. (FCC – TCE-AM – 2013) 

No contexto dos procedimentos e métodos 
de auditoria, os papéis de trabalho são:

a) documentos que comprovam a realiza-
ção de trabalhos de auditoria e não se 
confundem com a documentação de 
auditoria.

b) um retrato fiel da fiscalização, contendo 
a documentação de todas as questões 
que a auditoria aborde em seu relató-
rio.

c) preparados pelo auditado e conferidos 
pelo auditor, que tem o dever de atestar 
a regularidade dos atos.

d) registros de procedimentos de audito-
ria executados, de evidências relevantes 
obtidas e de conclusões alcançadas pelo 
auditor.

e) documentos físicos e não eletrônicos, 
uma vez que têm que ser assinados pelo 
auditor.

30. (FCC – TCE-PR – 2011) 

Sobre os papéis de trabalho é correto afir-
mar que são:

a) de propriedade da empresa ou órgão 
auditado.

b) documentos elaborados pelo auditor na 
fase que antecede o planejamento da 
auditoria.

c) o conjunto de formulários que contém 
os apontamentos obtidos pelo auditor 
durante o seu exame.

d) as atividades desempenhadas por cada 
integrante do grupo de auditoria.

e) os documentos, selecionados pelo au-
ditor, que devem ficar arquivados por, 
pelo menos, dez anos após a emissão 
do parecer de auditoria.

31. (FCC – INFRAERO – 2011) 

Ao conjunto de formulários que contém os 
apontamentos obtidos pelo auditor durante 
o seu exame dá-se o nome de:

a) papéis-espelho.
b) registros de riscos de auditoria.
c) papéis de trabalho.
d) registros de planejamento de auditoria.
e) quadro sinótico de auditoria.

32. (FCC – TRT - 20ª Região – 2011) 

No que se refere à guarda da documenta-
ção, o Auditor, para fins de fiscalização do 
exercício profissional, deve conservar a boa 
guarda pelo prazo de:

a) dezoito meses, a partir da data de emis-
são do relatório e parecer relacionado 
com os serviços realizados.

b) dois anos, a partir da data do término 
dos serviços realizados.

c) três anos, a partir da data do início dos 
serviços realizados.

d) cinco anos, a partir da data de emissão 
do seu parecer, de toda a documen-
tação, papéis de trabalho, relatórios e 
pareceres relacionados com os serviços 
realizados.

e) dez anos, a partir da data de entrega ou 
publicação do seu parecer relacionado 
com os serviços realizados.

Gabarito: 1. E 2. E 3. E 4. E 5. C 6. C 7. C 8. C 9. C 10. E 11. C 12. C 13. A 14. C 15. E 16. B 17. C  
18. E 19. E 20. E 21. A 22. C 23. D 24. E 25. D 26. B 27. B 28. A 29. D 30. C 31. C 32. D
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TESTES E PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA

Testes de Auditoria

Os testes (procedimentos) de auditoria permitem ao auditor obter evidências ou provas 
suficientes e adequadas para fundamentar sua opinião sobre as demonstrações contábeis 
auditadas e podem ser divididos em dois grandes grupos: testes de controle e procedimentos 
substantivos, dependendo de sua finalidade.

O primeiro grupo tenta obter razoável segurança de que o controle interno da empresa funciona 
corretamente. Mede a eficácia do controle interno. Já o segundo objetiva obter evidências de 
que os valores constantes nos sistemas contábeis da entidade são suficientes, exatos e válidos.

Prof.	  Me.	  Rodrigo	  Fontenelle	  

PROCEDIMENTOS	  
DE	  AUDITORIA	  

AVALIAÇÃO	  DE	  
RISCO	  

ADICIONAIS	  

TESTES	  DE	  
CONTROLE	  

PROCEDIMENTOS	  
SUBSTANTIVOS	  

TESTE	  DE	  
DETALHES	  

PROCEDIMENTOS	  
ANALÍTICOS	  

SUBSTANTIVOS	  

Testes de Auditoria 

Teste de controle é o procedimento de auditoria planejado para avaliar a efetividade 
operacional dos controles na prevenção ou detecção e correção de distorções relevantes no 
nível de afirmações.

Procedimento substantivo é o procedimento de auditoria planejado para detectar distorções 
relevantes no nível de afirmações. Os procedimentos substantivos incluem:

a) testes de detalhes (de classes de transações, de saldos de contas e de divulgações); e

b) procedimentos analíticos substantivos.
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Testes de controle

Ao avaliar a efetividade operacional dos controles relevantes, o auditor deve avaliar se as 
distorções que foram detectadas pelos procedimentos substantivos indicam que os controles 
não estão operando efetivamente. 

A ausência de detecção de distorções por procedimentos substantivos, entretanto, não fornece 
evidência de auditoria de que os controles relacionados com a afirmação que está sendo 
testada são efetivos.

Procedimentos Substantivos

Conforme verificado anteriormente, divide-se em:

a) Testes de Detalhes:

Fornece evidências quanto à adequação dos registros dos fatos contábeis.

b) Procedimentos analíticos substantivos:

Verifica o comportamento de valores significativos, por meio da aplicação de índices, 
quocientes, quantidades absolutas e outros meios. Objetiva detectar e analisar situações 
anormais/atípicas e relevantes constatadas nas demonstrações contábeis.

O auditor deve planejar e executar procedimentos substantivos para cada classe de transações, 
saldo de contas e divulgações relevantes, independentemente dos riscos avaliados de distorção 
relevante. Essa exigência reflete os fatos de que: 

(i) a avaliação de risco do auditor é questão de julgamento e, portanto, pode não identificar 
todos os riscos de distorção relevante; e 

(ii) há limitações inerentes ao controle interno, incluindo a burla dos controles pela 
administração.

Dependendo das circunstâncias, o auditor pode determinar que:

 • executar somente procedimentos analíticos substantivos é suficiente para reduzir o risco 
de auditoria para um nível baixo aceitável;

 • somente os testes de detalhes são apropriados;

 • a combinação de procedimentos substantivos analíticos e testes de detalhes responde 
melhor aos riscos identificados.

Os procedimentos básicos de auditoria descritos a seguir, também chamados de técnicas 
de auditoria, podem ser utilizados como procedimentos de avaliação de riscos, testes de 
controles ou procedimentos substantivos, dependendo do contexto em que sejam aplicados 
pelo auditor. 

Podem incluir inspeção, observação, confirmação, recálculo, reexecução e procedimentos 
analíticos, muitas vezes em combinação, além da indagação.
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Inspeção

A inspeção envolve o exame de registros ou documentos, internos ou externos, em forma de 
papel, em forma eletrônica ou em outras mídias, ou o exame físico de um ativo. 

A inspeção de ativos tangíveis pode fornecer evidência de auditoria confiável quanto à sua 
existência, mas não necessariamente quanto aos direitos e obrigações da entidade ou à 
avaliação dos ativos. 

Observação

A observação consiste no exame do processo ou procedimento executado por outros, por 
exemplo, a observação pelo auditor da contagem do estoque pelos empregados da entidade ou 
da execução de atividades de controle. 

A observação fornece evidência de auditoria a respeito da execução de processo ou 
procedimento, mas é limitada ao ponto no tempo em que a observação ocorre e pelo fato de 
que o ato de observar pode afetar a maneira como o processo ou o procedimento é executado. 

Confirmação Externa

Confirmação externa é a evidência de auditoria obtida como resposta por escrito, direta para o 
auditor, de um terceiro (a parte que confirma), em papel, no formato eletrônico ou outro meio. 
(NBC TA 505)

Solicitação de confirmação positiva é a solicitação em que a parte que confirma responde 
diretamente ao auditor indicando se concorda ou discorda das informações na solicitação 
(positiva em preto), ou forneçe as informações solicitadas (positiva em branco).

A indagação consiste na busca de informações junto a pessoas com conhecimento, financeiro 
e não financeiro, dentro ou fora da entidade. A indagação é utilizada extensamente em toda 
a auditoria, além de outros procedimentos de auditoria. As indagações podem incluir desde 
indagações escritas formais até indagações orais informais. A avaliação das respostas às 
indagações é parte integral do processo de indagação.

As respostas às indagações podem fornecer ao auditor informações não obtidas anteriormente 
ou evidência de auditoria comprobatória. Alternativamente, as respostas podem fornecer 
informações significativamente divergentes das informações que o auditor obteve. 

Recálculo

O recálculo consiste na verificação da exatidão matemática de documentos ou registros. 

Reexecução

A reexecução envolve a execução independente pelo auditor de procedimentos ou controles 
que foram originalmente realizados como parte do controle interno da entidade. 
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Procedimentos analíticos

Os procedimentos analíticos consistem em avaliação das informações feitas por meio de 
estudo das relações plausíveis entre dados financeiros e não financeiros. 

Os procedimentos analíticos incluem também a investigação de flutuações e relações 
identificadas que sejam inconsistentes com outras informações relevantes ou que se desviem 
significativamente dos valores previstos. 



www.acasadoconcurseiro.com.br 2525

Questões

CESPE

1. (CESPE – CGE-PI – 2015) 

No planejamento da auditoria, devem estar 
previstos instrumentos de controle interno, 
como a aplicação de testes de observância 
e de testes de transações e saldos. Além dis-
so, deve-se realizar a verificação dos dados 
produzidos pelo sistema contábil da entida-
de para a avaliação dos riscos envolvidos na 
atividade de controle.

( ) Certo   ( ) Errado

2. (CESPE – CGE-PI – 2015) 

Os procedimentos de revisão analítica são 
realizados durante a aplicação dos testes 
substantivos.

( ) Certo   ( ) Errado

3. (CESPE – TCDF – 2014) 

O pedido de confirmação positivo, conside-
rado uma evidência de qualidade melhor 
que o negativo, é mais indicado para as 
contas de clientes e fornecedores cujo sal-
do seja de grande valor ou que apresentem 
maiores indícios de erros.

( ) Certo   ( ) Errado

Julgue os próximos itens com base no ma-
nual de auditoria do TCDF.

4. (CESPE – TCDF – 2014) 

A reexecução é uma técnica que consiste na 
simulação, pela equipe de auditoria, de to-
das as etapas de realização da operação que 
está sendo objeto de exame.

5. (CESPE – AFT – 2013) 

Se houver dúvidas sobre créditos registra-
dos no ativo de uma entidade, o auditor agi-
rá de modo apropriado caso recomende ao 
dirigente do órgão que expeça um pedido 
de confirmação negativo em branco ao su-
posto devedor.

( ) Certo   ( ) Errado

6. (CESPE – AFT – 2013) 

Os testes de aderência ou observância, cujo 
objetivo é identificar a existência, a efetivi-
dade e a continuidade dos controles inter-
nos, consistem em um conjunto de procedi-
mentos de auditoria destinado a confirmar 
se as funções críticas de controle interno es-
tão sendo efetivamente executadas.

( ) Certo   ( ) Errado

7. (CESPE – TELEBRAS – 2013) 

Com relação aos testes e procedimentos de 
auditoria, julgue o item seguinte.

Para expressar uma opinião de forma positi-
va, o auditor deve executar procedimentos 
relacionados aos riscos identificados, sendo 
esses procedimentos uma combinação de 
testes ou sua reexecução, procedimentos 
analíticos, indagação e(ou) testes de eficácia 
operacional de controle.

( ) Certo   ( ) Errado

8. (CESPE – TELEBRAS – 2013) 

Com relação aos testes e procedimentos de 
auditoria, julgue o item seguinte.
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Os testes de observância são aplicados pelo 
auditor quando ele deseja obter provas su-
ficientes e convincentes sobre transações, 
de maneira a lhe proporcionar fundamenta-
ção para a opinião acerca de determinados 
fatos e para avaliar a funcionalidade do sis-
tema contábil da empresa auditada.

( ) Certo   ( ) Errado

9. (CESPE – TELEBRAS – 2013) 

Com relação aos testes e procedimentos de 
auditoria, julgue os itens subsecutivos.

Quando o auditor detecta inconsistência 
entre evidências oriundas de fontes diferen-
tes, o julgamento profissional é o parâme-
tro para decidir qual a fonte mais confiável.

( ) Certo   ( ) Errado

10. (CESPE – TELEBRAS – 2013) 

Com relação aos testes e procedimentos de 
auditoria, julgue os itens subsecutivos.

Para expressar uma conclusão de forma po-
sitiva em trabalho de asseguração razoável, 
é necessário que o auditor independente 
obtenha evidência apropriada e suficiente, 
com aplicação de testes substantivos e de 
observância.

( ) Certo   ( ) Errado

11. (CESPE – TELEBRAS – 2013) 

A respeito de conceitos, princípios, origens 
e classificações de auditoria, julgue os itens 
que se seguem.

Caso um auditor pretenda emitir à entida-
de auditada cartas de confirmação externa 
para avaliar as informações obtidas interna-
mente, ele estará justificando seu ceticismo 
profissional.

( ) Certo   ( ) Errado

No que concerne aos testes e procedimen-
tos de auditoria e à revisão analítica, julgue 
os itens que se seguem.

12. (CESPE – FUB-DF – 2013) 

O auditor, ao examinar as rotinas adotadas 
pelos servidores de um órgão e as comparar 
com os manuais da organização e as suas 
normas de funcionamento, estará efetuan-
do um teste de observância.

( ) Certo   ( ) Errado

13. (CESPE – FUB-DF – 2013) 

Uma das características da revisão analítica 
consiste na fixação de uma diferença máxi-
ma aceitável entre os valores observados e 
os esperados, que pode ser expressa em va-
lor monetário, percentual, uma combinação 
de ambos ou, mais raramente, mediante o 
resultado de modelos estatísticos mais so-
fisticados.

( ) Certo   ( ) Errado

14. (CESPE – FUB-DF – 2013) 

Os procedimentos de auditoria são defini-
dos no próprio programa. Nessa ocasião, 
descreve-se o que deve ser feito e como de-
vem ser realizados os exames. As averigua-
ções e verificações devem permitir que os 
auditores formem uma opinião que funda-
mente sua manifestação.

( ) Certo   ( ) Errado

15. (CESPE – TCU – 2011) 

Considere a seguinte situação hipotética. 
Durante a execução de seu trabalho, um au-
ditor constatou que o órgão auditado dispo-
nibilizou bens a uma instituição privada por 
conta da realização de determinado convê-
nio. Por desconfiança em relação à opera-
ção, esse auditor resolveu, apropriadamen-
te, efetuar um pedido de confirmação, sem 
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especificar os bens e respectivos valores, 
mas dos quais julgou não poder abrir mão 
da confirmação formal. Nessa situação hi-
potética, a técnica utilizada é denominada 
confirmação ou circularização positiva em 
branco. Julgue CERTO ou ERRADO.

( ) Certo   ( ) Errado

16. (CESPE – TCU – 2011) 

Se a simples verificação de um lançamento 
contábil não for suficiente para fornecer ao 
auditor elementos de convicção sobre de-
terminada transação, poderá ele proceder 
ao exame da documentação corresponden-
te. Atendidos os requisitos formais quanto 
ao tipo e preenchimento do documento, 
deverá ele ainda avaliar a pertinência da 
operação com os objetivos do órgão audi-
tado e a autorização para a sua realização. 
Julgue CERTO ou ERRADO.

( ) Certo   ( ) Errado

17. (CESPE – TCU – 2008) 

A circularização de ativos sempre se revela 
mais eficaz, pois o credor tem mais interes-
se em confirmar seu crédito ou, até mesmo, 
em apontar possíveis irregularidades. 

( ) Certo   ( ) Errado

18. (CESPE – TCU – 2008) 

Na verificação de eventuais ônus sobre imó-
veis de propriedade da entidade auditada, 
consultam-se, entre outros documentos, 
certidões atualizadas do registro de imó-
veis, contratos de compra e venda ou de fi-
nanciamento desses bens, assim como con-
tratos de financiamento ou parcelamento 
de dívidas. Julgue CERTO ou ERRADO.

( ) Certo   ( ) Errado

ESAF

19. (ESAF – RFB – 2014) 

A empresa Orion S.A. realizou a contagem 
de seus estoques (inventário físico), em 31 
de outubro de 2013. O auditor foi contrata-
do para realizar a auditoria das Demonstra-
ções Contábeis de 31 de dezembro de 2013. 
Em relação ao inventário, deve o auditor: 

a) validar a posição apresentada nas de-
monstrações contábeis de 31 de dezem-
bro de 2013, uma vez que foi atendida 
a exigência de inventariar os estoques, 
uma vez ao ano. 

b) solicitar nova contagem de inventário 
em 31 de dezembro de 2013 ou na data 
do início dos trabalhos de auditoria, 
sendo sempre obrigatória sua presen-
ça e participação na contagem física e 
aprovação dos procedimentos de inven-
tário. 

c) exigir que seja elaborada nota explicati-
va evidenciando a posição do inventário 
em 31 de outubro de 2013, ressalvan-
do a posição do inventário em 31 de 
dezembro de 2013, esclarecendo que 
não houve contagem das posições de 
estoques entre 31 de outubro e 31 de 
dezembro de 2013. 

d) executar procedimentos para obter evi-
dência de auditoria de que as variações 
no estoque, entre 31 de outubro de 
2013 e 31 de dezembro de 2013, estão 
adequadamente registradas. 

e) limitar sua avaliação a posição de esto-
ques apresentada em 31 de outubro de 
2013, restringindo o escopo de seu tra-
balho na área de estoques, aos saldos 
apresentados nesta data. 

20. (ESAF – MTUR – 2014) 

A empresa Infinitive Ltda., empresa de au-
ditoria independente, recebeu uma respos-
ta verbal a uma solicitação de confirmação. 
Após obter essa confirmação, o auditor so-
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licitou à parte que formalizasse por escrito 
diretamente para ele e não obteve respos-
ta. Nesta situação o auditor:

a) descarta definitivamente o procedi-
mento, porque o mesmo não se enqua-
dra na definição de confirmação exter-
na direta.

b) aceita o procedimento, uma vez que 
adotou procedimento de confirmação 
suficiente.

c) classifica como confirmação negativa e 
valida a área auditada.

d) procura outra evidência de auditoria 
para suportar as informações da res-
posta verbal. 

e) ressalva o relatório de auditoria, evi-
denciando a falta de sucesso na circula-
rização.

21. (ESAF – SUSEP – 2010) 

O auditor externo, ao realizar os procedi-
mentos para avaliação de três processos da 
empresa a ser auditada, constatou a seguin-
te situação:

Área 1: Baixo nível de risco, com baixa pro-
babilidade de ocorrência de erros e/ou frau-
des.

Área 2: Alto nível de risco, com média pro-
babilidade de ocorrência de erros e/ou frau-
des.

Área 3: Alto nível de risco, com alta probabi-
lidade de ocorrência de erros e/ou fraudes.

Com base nas conclusões acima, pode-se 
afirmar que o auditor:

a) não deverá realizar testes para a área 
1, visto que o risco e a probabilidade de 
ocorrência de erros é baixa.

b) deverá aplicar testes considerando 
grandes amostragens para todas as áre-
as.

c) somente deverá realizar testes nas áre-
as 2 e 3, as quais apresentam risco alto.

d) em decorrência da probabilidade baixa 
e média nos itens 1 e 2, os testes de au-

ditoria poderão ser suportados por re-
latórios de confirmação feitos pela ad-
ministração da empresa.

e) deverá efetuar testes em todas as áre-
as, conforme estabelece as normas de 
auditoria.

22. (ESAF – RECEITA FEDERAL – 2009) 

A empresa Agrotoxics S.A. tem seus produ-
tos espalhados por diversos representantes, 
em todas as regiões do Brasil. Seu proces-
so de vendas é por consignação, recebendo 
somente após a venda. O procedimento de 
auditoria que garantiria confirmar a quanti-
dade de produtos existentes em seus repre-
sentantes seria:

a) inventário físico.
b) custeio ponderado.
c) circularização.
d) custeio integrado.
e) amostragem.

23. (ESAF – RECEITA FEDERAL – 2009) 

A auditoria externa realizou na empresa 
Avalia S.A. o cálculo do índice de rotativida-
de dos estoques para verificar se apresenta-
va índice correspondente às operações pra-
ticadas pela empresa. Esse procedimento 
técnico básico corresponde a:

a) inspeção.
b) revisão analítica.
c) investigação.
d) observação.
e) confronto.

24. (ESAF – RECEITA FEDERAL – 2009) 

A empresa Grandes Resultados S.A. possui 
prejuízos fiscais apurados nos últimos três 
anos. A empresa estava em fase pré-opera-
cional e agora passou a operar em plena ati-
vidade. As projeções para os próximos cinco 
anos evidenciam lucros. O procedimento 
técnico básico que aplicado pelo auditor 
constataria esse evento seria:

a) ocorrência.
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b) circularização.
c) cálculo.
d) inspeção.
e) inventário físico.

25. (ESAF – SEFAZ-SP – APOFP – 2009) 

Os testes de observância têm por objeto de 
análise:

a) as contas patrimoniais e de resultado.
b) os procedimentos de controle de custos 

adotados pela administração.
c) as contas patrimoniais, apenas.
d) os procedimentos de controle interno 

estabelecidos pela administração.
e) as contas de resultado, apenas.

26. (ESAF – SEFAZ-SP – APOFP – 2009) 

Assinale a opção que preenche correta-
mente a lacuna da seguinte frase: “Consi-
derado um procedimento técnico básico 
a ser aplicado em testes de observância e 
substantivos, ____________ consiste(m) na 
verificação do comportamento de valores 
significativos, mediante índices, quocien-
tes, quantidades absolutas ou outros meios, 
com vistas à identificação de situação ou 
tendências atípicas.”

a) a inspeção
b) a observação
c) a investigação e a confirmação
d) o cálculo
e) a revisão analítica 

27. (ESAF – SEFAZ-SP – APOFP – 2009) 

A inspeção física, por meio da contagem de 
numerário, é procedimento básico de audi-
toria aplicável à verificação em conta do:

a) Ativo Circulante.
b) Ativo Realizável a Longo Prazo.
c) Ativo Permanente.
d) Passivo Circulante.
e) Patrimônio Líquido.

28. (ESAF – ISS-Natal-RN – 2008) 

A Companhia Legal tem estabelecido, em 
seu manual de normas e procedimentos, 
que o processo de autorização dos paga-
mentos seja feito de forma eletrônica, de-
vendo o supervisor da área revisar todas as 
autorizações dos analistas. Para isso, o su-
pervisor tem obrigatoriamente que entrar 
na área de aprovações do sistema, digitar 
sua senha, passar o seu cartão no leitor 
óptico e marcar um espaço com "X", auto-
rizando. O auditor, ao visitar a área, presen-
cia um analista de posse do cartão e senha 
do supervisor executando sua função. Esse 
procedimento técnico adotado pelo auditor 
é considerado uma:

a) investigação
b) revisão analítica
c) mensuração
d) avaliação
e) observação

29. (AFRF – 2001 – ESAF) 

O pedido de confirmação (circularização) 
no qual o auditor solicita que o destinatário 
responda apenas se a informação está erra-
da é usualmente denominado na atividade 
de auditoria independente:

a) positivo.
b) em branco.
c) negativo.
d) em preto.
e) com divergência.

Gabarito: 1. E 2. C 3. C 4. E 5. E 6. C 7. C 8. E 9. E 10. C 11. C 12. C 13. C 14. C 15. C 16. C 17. E  
18. C 19. D 20. D 21. E 22. A 23. B 24. D 25. D 26. E 27. A 28. E 29. C
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TESTES ESPECÍFICOS

Para cada tipo de conta das demonstrações contábeis, devemos aplicar testes e procedimentos 
específicos, em busca de evidências de distorções relevantes que possam justificar a existência 
de não conformidades porventura existentes.

Essa não conformidades – ou distorções, podem ser de quatro tipos:

 • saldo superavaliado (valor maior que o real);

 • saldo subavaliado (valor menor que o real);

 • saldo fictício (valor inexistente ou irreal); ou

 • saldo oculto (omissão de valor).

Os testes principais de superavaliação para as contas devedoras (ativo, despesas) e os de 
subavaliação para as contas credoras (passivo, receitas).

Em linhas gerais, o auditor confere os cálculos dos grupos de contas apresentados nas DC, para 
depois conferir os saldos iniciais com os saldos finais da auditoria do exercício anterior.

Adicionalmente, verifica se os saldos informados “batem” com os registrados nos livros 
contábeis (principalmente no Livro-razão). 

Se julgar conveniente, em vista do necessário ceticismo que deve possuir, estende as 
verificações aos registros contábeis.

Exemplo: 

Se, durante o exame das demonstrações contábeis de uma empresa para o ano findo em 
31/12/2015, o auditor descobre que as despesas de pessoal estão superavaliadas, em função 
de os salários do mês de janeiro de 2016 terem sido provisionados erroneamente em 2015, é 
evidente que a conta credora de salários a pagar, classificada no passivo circulante, também 
está superavaliada.

Teste para superavaliação:

No teste para superavaliação, o auditor parte do valor registrado no livro-razão geral para o 
documento-suporte da transação, conforme demonstrado na figura a seguir.

Prof.	  Me.	  Rodrigo	  Fontenelle	  

Teste para superavaliação: 
  
No teste para superavaliação, o auditor parte do valor registrado no livro razão 
geral para o documento-suporte da transação, conforme demonstrado na figura 
a seguir. 

Razão	  Geral	   Registro	  Final	   Registro	  
Intermediário	  

Registro	  Inicial	  Documento	  

Testes Específicos 
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Teste para subavaliação:

Já no teste para subavaliação, o auditor parte do documento para o valor registrado no livro- 
razão geral, conforme demonstrado na figura a seguir.

Prof.	  Me.	  Rodrigo	  Fontenelle	  

Teste para subavaliação: 
  
Já no teste para subavaliação, o auditor parte do documento para o valor 
registrado no livro razão geral, conforme demonstrado na figura a seguir. 

Documento	   Registro	  
Inicial	  

Registro	  
Intermediário	  

Registro	  Final	   Razão	  Geral	  

Testes Específicos 

Ativos e passivos – ocultos e fictícios 

Os testes (superavaliação e subavaliação de contas) podem constatar que foi registrado um 
ativo fictício ou que há um passivo oculto naquele balanço.

Ativo fictício é quando bens e direitos existem apenas no Balanço Patrimonial, mas de fato não 
constam no patrimônio da empresa, não existem na “vida real”. Já Passivo fictício seria uma 
obrigação que somente consta nas demonstrações contábeis, mas já foi quitada ou de fato não 
existe.

Por outro lado, podem existir direitos e obrigações que de fato existem, mas não estão 
registrados na contabilidade da empresa. Nesse caso, dá-se o nome de Ativos ocultos e Passivos 
ocultos, respectivamente.

Situação Definição Exemplo

Saldo 
superavaliado

O saldo constante de uma conta da DC 
é superior ao saldo da mesma conta 
no livro-razão.

Superavaliação em conta de despesa: 
despesa de 100 paga em $ (valor deixa 
de compor “caixa”), mas escriturada 
como 120. Para haver compensação, 
ou o caixa será subavaliado em 20 ou 
o passivo será superavaliado com a in-
clusão de um saldo fictício (conta ine-
xistente).

Saldo 
subavaliado

O saldo constante de uma conta da DC 
é inferior ao saldo da mesma conta no 
livro-razão.

Subavaliação em conta de receita: re-
ceita de 500 recebida em $ (valor pas-
sa a compor “caixa”), mas escriturada 
como 400. Acarretará subavaliação na 
conta de receita e, em contrapartida, 
subavaliação no saldo da conta “cai-
xa”, que será menor que o real.
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Situação Definição Exemplo

Saldo fictício O saldo constante de uma conta da DC 
não existe no livro-razão.

Para compensar desfalque de 50 no 
caixa, o contador intencionalmente 
lança o respectivo valor na conta 
“duplicatas a receber”.

Saldo oculto
O saldo de uma conta constante do 
livro-razão não foi informado nem 
sequer contabilizado.

Nota fiscal de venda de mercadorias a 
prazo, no valor de 80, não escriturada 
no livro diário. Essa omissão provocou 
uma subavaliação no saldo da conta 
“duplicatas a receber” e a consequente 
subavaliação da conta de “receitas 
com vendas”.

Contas do Ativo

São objetivos da aplicação de programas de auditoria em contas do Ativo:

 • Integridade: tem como função a verificação de operações existentes e não registradas.

 • Existência: identificar se houve operações registradas e não existentes. 

 • Propriedade: identificar operações registradas e não pertencentes à entidade.

 • Precisão: identificar operações registradas com dados errados. 

 • Valorização: identificar operações calculadas erroneamente. 

 • Apresentação: identificar informações imprecisas nas Demonstrações Financeiras.

Caixas e Bancos

Os testes de auditoria são dirigidos para superavaliação e o principal objetivo é verificar 
a existência do ativo. Entre os objetivos específicos, estão a verificação da existência, da 
propriedade, da exatidão dos valores, a descoberta de restrições e a apresentação exata nas 
DC. 

Principais técnicas utilizadas:

 • Contagem de caixa;

 • Confirmação de saldos bancários;

 • Testes de conciliações bancárias.
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Desfalques no Caixa

Basicamente, existem dois tipos de desfalques de caixa: o desfalque encoberto e o desfalque 
não coberto. 

Desfalque encoberto é aquele feito por meio de um lançamento de compensação nos registros 
contábeis, de modo que a falta do bem não seja notada.

O desfalque não encoberto é aquele que não é acompanhado de lançamento contábil 
em contrapartida. Portanto, as faltas resultantes de desfalques não encobertos podem 
ser escondidas apenas por determinado tempo. Há dois tipos comuns de desfalques não 
encobertos, que são o lapping e o kiting.

1. O lapping geralmente se faz com cobranças de contas a receber e consiste em desviar os 
resultados de cobranças, substituindo-se o montante desviado por cobranças posteriores.

2. O kiting é um tipo de desfalque de caixa que envolve os desembolsos ali realizados. É, 
essencialmente, um sistema de encobrir faltas de dinheiro com transferências, em cheques 
não registrados.

Os itens mais comuns de reconciliação e os procedimentos de verificação para conferência de 
saldos em bancos mais usualmente utilizados pelos auditores são:

Depósito em trânsito 

Podem-se encobrir, temporariamente, certas faltas de dinheiro no caixa, simplesmente 
apresentando a maior os depósitos em trânsito. Na data da verificação, o auditor deve ter 
contato e, se necessário, controlado todo dinheiro em caixa, até este ser depositado no banco. 

Cheques em circulação 

Omitir da lista de cheques em circulação um item qualquer constitui outro meio de ocultar, 
ainda que temporariamente, qualquer falta de dinheiro no caixa. O extrato bancário é usado 
pelo auditor para garantir a exatidão da lista de cheques em circulação. A existência de cheques 
antigos, lançados como em circulação, assim permanecendo por longos períodos, propicia o 
encobrimento de desfalques. 

Clientes

O principal objetivo do auditor na auditoria dos valores a receber é cobrir a existência, a 
avaliação e a classificação das contas.

Por serem de natureza intangível, exigem procedimentos diferentes daqueles aplicados 
na auditoria de caixa e bancos, tendo o auditor que aplicar critérios de julgamento não só 
quantitativos, mas qualitativos, por meio de evidências indiretas.

Os procedimentos de auditoria usados no exame de contas a receber podem ser classificados 
da seguinte maneira:
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 • coleta e exame de evidências externas;

 • exame de evidências internas da firma;

 • procedimentos analíticos referentes a saldos de contas a receber e Provisão para Créditos 
de Liquidação Duvidosa.

Estoques

A importância dada a esse item, na auditoria das DC, deve-se ao fato de que os resultados 
da empresa podem ser facilmente manipulados pela superavaliação ou subavaliação dos 
estoques.

Os principais objetivos da auditoria de estoques são:

 • verificar se as quantidades de bens declaradas realmente existem;

 • verificar se os bens foram custeados e avaliados de acordo com os princípios de 
contabilidade;

 • verificar se as informações referentes aos estoques foram adequadamente divulgadas nas 
DC.

Os principais procedimentos de auditoria nos estoques são a inspeção física (verificação da 
existência física) e os testes de avaliação (sistema de alocação de custos aos estoques).

A verificação da existência física ocorre por meio da observação e da contagem física, 
confrontando os resultados com os registros contábeis.

O corte das operações (cut-off) consiste em determinar o momento em que os registros 
contábeis auxiliares, bem como os documentos a ele relacionados, refletem o levantamento do 
inventário. Assim, o que estiver registrado até aquele momento será incluído, o que vier a ser 
registrado depois será excluído.

Investimentos

Os procedimentos usados pelo auditor para atingir o objetivo referente à existência e à 
propriedade dos investimentos, normalmente, compreendem exame ou confirmação. Quando 
há títulos envolvidos, considera-se boa prática examiná-los e confrontá-los com a contagem 
realizada pelo cliente.

Se esse procedimento for impraticável, uma alternativa pode ser a confirmação com o 
encarregado externo da custódia dos bens, ponderando sobre a reputação e os antecedentes 
financeiros de quem faz a confirmação.
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Os principais procedimentos utilizados são:

1. Verificação física (exame documental) dos títulos de investimento: verificação física, caso 
os títulos, contratos ou certificados estejam em posse da empresa; ou circularização, em 
caso negativo.

2. Verificação da contabilização do investimento: quando de sua aquisição e das variações 
ocorridas, para assegurar-se da adequação dos valores mencionados no BP.

3. Avaliações dos investimentos em coligadas e controladas (investimento relevante): deve 
ser feito por meio do Método de Equivalência Patrimonial – MEP –, por determinação legal.

Imobilizado

Na auditoria do imobilizado, alguns procedimentos são comuns à auditoria de outras áreas do 
BP, como a conferência de cálculos, a checagem de saldos do BP com saldos constantes dos 
livros contábeis e da documentação comprobatória.

Uma característica importante, tendo em vista a sujeição ao desgaste pelo uso, ação da 
natureza e obsolescência, é avaliação dos planos e cálculos de depreciação.

De acordo com Crepaldi (2012), a auditoria do imobilizado tem os seguintes objetivos:

 • determinar sua existência física e a permanência em uso;

 • determinar se pertence à empresa;

 • determinar se foram utilizados os princípios de contabilidade, em bases uniformes.

Com base nesses objetivos, conclui-se pelas ações mais comuns:

 • avaliação dos bens, inclusive correção;

 • existência, propriedade e posse;

 • eventual ônus sobre os bens;

 • critérios e extensão das depreciações e amortizações.

Contas do Passivo

Segundo Attie (2010), a auditoria dos passivos tem como finalidade determinar:

 • Se são pertencentes à empresa.

 • Se foram utilizados os princípios de contabilidade.

 • A existência dos ativos dados em garantia ou vinculados aos passivos.

 • Se estão corretamente classificados no BP e se as divulgações cabíveis foram expostas em 
notas explicativas.
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Fornecedores

Em geral, o maior volume de testes recai sobre as obrigações com fornecedores. A conta 
fornecedores (componente do “contas a pagar”) representa uma obrigação da empresa 
auditada, uma dívida com fornecedores, devido às aquisições de bens ou serviços, e deve ser 
reconhecida quando a empresa recebe a prestação do serviço ou quando o ativo passa para 
sua propriedade.

Os procedimentos de auditoria são semelhantes aos utilizados nas contas a receber e podem 
ser identificados da seguinte forma:

 • Inspeção física;

 • Circularização;

 • Recálculo;

 • Investigação.

Advogados

A circularização dos advogados é uma forma de o auditor obter confirmação independente 
das informações fornecidas pela administração, referentes a situações relacionadas a litígios, 
pedidos de indenização ou questões tributárias.

As respostas servem de evidência para que o auditor avalie se a administração adotou os 
procedimentos adequados para a contabilização e/ou divulgação dos passivos não registrados 
e/ou das contingências (ativas ou passivas).

Seguros

Para verificação desse item, além do exame atento das apólices vigentes, é recomendável a 
circularização, com o objetivo principal de constatar qual a cobertura existente para os ativos da 
empresa, se é suficiente e adequada, e se existem outros tipos de seguros para contingências.

Folha de Pagamentos

Os procedimentos são orientados sobre a razoabilidade do saldo final a pagar. Para tanto,  
deve-se pesquisar o movimento durante o exercício, a fim de verificar possíveis lançamentos 
extraordinários. 

Almeida (2010) sugere as seguintes ações:

 • análise de composição do saldo da conta;
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 • conferência do valor da análise com a respectiva conta do Razão da contabilidade;

 • verificação de que não existam itens antigos ou anormais na análise;

 • confrontação dos valores com a folha de pagamentos.

Passivo em geral

Procedimento Aplicação

Exame físico (inspeção)  • Contagem das contas a pagar
 • Contagem dos títulos a pagar

Circularização (confirmação)
 • Dos fornecedores
 • Dos empréstimos a pagar
 • Das contas a pagar

Inspeção de documentos

 • Exame documental das faturas / notas fiscais
 • Exame documental dos contratos de empréstimos
 • Exame das atas e assembleias
 • Exame documental das guias de recolhimento de impostos

Cálculo (recálculo)

 • Dos impostos a pagar
 • Dos juros a pagar
 • Da composição dos fornecedores
 • Das provisões de férias, 13º salário
 • Dos royalties a pagar

Observação
 • Classificação adequada das contas
 • Observação aos princípios de contabilidade
 • Observação de ativos dados em garantia

Auditoria do PL

Segundo Attie (2010), a auditoria do PL tem como objetivo determinar:

 • Se as ações ou títulos de propriedades do capital social foram adequadamente autorizados 
e emitidos.

 • Se todas as normas descritas nos estatutos sociais, as obrigações legais e sociais foram 
cumpridas.

 • Se foram utilizados os princípios de contabilidade.

 • A existência de restrições de uso das contas patrimoniais.

 • Se o PL está corretamente classificado no BP e se as divulgações cabíveis foram expostas 
por notas explicativas.
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Auditoria de Contas de Resultado

Segundo Ferreira (2008), a auditoria das contas de resultado tem como objetivo verificar se:

1. As receitas e despesas foram apropriadas de acordo com os Princípios de Contabilidade, 
aplicados uniformemente em relação ao exercício anterior.

2. As despesas e receitas antecipadas ou diferidas estão corretamente apresentadas em 
contas patrimoniais.

3. As notas explicativas esclarecem os principais critérios adotados em relação à apropriação 
das receitas e despesas.

4. Foram apropriadas todas as despesas correspondentes às receitas realizadas no período.

Receitas

O teste dessas transações consiste em o auditor verificar se os valores foram registrados 
dentro do regime de competência, se foram aprovados, se estão de acordo com a natureza 
dos negócios da empresa, se existe documentação suportando a operação e se a classificação 
contábil foi adequada.

Presunção de Omissão de Receitas

Segundo o Regulamento do Imposto de Renda (RIR), presume-se omissão no registro de receita, 
ressalvada ao contribuinte a prova da improcedência da presunção, a ocorrência das seguintes 
hipóteses:

1. A indicação na escrituração de saldo credor de caixa.

2. A falta de escrituração de pagamentos efetuados.

3. A manutenção no passivo de obrigações já pagas ou cuja exigibilidade não seja comprovada.

A omissão de receita nada mais é do que o popular “caixa 2”, ou seja, não se escritura 
contabilmente créditos da empresa. A intenção do contribuinte, nesse caso, é a burla do 
pagamento de impostos, razão pela qual o tema está disciplinado no regulamento supracitado.

Saldo credor de caixa 

Por se tratar de uma conta do Ativo Circulante (e não sendo uma conta retificadora), o Caixa 
deve se apresentar sempre com saldo devedor ou, na pior das hipóteses, com saldo nulo. Um 
saldo credor nessa conta significaria dizer que houve pagamentos em montante superior ao 
que a empresa tinha disponível.

Dessa forma, se isso ocorrer e não se tratar de uma falha na contabilidade, resta comprovado 
que a empresa utilizou numerário que não havia sido contabilizado, ou seja, omissão de 
receita.
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Esse fenômeno também é chamado de “estouro de caixa” e indica um saldo anormal, algo 
atípico à natureza da conta. 

Suprimentos de Caixa 

Quando os recursos da empresa são insuficientes para cumprir suas necessidades, esta deve 
optar por obter capital de fontes externas, seja a partir de uma instituição financeira ou até 
mesmo junto aos proprietários da empresa, via aumento de capital ou empréstimos. Esse 
aporte realizado pelos sócios também é chamado de suprimento de caixa. Isso tudo é legal.

Quando não se comprova o efetivo ingresso desse recurso na empresa, tem-se caracterizado 
o ingresso de valores oriundos do “caixa 2”, devido ao “estouro” do caixa oficial. Nesse caso, 
utiliza-se como contrapartida contábil uma operação fictícia, por exemplo, algum empréstimo 
a pagar. 
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Questões

CESPE

Com relação a métodos, técnicas e procedi-
mentos de auditoria, julgue os itens subse-
cutivos.

1. (CESPE – TCDF – 2014 – adaptada) 

Para a verificação, de eventuais passivos 
omitidos, com fornecedores, recomenda-se, 
entre outros procedimentos, a verificação 
dos pagamentos efetuados em determinado 
período.

( ) Certo   ( ) Errado

2. (CESPE – TCU – 2013) 

O auditor constata que uma conciliação 
bancária preparada pelo auditado está cor-
reta se, a partir do saldo presente nos livros 
contábeis, chega ao saldo do extrato bancá-
rio mediante a soma dos depósitos em trân-
sito e dos cheques sem fundos e a subtração 
dos cheques ainda não descontados.

( ) Certo   ( ) Errado

3. (CESPE – FUB-DF – 2013) 

A auditoria para apuração do valor real do 
patrimônio líquido de uma empresa é es-
sencial em circunstâncias tais como a trans-
ferência de seu controle acionário. Nessa 
ocasião, devem ser considerados não ape-
nas os valores patrimoniais contabilizados, 
mas também os intangíveis.

( ) Certo   ( ) Errado

4. (CESPE – SEAD-SE – 2009) 

Com base nos conceitos e aplicações da au-
ditoria, julgue o item a seguir.

Entre os testes a serem efetuados pela au-
ditoria de pessoal em um órgão da adminis-
tração, é pertinente a verificação da compa-
tibilidade dos cargos dos servidores com o 
regimento do referido órgão, bem como do 
nível exigido dos servidores com a natureza 
das funções exercidas. 

( ) Certo   ( ) Errado

5. (CESPE – TJ-CE – 2008) 

Julgue os itens a seguir, relativos à auditoria 
em geral, suas normas, métodos, técnicas e 
procedimentos.

A revisão analítica é um procedimento téc-
nico básico aplicado na realização dos tes-
tes de observância e substantivos, em que 
o auditor procura verificar a regularidade, a 
normalidade ou a atipicidade de situações, 
comparando quantidades, valores, indica-
dores ou outros parâmetros.

( ) Certo   ( ) Errado

6. (CESPE – TJ-CE – 2008) 

Julgue os itens a seguir, relativos à auditoria 
em geral, suas normas, métodos, técnicas e 
procedimentos.

A circularização de passivos é considera-
da muito eficaz para detectar a omissão 
de passivos. O auditor não deve restringir 
o pedido de confirmação aos credores em 
aberto, mas incluir, também, outros com os 
quais a empresa tenha transacionado, pelo 
menos mais recentemente. A circularização 
deve abranger o maior percentual possível 
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de credores combinado com o menor per-
centual possível dos valores corresponden-
tes a esses credores. 

( ) Certo   ( ) Errado

7. (CESPE – TJ-CE – 2008) 

Julgue os itens a seguir, relativos à auditoria 
em geral, suas normas, métodos, técnicas e 
procedimentos.

Na hipótese da existência de baixas em valo-
res a receber sem o recebimento correspon-
dente, o programa de auditoria deverá pre-
ver a realização de procedimentos tais como 
o que permite a verificação das respectivas 
autorizações, bem como a existência de nor-
mas internas e de legislação que respaldem 
o reconhecimento dessas perdas, além da 
constatação das providências adotadas para 
a cobrança e execução tempestiva dos valo-
res devidos.

( ) Certo   ( ) Errado

8. (CESPE – TJ-CE – 2008)

Julgue os itens a seguir, relativos à auditoria 
em geral, suas normas, métodos, técnicas e 
procedimentos.

Em relação às aquisições de bens e serviços 
em geral, entre os procedimentos de audi-
toria a serem efetuados, deve-se verificar se 
os encargos incorridos com os financiamen-
tos para tais aquisições estão sendo apro-
priados de acordo com os períodos de sua 
incorrência, ou seja, segundo o regime de 
competência.

( ) Certo   ( ) Errado

9. (CESPE – TJ-CE – 2008) 

Julgue os itens a seguir, relativos à auditoria 
em geral, suas normas, métodos, técnicas e 
procedimentos.

Se, ao examinar a movimentação das en-
tradas e saídas de mercadorias para venda 
em uma empresa, o auditor constatar que 
as despesas com transporte e seguro são 
segregadas em sua totalidade e, posterior-
mente, lançadas diretamente no resultado, 
e o estoque é registrado pelo valor líquido 
da aquisição, os testes conjugando contas 
de ativo e de despesa apurarão, consequen-
temente, superavaliação de ativo e subava-
liação de despesa. 

( ) Certo   ( ) Errado

ESAF

10. (ESAF – SUSEP – 2010) 

O auditor externo, ao realizar testes no cál-
culo do valor recuperável de um ativo imo-
bilizado, feito pelo método do fluxo de caixa 
descontado, identificou que a taxa utilizada 
para descontar o fluxo de caixa estava maior 
que a recomendada para aquela atividade. 
Dessa forma, pode-se afirmar que a conta:

a) de ajuste especial no Patrimônio Líqui-
do, está subavaliada.

b) de despesa de depreciação, do imobili-
zado, está superavaliada.

c) do ajuste especial no Resultado do Exer-
cício, está subavaliada.

d) de depreciação acumulada do imobiliza-
do, está superavaliada.

e) do ativo imobilizado está subavaliada.

11. (ESAF – RECEITA FEDERAL – 2009) 

O auditor externo, ao realizar auditoria na 
empresa Participações S.A., constatou con-
trato de mútuo entre companhias coligadas, 
com taxas de juros de 4% a.m. e sem o reco-
lhimento do IOF sobre a operação. Conside-
rando que a taxa de juros praticada no mer-
cado, no período do contrato, era de 2% a.m., 
o auditor pode afirmar que a transação: 
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a) é normal e está dentro das práticas es-
tabelecidas pelo mercado para opera-
ções dessa natureza. 

b) é normal, exceto quanto ao não reco-
lhimento do IOF, que é obrigatório nas 
operações de crédito. 

c) está irregular, por ter condições supe-
riores às praticadas pelo mercado, bem 
como sem a retenção do IOF, obrigató-
rio em todas as transações financeiras. 

d) é normal, visto que operações feitas 
entre companhias do mesmo grupo de-
vem praticar taxas de juros superiores 
às praticadas pelo mercado. 

e) é irregular por não ser permitido em-
préstimos entre companhias do grupo, 
mas que está correta sobre o não reco-
lhimento do IOF, o qual não incide em 
operações feitas entre empresas não fi-
nanceiras. 

12. (ESAF – RECEITA FEDERAL – 2009) 

A empresa de prestação de serviços NBA In-
formática S.A. tem seus processos integra-
dos sistemicamente. A folha de salários é 
integrada à contabilidade mensalmente. No 
mês de julho de 2009, não foi feita a para-
metrização no sistema, para contabilização 
de uma nova verba de horas extras a pa-
gar, de 100% de acréscimo. A folha de pa-
gamentos apresentava remuneração de R$ 
20.000,00 nessa verba. Dessa forma, pode-
-se afirmar que:

a) o passivo está superavaliado e o resulta-
do está subavaliado.

b) o ativo está subavaliado e o passivo está 
superavaliado.

c) o passivo está subavaliado e o resultado 
está subavaliado.

d) os saldos estão adequados sem subava-
liação ou superavaliação.

e) o passivo está superavaliado e o resulta-
do está superavaliado.

13. (Pref. Natal-RN – AFTM – ESAF – 2008) 

No processo de acompanhamento do inven-
tário físico de estoques de matéria-prima, o 
auditor constatou a existência de quantida-
des relevantes de itens que não constavam 
dos registros físico-financeiros e contábeis. 
Neste caso, o auditor pode ter descoberto:

a) ativos e passivos fictícios
b) ativos e passivos ocultos
c) ativos ocultos e passivos fictícios
d) ativos fictícios e passivos ocultos
e) ativos obsoletos e passivos a descober-

to

14. (ESAF – SEFAZ-CE – 2007) 

Ao analisar a contabilização em uma imobi-
liária, de um terreno destinado à constru-
ção da sede da empresa, percebeu-se que 
o mesmo tinha sido contabilizado nos Esto-
ques. Pode-se afirmar que:

a) ao executar o teste primário de supera-
valiação na conta de Terrenos no Imobi-
lizado, esta conta estará sub-avaliada e 
a conta Estoques de Terrenos estará su-
peravaliada.

b) ao praticar o teste primário de supera-
valiação na conta de Estoques, a mesma 
estará com seu saldo sub-avaliado e o 
Contas a Pagar superavaliado.

c) independentemente da atividade da 
empresa, terrenos devem ser sempre 
contabilizados no Imobilizado, por se 
tratar de bem imóvel.

d) ao proceder o teste primário de supera-
valiação do Contas a Receber, este apre-
sentará saldo sub-avaliado.

e) o referido procedimento está adequa-
do, em virtude de a atividade da empre-
sa ser de comercialização de imóveis.

Gabarito: 1. C 2. E 3. C 4. C 5. C 6. E 7. C 8. C 9. E 10. E 11. C 12. Anulada 13. B 14. A
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EVENTOS SUBSEQUENTES

Definições:

Data das demonstrações contábeis é a data de encerramento do último período coberto pelas 
demonstrações contábeis.

Data de aprovação das demonstrações contábeis é a data em que todos os quadros que 
compõem as demonstrações contábeis foram elaborados e em que aqueles com autoridade 
reconhecida afirmam que assumem a responsabilidade por essas demonstrações contábeis.

Data do relatório do auditor independente é a data do relatório do auditor independente sobre 
as demonstrações contábeis de acordo com a NBC TA 700.

Data de divulgação das demonstrações contábeis é a data em que o relatório do auditor 
independente e as demonstrações contábeis auditadas são disponibilizados para terceiros.

Eventos subsequentes são eventos ocorridos entre a data das demonstrações contábeis e a 
data do relatório do auditor independente e fatos que chegaram ao conhecimento do auditor 
independente após a data do seu relatório.

Os objetivos do auditor em relação aos eventos subsequentes são:

a)  obter evidência sobre se os eventos ocorridos entre a data das demonstrações contábeis e 
a data do relatório do auditor independente, que precisam ser ajustados ou divulgados nas 
demonstrações contábeis, estão adequadamente refletidos; e

b)  responder adequadamente aos fatos que chegaram ao conhecimento do auditor 
independente após a data de seu relatório, que, se fossem do seu conhecimento naquela 
data (do relatório), poderiam ter levado o auditor a alterá-lo. 

Prof.	  Me.	  Rodrigo	  Fontenelle	  

  
  

Término	  do	  
Exercício	  Social	  

Emissão	  do	  
Relatório	  de	  
Auditoria	  

Divulgação	  das	  
Demonstrações	  	  2	  	  1	   	  3	  

Eventos Subsequentes 

1. Eventos ocorridos entre a data das demonstrações contábeis e a data do 
relatório do auditor independente

O auditor independente deve executar procedimentos de auditoria desenhados para obter 
evidência de auditoria apropriada e suficiente de que todos os eventos ocorridos entre a data 
das demonstrações contábeis e a data do relatório do auditor independente que precisam ser 
ajustados ou divulgados nas demonstrações contábeis foram identificados. 
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O auditor independente deve executar tais procedimentos de forma a cobrir o período entre a 
data das demonstrações contábeis e a data do seu relatório, ou o mais próximo possível dessa 
data. 

Se, em decorrência dos procedimentos aplicados, o auditor identificar eventos que requeiram 
ajuste ou divulgação nas demonstrações contábeis, o auditor independente deve determinar 
se cada um desses eventos está refletido de maneira apropriada nas referidas demonstrações 
contábeis, de acordo com a estrutura conceitual aplicável.

O auditor independente deve solicitar à administração e, quando apropriado, aos responsáveis 
pela governança, uma representação formal de que todos os eventos subsequentes à data 
das demonstrações contábeis e que, segundo a estrutura de relatório financeiro aplicável, 
requeiram ajuste ou divulgação foram ajustados ou divulgados.

2. Fatos que chegaram ao conhecimento do auditor independente após a 
data do seu relatório, mas antes da data de divulgação das demonstrações 
contábeis

O auditor independente não tem obrigação de executar nenhum procedimento de auditoria 
em relação às demonstrações contábeis após a data do seu relatório. Entretanto, se, após a 
data do seu relatório, mas antes da data de divulgação das demonstrações contábeis, o auditor 
tomar conhecimento de fato que, se fosse do seu conhecimento na data do relatório, poderia 
ter levado o auditor a alterar seu relatório, ele deve:

a) discutir o assunto com a administração e, quando apropriado, com os responsáveis pela 
governança;

b) determinar se as demonstrações contábeis precisam ser alteradas e, caso afirmativo;

c) indagar como a administração pretende tratar o assunto nas demonstrações contábeis.

Caso a administração altere as demonstrações contábeis, o auditor independente deve:

a) aplicar os procedimentos de auditoria necessários nas circunstâncias da alteração;

b) estender os procedimentos de auditoria até a data do novo relatório do auditor 
independente; e

c) fornecer novo relatório de auditoria sobre as demonstrações contábeis alteradas. O novo 
relatório do auditor independente não deve ter data anterior à data de aprovação das 
demonstrações contábeis alteradas.

Entretanto, se a legislação não proíbe a administração de restringir a alteração das 
demonstrações contábeis aos efeitos do evento ou dos eventos subsequentes que causaram 
esta, o auditor pode limitar os procedimentos de auditoria aos eventos subsequentes a essa 
alteração. Nesses casos, o auditor independente deve alterar o relatório para incluir data 
adicional restrita a essa alteração que indique que os procedimentos do auditor independente 
sobre os eventos subsequentes estão restritos unicamente às alterações das demonstrações 
contábeis descritas na respectiva nota explicativa. 
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Exemplo de dupla data

(Data do relatório do auditor independente), exceto para a Nota Y, que é de (data da conclusão 
dos procedimentos de auditoria restritos à alteração descrita na Nota Y).

Eventos Subsequentes – Momento 2
Prof.	  Me.	  Rodrigo	  Fontenelle	  

Auditor fica 
sabendo de fato 
que não sabia 

Questiona a 
administração 

Define se as DC 
devem ser 
alteradas 

Se a 
administração 

altera as 
demonstrações ... 

Auditor passa a 
ter 

responsabilidade 
novamente em 

auditar o que foi 
alterado 

Auditor emite 
nova opinião ou 
emite relatório 
com dupla data 

DC e relatório do 
auditor são 
publicados 

Eventos Subsequentes 
Momento 2 

3. Fatos que chegaram ao conhecimento do auditor independente após a 
divulgação das demonstrações contábeis

Após a divulgação das demonstrações contábeis, o auditor independente não tem obrigação 
de executar nenhum procedimento de auditoria em relação às demonstrações contábeis. 
Entretanto, se, após a divulgação das demonstrações contábeis, o auditor independente tomar 
conhecimento de fato que, se fosse do seu conhecimento na data do relatório do auditor 
independente, poderia tê-lo levado a alterar seu relatório, o auditor independente deve:

a) discutir o assunto com a administração e, quando apropriado, com os responsáveis pela 
governança;

b) determinar se as demonstrações contábeis precisam ser alteradas e, caso afirmativo, 
indagar como a administração pretende tratar do assunto nas demonstrações contábeis.

Caso a administração altere as demonstrações contábeis, o auditor independente deve:

a) aplicar os procedimentos de auditoria necessários nas circunstâncias das alterações 
e revisar as providências tomadas pela administração para garantir que todos os que 
receberam as demonstrações contábeis juntamente com o respectivo relatório do auditor 
independente sejam informados da situação;

b) quando a legislação proibir a administração de restringir a alteração das DCs aos efeitos 
dos eventos subsequentes que causaram essa alteração:
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(i) estender os procedimentos de auditoria até a data do novo relatório do auditor 
independente e datar o novo relatório com data posterior à data de aprovação das 
demonstrações contábeis reapresentadas; e

(ii) fornecer novo relatório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis 
reapresentadas;

c)  quando a legislação não proibir a administração de restringir a alteração das DCs aos efeitos 
dos eventos subsequentes que causaram essa alteração, alterar o relatório do auditor 
independente no que se refere às alterações realizadas nas DCs pela administração. 

O auditor independente deve incluir no seu relatório, novo ou reemitido, Parágrafo de Ênfase 
com referência à nota explicativa que esclarece mais detalhadamente a razão da alteração 
das demonstrações contábeis emitidas anteriormente e do relatório anterior fornecido pelo 
auditor independente.

Caso a administração não tome as providências necessárias para garantir que todos os que 
receberam as demonstrações contábeis emitidas anteriormente sejam informados da situação 
e não altere as demonstrações contábeis nas circunstâncias em que o auditor considere 
necessário alterar, o auditor independente deve notificar a administração e os responsáveis 
pela governança, de que procurará evitar o uso por terceiros daquele relatório no futuro. 

Se, apesar dessa notificação, a administração ou os responsáveis pela governança não tomarem 
as referidas providências necessárias, o auditor independente deve tomar as medidas 
apropriadas para tentar evitar o uso por terceiros daquele relatório de auditoria.

Eventos Subsequentes – Momento 3
Prof.	  Me.	  Rodrigo	  Fontenelle	  

Eventos Subsequentes 
Momento 3 

Auditor fica 
sabendo de fato 
que não sabia 

Questiona a 
administração 

Define se as 
alterações devem 

ser alteradas 

Se a 
administração 

altera as 
demonstrações ... 

Auditor passa a 
ter 

responsabilidade 
novamente em 

auditar o que foi 
alterado 

Auditor emite 
nova opinião ou 
emite relatório 
com dupla data 

DC e relatório do 
auditor, com 
parágrafo de 
ênfase, são 

republicados 

Auditor deve 
verificar 

providências 
adotadas pela 

empresa 
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Questões

CESPE

1. (CESPE – TRE-ES – Analista Judiciário – 
2011) 

No período entre a conclusão do trabalho 
de auditoria e a emissão do parecer, podem 
ocorrer eventos subsequentes relevantes. 
Se houver necessidade de ajuste nas de-
monstrações como de revelação em nota 
explicativa e a administração os efetuar, o 
parecer não precisará conter ressalva, de-
vendo o auditor alterar a data do parecer 
para a da ocorrência do evento em questão 
ou, então, manter a data original e fazer re-
ferência à data de ocorrência do evento sub-
sequente.

( ) Certo   ( ) Errado

ESAF

2. (ESAF – RFB – 2014) 

A administração da empresa Elevação S.A. 
restringiu a alteração das demonstrações 
contábeis aos efeitos do evento subsequen-
te que causou a alteração. A legislação vi-
gente, à qual a empresa está subordinada, 
não proíbe a empresa de proceder desta 
forma. Nesta situação, o auditor deve alte-
rar o relatório de auditoria para: 

a) retificar a data definitiva em que a em-
presa deverá fazer a publicação, res-
salvando essa alteração nas demons-
trações contábeis, sem emitir posição 
sobre o evento subsequente. 

b) incluir data adicional restrita a essa alte-
ração que indique que os procedimen-
tos do auditor independente, sobre os 
eventos subsequentes, estão restritos 

unicamente às alterações das demons-
trações contábeis descritas na respecti-
va nota explicativa. 

c) substituir a data do término dos traba-
lhos, ressalvando o evento subsequen-
te, mencionando a impossibilidade de 
avaliação dos impactos. 

d) adicionar parágrafo de outros assuntos, 
evidenciando o evento subsequente, 
mencionando a responsabilidade dos 
administradores sobre os efeitos desse 
novo evento. 

e) determinar a data de término dos tra-
balhos, evidenciando a reavaliação das 
demonstrações contábeis de forma 
completa e evidenciando que não há 
impactos nas demonstrações anterior-
mente apresentadas. 

3. (ESAF – SEFAZ-SP – APOFP – 2009) 

As seguintes opções constituem exemplos 
de transações e eventos subsequentes, ex-
ceto:

a) perda em contas a receber decorrente 
de falência do devedor.

b) alteração do controle societário.
c) aporte de recursos, inclusive como au-

mento de capital.
d) variação sazonal dos custos com insu-

mos.
e) destruição de estoques em decorrência 

de sinistro.

4. (ESAF – RECEITA FEDERAL – 2009) 

A empresa Grandes Negócios S.A. adquiriu 
a principal concorrente, após o encerramen-
to do balanço e a emissão do parecer pelos 
auditores. No entanto, a empresa ainda não 
havia publicado suas demonstrações com o 
parecer. Nessa situação, a firma de auditoria 
deve:
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a) manter o parecer com data anterior ao 
evento, dando encerramento aos traba-
lhos.

b) obrigatoriamente, rever o parecer con-
siderando o fato relevante.

c) estabelecer que a empresa inclua o 
evento relevante nas notas explicativas.

d) refazer o parecer considerando as no-
vas informações, determinando nova 
data para publicação das demonstra-
ções contábeis.

e) decidir se as demonstrações devem ser 
ajustadas, discutir o assunto com a ad-
ministração e tomar as medidas apro-
priadas às circunstâncias.

5. (ESAF – Pref. Natal – ATM – 2008) 

Não corresponde a um evento subsequente 
que gera ajuste nas demonstrações finan-
ceiras:

a) decisão definitiva de processo judicial, 
dando ganho ou perda da causa que re-
presente valor relevante.

b) perda de valor de investimentos, em 
decorrência do declínio do valor de 
mercado das ações.

c) descoberta de erros ou fraudes poste-
riores, que afetam o resultado da em-
presa.

d) determinação de valores referentes a 
pagamento de participação nos lucros 
ou referente a gratificações assumidas 
legalmente e não formalizadas.

e) ativos deteriorados, que constavam 
com valor significativo e que não foram 
ajustados.

FCC

6. (FCC – ICMS-PI – 2015) 

Entre os principais métodos de seleção de 
amostras citados nas Normas Brasileiras de 
Contabilidade Técnicas de Auditoria, aquela 
em que o tamanho, a seleção e a avaliação 
da amostra resultam em uma conclusão em 
quantias de dinheiro é a amostragem 

a) ao acaso. 
b) estatística. 
c) em bloco. 
d) aleatória. 
e) de unidades monetárias.

7. (FCC – TCE-RS – 2014) 

Segundo as Normas Brasileiras de Conta-
bilidade Técnicas de Auditoria – NBC TA, 
a amostragem em auditoria destina-se a 
possibilitar conclusões a serem tiradas de 
uma população inteira com base no teste 
de amostragem dela extraída (NBC TA 500). 
Existem muitos métodos para selecionar 
amostras (NBC TA 530), entre os principais 
citados nas normas. Aquela em que a quan-
tidade de unidades de amostragem na po-
pulação é dividida pelo tamanho da amos-
tra para dar um intervalo de amostragem é 
a seleção:

a) em bloco.
b) estatística.
c) aleatória.
d) ao acaso.
e) sistemática.

8. (FCC – TRT - 15ª Região – 2013) 

O auditor da empresa Seringueira S.A. ela-
borou exame seletivo nas notas fiscais emi-
tidas, para confirmação do saldo de Contas 
a Receber e da Receita do período. Referido 
procedimento:

a) é suficiente para confirmação dos sal-
dos, por expressar o perfil da população 
inteira.

b) é um meio eficiente de constituir uma 
amostragem em auditoria.

c) não é um meio eficiente de obter evi-
dência de auditoria.

d) é um meio eficiente de obter evidência 
de auditoria, mas não podem ser proje-
tados para a população inteira.

e) não é um meio de evidências previsto 
nas normas de auditoria, sendo vedada 
a utilização.
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9. (FCC – TRT - 12ª Região – 2013) 

A técnica utilizada para que, estatisticamen-
te, seja possível formar um conceito mais se-
guro do todo a ser auditado é chamada de:

a) seleção objetiva.
b) inspeção por pontos relevantes.
c) auditoria especializada.
d) exame qualitativo.
e) amostragem.

10. (FCC – ICMS-SP – 2013) 

É correto afirmar, em relação ao fator de 
confiança na seleção da amostra, que quan-
to:

a) maior o fator de confiança, maior o ta-
manho da amostra e menor o nível de 
segurança obtido.

b) menor o fator de confiança, maior o ta-
manho da amostra e da estratificação 
permitida.

c) maior o fator de confiança, menor o ta-
manho da amostra e menor o nível de 
segurança obtido.

d) menor o fator de confiança, menor o 
tamanho da amostra e da estratificação 
permitida.

e) maior o fator de confiança, maior o ta-
manho da amostra e o nível de seguran-
ça obtido.

11. (FCC – ISS-SP – 2012) 

O aumento no uso de procedimentos subs-
tantivos no processo de auditoria para con-
firmação dos saldos do contas a receber da 
empresa Financia S.A.:

a) exige a estratificação da amostra.
b) obriga que a amostra seja aleatória.
c) possibilita um aumento da amostra.
d) causa uma diminuição da amostra.
e) não influencia no tamanho da amostra.

12. (FCC – ISS-SP – 2012) 

A estratificação da amostra pode ser útil 
quando:

a) superar a 100 unidades a quantidade de 
itens que compõe a amostra.

b) existir risco de mais de 10% da amostra 
conter erros.

c) houver uma grande amplitude nos valo-
res dos itens a serem selecionados.

d) for identificada uma linearidade nos va-
lores dos itens a serem selecionados.

e) for pequeno o número de itens que 
compõe a amostra.

13. (FCC – TRE-SP – 2012) 

A técnica de amostragem que consiste em 
dividir uma população em subpopulações, 
cada uma sendo um grupo de unidades de 
amostragem com características semelhan-
tes é denominada amostragem:

a) randômica.
b) estratificada.
c) de seleção em bloco.
d) aleatória.
e) de seleção com base na experiência do 

auditor.

14. (FCC – INFRAERO – 2011) 

Em relação à utilização de amostragem na 
auditoria, é correto afirmar:

a) A amostragem utilizada em auditoria é 
necessariamente probabilística, sob pena 
de ocorrerem riscos decorrentes da utili-
zação do julgamento pessoal do auditor 
sobre os itens a serem selecionados.

b) A estratificação é o processo de divi-
dir uma população em subpopulações, 
cada qual contendo um grupo de unida-
des de amostragem com características 
heterogêneas.

c) O tamanho da amostra a ser determina-
da pelo auditor deve considerar o risco 
de amostragem, bem como os erros to-
leráveis e os esperados.

d) O erro tolerável é o erro mínimo na po-
pulação que o auditor está disposto a 
aceitar e, ainda assim, concluir que o re-
sultado da amostra atingiu o objetivo da 
auditoria.
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e) Quando o erro projetado for inferior ao 
erro tolerável, o auditor deve reconsi-
derar sua avaliação anterior do risco 
de amostragem e, se esse risco for ina-
ceitável, considerar a possibilidade de 
ampliar o procedimento de auditoria ou 
executar procedimentos de auditoria al-
ternativos.

15. (FCC – TCE-SE – 2011) 

Segundo a NBC TA 530, que versa sobre a 
utilização de amostragem em auditoria, é 
correto afirmar:

a) O objetivo da estratificação da amos-
tra é o de aumentar a variabilidade dos 
itens de cada estrato e permitir que o 
tamanho da amostra seja aumentado.

b) Quanto menor o risco de amostragem 
que o auditor está disposto a aceitar, 
menor deve ser o tamanho da amostra.

c) Anomalia é a distorção ou o desvio com-
provadamente representativo de distor-
ção ou desvio em uma população.

d) O método de seleção da amostra em 
que o auditor não segue nenhuma téc-
nica estruturada é denominado método 
de seleção aleatório.

e) Quanto maior a confiança do auditor 
em procedimentos substantivos (testes 
de detalhes ou procedimentos analíti-
cos substantivos), menor pode ser o ta-
manho da amostra.

16. (FCC – SEFAZ-SP – APOFP – 2010) 

Para propiciar representatividade da popu-
lação contábil aplicada nos testes de audito-
ria, o auditor pode estipular intervalos uni-
formes entre os itens a serem selecionados 
como um método de seleção de amostras 
denominado:

a) números aleatórios.
b) amostragem de atributos.
c) amostragem sistêmica.

d) amostragem por bloco.
e) amostragem ao acaso.

17. (FCC – TCM-CE – ACE – 2010) 

Conforme normas técnicas de auditoria in-
dependente, NÃO se refere à definição de 
uma amostragem de auditoria: 

a) a possibilidade de existência de fraude.
b) os fins específicos da auditoria.
c) a população da qual o auditor deseja ex-

trair a amostra.
d) as condições de desvio ou distorção.
e) a natureza da evidência da auditoria.

18. (FCC – SEFAZ-SP – Fiscal de Rendas – 2009)

O auditor, ao escolher as notas fiscais a se-
rem examinadas, determinou que fossem 
separadas as notas com último dígito repre-
sentado pelo número cinco. Esse procedi-
mento representa uma seleção:

a) casual.
b) sistemática.
c) aleatória.
d) direcionada.
e) geométrica.

19. (FCC – TJ-PI – Auditor – 2009) 

Seleção casual da amostragem é o tipo de 
seleção: 

a) aleatória, a ser utilizada quando os va-
lores do componente patrimonial apre-
sentam grande índice de dispersão.

b) randômica, com o objetivo de aumentar 
o risco de detecção.

c) estratificada, a ser utilizada quando os 
valores do componente patrimonial 
apresentam grande índice de dispersão.

d) baseada na experiência profissional do 
auditor.

e) com o objetivo de aprofundar riscos de 
fraude ou de erro nos controles inter-
nos.

Gabarito: 1. C 2. B 3. D 4. E 5. B 6. E 7. E 8. D 9. E 10. E 11. D 12. C 13. B 14. C 15. E 16. C 17. A  
18. B 19. D
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AMOSTRAGEM

Um teste eficaz fornece evidência de auditoria apropriada e suficiente quando, considerada 
com outra evidência de auditoria obtida ou a ser obtida, for suficiente para as finalidades do 
auditor. Os meios à disposição do auditor para a seleção de itens a serem testados são:

a) seleção de todos os itens (exame de 100%);

b) seleção de itens específicos; e

c)  amostragem de auditoria.

Quando utilizar censo

 • População pequena.

 • Há um risco significativo e outros meios não fornecem evidência de auditoria suficiente e 
adequada.

 • Características são de fácil mensuração.

 • Necessidade de alta precisão.

 • Custo não é alto.

Objetivo

O objetivo do auditor, ao usar a amostragem em auditoria, é o de proporcionar uma base 
razoável para ele concluir quanto à população da qual a amostra é selecionada.

Fonte: Barbetta (2006) 
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Definições

Amostragem em auditoria é a aplicação de procedimentos de auditoria em menos de 100% 
dos itens de população relevantes para fins de auditoria, de maneira que todas as unidades 
de amostragem tenham a mesma chance de ser selecionadas para proporcionar uma base 
razoável que possibilite ao auditor concluir sobre toda a população.

População é o conjunto completo de dados a partir do qual a amostra é selecionada e sobre o 
qual o auditor deseja concluir.

Amostragem estatística é a abordagem à amostragem com as seguintes características:

a) seleção aleatória dos itens da amostra; e

b) o uso da teoria das probabilidades para avaliar os resultados das amostras, incluindo a 
mensuração do risco de amostragem.

Unidade de amostragem é cada um dos itens individuais que constituem uma população. 

Prof.	  Me.	  Rodrigo	  Fontenelle	  

Amostragem 

•  Valor monetário definido pelo auditor para 
obter um nível apropriado de segurança de 
que esse valor monetário não seja excedido 
pela distorção real na população.	  

Distorção tolerável 	  

•  Taxa de desvio dos procedimentos de 
controles internos previstos, definida pelo 
auditor para obter um nível apropriado de 
segurança de que essa taxa de desvio não 
seja excedida pela taxa real de desvio na 
população.	  

Taxa tolerável de 
desvio 	  

Estratificação é o processo de dividir uma população em subpopulações, cada uma sendo 
um grupo de unidades de amostragem com características semelhantes (geralmente valor 
monetário).

Anomalia é a distorção ou o desvio que é comprovadamente não representativo de distorção 
ou desvio em uma população.

Risco de amostragem é o risco de que a conclusão do auditor, com base em amostra, pudesse 
ser diferente se toda a população fosse sujeita ao mesmo procedimento de auditoria. 

Risco não resultante da amostragem é o risco de que o auditor chegue a uma conclusão 
errônea, por qualquer outra razão que não seja relacionada ao risco de amostragem.

O risco de amostragem pode levar a dois tipos de conclusões errôneas: 

a) no caso de teste de controles, em que os controles são considerados mais eficazes do que 
realmente são ou no caso de teste de detalhes, em que não seja identificada distorção 
relevante, quando, na verdade, ela existe. 
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O auditor está preocupado com esse tipo de conclusão errônea, porque ela afeta a eficácia da 
auditoria e é provável que leve a uma opinião de auditoria não apropriada.

b) no caso de teste de controles, em que os controles são considerados menos eficazes do 
que realmente são ou no caso de teste de detalhes, em que seja identificada distorção 
relevante, quando, na verdade, ela não existe. 

Esse tipo de conclusão errônea afeta a eficiência da auditoria, porque ela normalmente levaria 
a um trabalho adicional para estabelecer que as conclusões iniciais estavam incorretas.

Prof.	  Me.	  Rodrigo	  Fontenelle	  

Afeta	  a	  Eficácia	  
Controles	  são	  considerados	  mais	  
eficazes	  do	  que	  realmente	  são.	  
	  (Risco	  de	  Superavaliação	  de	  

Confiabilidade)	  

Não	  se	  detectou	  distorção	  relevante	  
mas	  ela	  existe.	  	  

(Risco	  de	  aceitação	  Incorreta)	  

Afeta	  a	  Eficiência	  
Controles	  são	  considerados	  menos	  
eficazes	  do	  que	  realmente	  são.	  	  
(Risco	  de	  Subavaliação	  de	  

Confiabilidade)	  	  

Detectou-‐se	  distorção	  relevante	  mas	  
ela	  não	  existe.	  	  

	  (Risco	  de	  rejeição	  Incorreta)	  

Amostragem 

Definição da amostra

Ao definir uma amostra de auditoria, o auditor deve considerar a finalidade do procedimento 
de auditoria e as características da população da qual será retirada a amostra. 

A amostragem em auditoria pode ser aplicada usando tanto a abordagem de amostragem não 
estatística como a estatística.

Ao considerar as características da população da qual a amostra será extraída, o auditor pode 
determinar que a estratificação ou a seleção com base em valores é apropriada.

Na determinação da amostra, o auditor deve levar em consideração os seguintes fatores 
(Doutrina): 

a) objetivo da amostra;

b) população objeto da amostra;

c) estratificação da amostra;

d) tamanho da amostra;

e) risco da amostragem;

f) erro tolerável; e

g) erro esperado.
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Estratificação

A eficiência da auditoria pode ser melhorada se o auditor estratificar a população, dividindo-a 
em subpopulações distintas que tenham características similares. O objetivo da estratificação 
é reduzir a variabilidade dos itens de cada estrato e, portanto, permitir que o tamanho da 
amostra seja reduzido sem aumentar o risco de amostragem.

Os resultados dos procedimentos de auditoria aplicados a uma amostra de itens dentro de 
um estrato só podem ser projetados para os itens que compõem esse estrato. Para concluir 
sobre toda a população, o auditor precisa considerar o risco de distorção relevante em relação 
a quaisquer outros estratos que componham toda a população. 

 
De R$ 

5.001,00 a 
R$ 

30.000,00 
	  

População Inicial 

Estrato 1 

Estrato 3 

Estrato 2 R$ 1,00 
R$ 50,00 

R$ 1.000,00 
R$ 50.000,00 

R$ 200.000,00 
	  

De R$ 1,00 a  
R$ 5.000,00 
	  

De R$ 
30.001,00 

a R$ 
200.000,00 

	  

Se uma classe de operações ou o saldo de uma conta tiver sido dividido em estratos, a distorção 
é projetada para cada estrato separadamente. As distorções projetadas para cada estrato são, 
então, combinadas na consideração do possível efeito das distorções no total das classes de 
operações ou do saldo da conta.

Seleção com base em valor

Ao executar os testes de detalhes, pode ser eficaz identificar a unidade de amostragem como 
unidades monetárias individuais que compõem a população. Após ter selecionado unidades 
específicas da população, o auditor pode, então, examinar os itens específicos. 
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Tamanho da amostra

O auditor deve determinar o tamanho de amostra suficiente para reduzir o risco de amostragem 
a um nível mínimo aceitável.

O nível de risco de amostragem que o auditor está disposto a aceitar afeta o tamanho da 
amostra exigido. Quanto menor o risco que o auditor está disposto a aceitar, maior deve ser o 
tamanho da amostra.

Prof.	  Me.	  Rodrigo	  Fontenelle	  

Amostragem 

Risco 

Amostra 

Exemplos de fatores que influenciam o tamanho da amostra

Testes de Controle

Fator Relação

Taxa tolerável de Desvio Inversa

Taxa esperada de Desvio Direta

Nível de segurança desejado pelo auditor Direta

Extensão da avaliação de riscos dos controles relevantes Direta

Testes de Detalhes

Fator Relação

Distorção Tolerável Inversa

Risco de Distorção Relevante Direta

Distorção Esperada Direta

Estratificação da População Redução

Uso de Procedimentos Alternativos Inversa
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Prof.	  Me.	  Rodrigo	  Fontenelle	  

Amostragem 

•  Assegura que todos os itens da população 
tenham a mesma possibilidade de serem 
escolhidos.  

Aleatória 

•  Intervalo constante entre cada item selecionado. 
•  Divide a população pelo tamanho da amostra 

desejado 
Sistemática 

•  Julgamento profissional do auditor 
•  Não estatística Ao acaso Prof.	  Me.	  Rodrigo	  Fontenelle	  

Amostragem 

•  Seleção com base em valores, na qual o tamanho, a 
seleção e a avaliação da amostra resultam em uma 
conclusão em valores monetários. 

Unidade 
Monetária 

•  Seleção de um ou mais blocos de itens contíguos da 
população.  

•  Geralmente não pode ser usada em amostragem de 
auditoria, pois está estruturada de modo que esses 
itens em sequência podem ter características 
semelhantes entre si, mas características diferentes de 
outros itens de outros lugares da população.  

Bloco 
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Questões

CESPE

1. (CESPE – DPU – 2016) 

Para reduzir o erro tolerável em uma amos-
tra aleatória simples, é necessário que o au-
ditor também reduza o tamanho da amos-
tra.

( ) Certo   ( ) Errado

2. (CESPE – FUB-DF – 2013) 

Uma das vantagens do critério de seleção 
de itens acima de determinado valor é que, 
pela lei dos grandes números, tal procedi-
mento permitirá verificar uma grande pro-
porção do valor total de determinada conta 
ou tipo de transação.

( ) Certo   ( ) Errado

3. (CESPE – FUB-DF – 2013) 

Um depósito elevado além dos limites usu-
ais, creditado na conta de uma empresa, in-
compatível com a sua atividade e a sua mo-
vimentação, é considerado uma anomalia e 
deve levar o auditor a obter um alto grau de 
certeza de que essa distorção ou desvio não 
seja representativo da população.

( ) Certo   ( ) Errado

4. (CESPE – FUB-DF – 2013) 

No caso de um auditor se deparar com 
grandes populações, deverá aumentar pro-
porcionalmente o tamanho da amostra, 
para assegurar o mesmo grau de confiança 
que alcançaria no caso de uma população 
pequena.

( ) Certo   ( ) Errado

5. (CESPE – FUB-DF – 2013) 

O exame de todos os documentos ou opera-
ções pode ser desejável e adequado quan-
do esses documentos ou operações forem 
poucos e de valor unitário elevado, ou, 
também, quando houver risco relevante e 
outros meios não oferecerem evidência de 
auditoria apropriada e suficiente.

( ) Certo   ( ) Errado

6. (CESPE – AFT – 2013) 

A aplicação do método da amostragem é, 
em geral, recomendada nos trabalhos de 
auditoria, exceto no caso de a população e 
a amostra serem muito pequenas, no de a 
população ser grande e suas características 
serem de difícil mensuração ou no de não 
haver necessidade de alta precisão.

( ) Certo   ( ) Errado

7. (CESPE – TCU – 2013) 

Recomenda-se o emprego de amostragem 
estatística na auditoria, exceto em casos de 
amostra extensa, difícil mensuração das ca-
racterísticas da população e desnecessida-
de de alta precisão.

( ) Certo   ( ) Errado

8. (CESPE – CNJ – 2013) 

A respeito das normas de auditoria aplicá-
veis ao setor público, julgue os itens subse-
quentes, considerando que a sigla TCU cor-
responde ao Tribunal de Contas da União.

Considere que, na determinação da quanti-
dade de processos licitatórios a serem ana-
lisados em uma auditoria, o auditor tenha 
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determinado o nível de confiança estatísti-
ca em 95% e um erro tolerável de 5%, com 
emprego da amostragem aleatória simples. 
Nessa situação, durante o processo de re-
visão, se a supervisão da equipe de audito-
ria sugerir reduzir o erro tolerável, será ne-
cessário aumentar o tamanho da amostra, 
mantendo-se o mesmo nível de significân-
cia. 

( ) Certo   ( ) Errado

9. (CESPE – TELEBRAS – 2013) 

Com base nos procedimentos de empre-
go de amostragem em auditoria, julgue os 
itens a seguir.

Na aplicação de testes de controles, o risco 
de amostragem pode indicar conclusões in-
corretas, ao evidenciar uma distorção rele-
vante, que, na verdade, inexiste.

( ) Certo   ( ) Errado

10. (CESPE – TELEBRAS – 2013) 

Com base nos procedimentos de empre-
go de amostragem em auditoria, julgue os 
itens a seguir.

Em auditoria, quando a população é muito 
grande, deve-se realizar a amostragem, que 
é a aplicação de procedimentos exclusiva-
mente estatísticos na totalidade da popula-
ção para a seleção de uma amostra repre-
sentativa do estudo.

( ) Certo   ( ) Errado

11. (CESPE – TELEBRAS – 2013) 

Com base nos procedimentos de empre-
go de amostragem em auditoria, julgue os 
itens a seguir.

Considere que uma carteira de clientes de 
uma instituição financeira seja composta 
pelas classes ouro, prata, cobre e lata. Para 
que a auditoria realizada nessa instituição 

possa avaliar a gestão de riscos dos financia-
mentos concedidos, é mais adequado em-
pregar a amostragem estratificada em fun-
ção das classes de clientes, o que terá maior 
probabilidade de aumentar a eficiência do 
trabalho, desde que as subpopulações se-
jam distintas e cada classe possua caracte-
rísticas similares.

( ) Certo   ( ) Errado

12. (CESPE – TELEBRAS – 2013) 

Com base nos procedimentos de empre-
go de amostragem em auditoria, julgue os 
itens a seguir.

O risco de amostragem está relacionado, 
entre outras hipóteses, com a possibilidade 
de que uma amostra tenha sido selecionada 
com base em critérios estatísticos corretos, 
mas que não é adequada para representar a 
população.

( ) Certo   ( ) Errado

13. (CESPE – TELEBRAS – 2013)

Com base nos procedimentos de empre-
go de amostragem em auditoria, julgue os 
itens a seguir.

Um auditor deve se ater aos aspectos quan-
titativos dos desvios amostrais obtidos nas 
amostragens estatísticas, uma vez que os 
desvios causados por aspectos qualitativos 
são pouco relevantes para a auditoria.

( ) Certo   ( ) Errado

14. (CESPE – DPF – 2013) 

O não reconhecimento de uma distorção ou 
de um desvio constitui um risco resultante 
do uso de amostragem em auditoria.

( ) Certo   ( ) Errado
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15. (CESPE – TCDF – 2011) 

Embora a amostra seja selecionada cienti-
ficamente e o emprego da amostragem es-
tatística seja recomendável quando os itens 
da população apresentem características 
homogêneas, permanece a possibilidade de 
a conclusão obtida com base na amostra-
gem ser diferente daquela que seria conse-
guida se 100% da população fosse examina-
da pelo mesmo procedimento de auditoria. 
Julgue CERTO ou ERRADO.

( ) Certo   ( ) Errado

16. (CESPE – TRT - 21ª Região – 2010) 

A aplicação de procedimentos de auditoria 
a todos os pagamentos efetuados a fornece-
dores de equipamentos de informática para 
determinado órgão da administração públi-
ca não é considerada amostragem de audi-
toria. 

( ) Certo   ( ) Errado

17. (CESPE – TRE-BA – 2010) 

É recomendável o emprego da amostragem 
estatística quando os itens da população 
apresentarem características heterogêneas. 

( ) Certo   ( ) Errado

18. CESPE – TCDF – 2014) 

Aplicando o devido zelo profissional, a equi-
pe de auditoria elimina certamente a mar-
gem de erro própria dos trabalhos realiza-
dos por amostragem ou outros sistemas de 
testes equivalentes.

( ) Certo   ( ) Errado

ESAF

19. (ESAF – RFB – 2014) 

A eficiência da auditoria na definição e utili-
zação da amostra pode ser melhorada se o 
auditor: 

a) aumentar a taxa de desvio aceitável da 
amostra, reduzindo o risco inerente e 
com características semelhantes. 

b) diminuir o percentual a ser testado, mas 
utilizar a seleção não estatística para 
itens similares. 

c) concluir que a distorção projetada é 
maior do que a distorção real de toda a 
amostra. 

d) estratificar a população dividindo-a em 
subpopulações distintas que tenham ca-
racterísticas similares. 

e) mantiver os critérios de seleção unifor-
mes e pré-definidos com a empresa au-
ditada. 

20. (ESAF – DNIT – 2013) 

Com relação à aplicação do método da 
amostragem pelo Sistema de Controle Inter-
no, é correto afirmar que:

a) viabiliza ações de controle quando o 
objeto alvo da ação é composto por ele-
mentos de elevado valor unitário e se 
distribui de forma bem concentrada.

b) para a Administração Pública os fatores 
tempo e custo são irrelevantes.

c) a representatividade da amostra inde-
pende de sua forma de seleção e de seu 
tamanho.

d) a representatividade da amostra é es-
sencial para que se possa extrair conclu-
sões válidas para o todo.

e) adota-se a amostra aleatória simples 
preferencialmente quando os elemen-
tos da população estão distribuídos de 
maneira heterogênea.
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21. (ESAF – CGU – 2012) 

Nos casos em que o auditor independente 
desejar reduzir o tamanho da amostra sem 
aumentar o risco de amostragem, dividin-
do a população em subpopulações distintas 
que tenham características similares, deve 
proceder a um(a):

a) Estratificação.
b) Seleção com base em valores.
c) Teste de detalhes.
d) Seleção sistemática.
e) Detalhamento populacional.

(ESAF – RFB – 2012) 

Com base na tabela a seguir, responda as 
próximas duas questões:

Nível de Confiança Fator de Confiança

99% 4,6

98% 3,7

95% 3,0

90% 2,3

85% 1,9

80% 1,6

75% 1,4

22. (ESAF – RFB – 2012) 

Considerando que o auditor estabeleceu um 
grau de confiança de 95% para a amostra e 
que determinou uma taxa tolerável de des-
vio de 5%, o número de itens a serem testa-
dos é:

a) 19.
b) 05.
c) 60.
d) 30.
e) 10.

23. (ESAF – RFB – 2012) 

Ao selecionar os itens nas condições estabe-
lecidas na questão anterior, o auditor identi-
ficou dois desvios.

Dessa forma, pode-se afirmar que o nível de 
segurança apresentado é:

a) alto.
b) baixo.
c) moderado.
d) sem segurança.
e) ponderado.

24. (ESAF – SEFAZ-PRJ – 2010) 

Avalie, se verdadeiro ou falso, os itens a se-
guir a respeito do uso de amostragem esta-
tística em auditoria e assinale a opção que 
indica a sequência correta.

I – O nível de risco que o auditor está dispos-
to a aceitar não afeta o tamanho da amos-
tra exigido em razão da existência de outros 
controles a serem utilizados;

II – O auditor seleciona itens para a amos-
tragem de forma que cada unidade de 
amostragem da população tenha a mesma 
chance de ser selecionada;

III – Existem outros riscos não resultantes 
da amostragem tais como o uso de procedi-
mentos de auditoria não apropriados;

IV – Para os testes de controle, uma taxa de 
desvio da amostra inesperadamente alta 
pode levar a um aumento no risco identifi-
cado de distorção relevante.

a) V, V, F, V 
b) F, V, V, V 
c) V, V, V, F 
d) F, F, F, V 
e) V, F, V, F
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25. (ESAF – RECEITA FEDERAL – 2009) 

O auditor, ao realizar o processo de escolha 
da amostra, deve considerar:

I – que cada item que compõe a amostra é 
conhecido como unidade de amostragem;

II – que estratificação é o processo de dividir 
a população em subpopulações, cada qual 
contendo um grupo de unidades de amos-
tragem com características homogêneas ou 
similares;

III – na determinação do tamanho da amos-
tra, o risco de amostragem, sem considerar 
os erros esperados.

a) Somente a I é verdadeira.
b) Somente a II é verdadeira.
c) I e III são verdadeiras.
d) Todas são falsas.
e) Todas são verdadeiras.

Gabarito: 1. E 2. C 3. C 4. E 5. C 6. E 7. E 8. C 9. C 10. E 11. C 12. C 13. E 14. E 15. C 16. C 17. E  
18. E 19. D 20. D 21. A 22. C 23. C 24. B 25. B
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RELATÓRIO DE AUDITORIA

Opinião do Auditor

Os objetivos do auditor são:

a) formar uma opinião sobre as demonstrações contábeis com base na avaliação das 
conclusões atingidas pela evidência de auditoria obtida; e

b) expressar claramente essa opinião por meio de relatório de auditoria por escrito, que 
também descreve a base para a referida opinião.

Opinião não modificada

Opinião não modificada ou sem modificações é a opinião expressa pelo auditor quando ele 
conclui que as demonstrações contábeis são elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de 
acordo com a estrutura de relatório financeiro aplicável.

O auditor especificamente deve avaliar se, segundo os requisitos da estrutura de relatório 
financeiro aplicável:

a) as demonstrações contábeis divulgam adequadamente as práticas contábeis selecionadas 
e aplicadas;

b) as práticas contábeis selecionadas e aplicadas são consistentes com a estrutura de 
relatório financeiro aplicável e são apropriadas; 

c) as estimativas contábeis feitas pela administração são razoáveis; 

d) as informações apresentadas nas demonstrações contábeis são relevantes, confiáveis, 
comparáveis e compreensíveis;

e) as demonstrações contábeis fornecem divulgações adequadas para permitir que os usuários 
previstos entendam o efeito de transações e eventos relevantes sobre as informações 
incluídas nas demonstrações contábeis; e

f) a terminologia usada nas demonstrações contábeis, incluindo o título de cada demonstração 
contábil, é apropriada.
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Características do Relatório de Auditoria

Destinatário

O relatório do auditor independente é, normalmente, endereçado às pessoas para quem o 
relatório de auditoria é elaborado, frequentemente para os acionistas ou para os responsáveis 
pela governança da entidade, cujas demonstrações contábeis estão sendo auditadas.

Parágrafo Introdutório

O parágrafo introdutório do relatório do auditor independente deve:

a) identificar a entidade cujas demonstrações contábeis foram auditadas;

b) afirmar que as demonstrações contábeis foram auditadas;

c) identificar o título de cada demonstração que compõe as demonstrações contábeis; 

d) fazer referência ao resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas; e 

e) especificar a data ou o período de cada demonstração que compõe as demonstrações 
contábeis. 

Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis

O relatório do auditor independente deve descrever a responsabilidade da administração pela 
elaboração das demonstrações contábeis. A descrição deve incluir uma explicação de que a 
administração é responsável pela elaboração das demonstrações contábeis, de acordo com 
a estrutura de relatório financeiro aplicável e pelos controles internos que a administração 
determinar como necessários para a elaboração de demonstrações contábeis que não 
apresentem distorção relevante, independentemente se causadas por fraude ou erro. 

Responsabilidade do auditor

O relatório do auditor independente deve especificar que a responsabilidade do auditor é 
expressar uma opinião sobre as demonstrações contábeis com base na auditoria.

O relatório do auditor independente deve especificar que a auditoria foi conduzida em 
conformidade com as normas brasileiras e internacionais de auditoria.

O relatório do auditor independente deve explicar, também, que essas normas requerem que o 
auditor cumpra as exigências éticas, planeje e realize a auditoria para obter segurança razoável 
de que as demonstrações contábeis não apresentam distorção relevante. 

O relatório do auditor independente deve descrever a auditoria especificando que:

a) a auditoria envolve a execução de procedimentos para obtenção de evidência de auditoria 
a respeito dos valores e divulgações nas demonstrações contábeis; 
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b) os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação 
dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se 
causadas por fraude ou erro. 

c) a auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a 
razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação 
da apresentação das demonstrações contábeis, tomadas em conjunto.

Opinião do auditor

Exemplo: Em nossa opinião, as demonstrações contábeis consolidadas acima referidas 
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 
financeira consolidada da Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras e suas controladas em 31 
de dezembro de 2015, o desempenho consolidado de suas operações e os fluxos de caixa 
consolidados para o exercício findo naquela data, de acordo com as normas internacionais de 
relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board – IASB e as 
práticas contábeis adotadas no Brasil.

Data do relatório do auditor independente

O relatório do auditor independente não pode ter data anterior à data em que ele obteve 
evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar a sua opinião sobre as 
demonstrações contábeis, incluindo evidência de que:

a) todas as demonstrações que compõem as demonstrações contábeis, incluindo as 
respectivas notas explicativas, foram elaboradas; e

b) as pessoas com autoridade reconhecida afirmam que assumem a responsabilidade sobre 
essas demonstrações contábeis.

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE

Título e Destinatário

Introdução

Seção sobre a responsabilidade da administração

Seção sobre a responsabilidade do auditor e a extensão da auditoria

Seção sobre a opinião do auditor

Local, data e assinaturas

O auditor deve modificar a opinião no seu relatório de auditoria de acordo com a NBC TA 705 
se:

a) concluir, com base em evidência de auditoria obtida, que as demonstrações contábeis 
tomadas em conjunto apresentam distorções relevantes; ou

b) não conseguir obter evidência de auditoria apropriada e suficiente para concluir se as 
demonstrações contábeis tomadas em conjunto não apresentam distorções relevantes. 
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Opinião com ressalva

 • Tendo obtido evidência de auditoria apropriada e suficiente, conclui que as distorções, 
individualmente ou em conjunto, são relevantes, mas não generalizadas nas 
demonstrações contábeis;

 • Ele não consegue obter evidência apropriada e suficiente de auditoria para suportar sua 
opinião, mas conclui que os possíveis efeitos de distorções não detectadas, se houver, 
sobre as demonstrações contábeis poderiam ser relevantes, mas não generalizados.

Opinião adversa

 • O auditor deve expressar uma opinião adversa quando, tendo obtido evidência de auditoria 
apropriada e suficiente, conclui que as distorções, individualmente ou em conjunto, são 
relevantes e generalizadas para as demonstrações contábeis.

Abstenção de opinião

 • O auditor deve abster-se de expressar uma opinião quando não consegue obter evidência 
de auditoria apropriada e suficiente para suportar sua opinião, e conclui que os possíveis 
efeitos de distorções não detectadas, se houver, sobre as demonstrações contábeis 
poderiam ser relevantes e generalizados.

Natureza do assunto

Julgamento do auditor sobre a disseminação de forma 
generalizada dos efeitos sobre as DCs.

Relevante, mas não 
generalizado Relevante e generalizado

DCs apresentam distorções 
relevantes COM RESSALVA ADVERSA

DCs apresentam distorções 
relevantes COM RESSALVA ABSTENÇÃO DE OPINIÃO

Prof.	  Me.	  Rodrigo	  Fontenelle	  

Auditor	  conseguiu	  obter	  
evidência	  de	  auditoria?	  

NÃO.	  
Se	  exis?rem	  distorções	  relevantes	  
elas	  podem	  ser	  generalizadas?	  

NÃO.	  
Emite	  opinião	  com	  

ressalvas.	  

SIM.	  
Se	  abstém	  de	  

opiniar.	  

SIM.	  
Há	  distorções	  
relevantes?	  

NÃO.	  
Emite	  opinião	  sem	  

ressalvas	  

SIM.	  
Estão	  

generalizadas?	  

NÃO.	  
Emite	  opinião	  
com	  ressalvas.	  

SIM.	  
Emite	  opinião	  

adversa.	  

Opinião do Auditor 
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Se o auditor concluir que os possíveis efeitos de distorções não detectadas, se houver, sobre as 
demonstrações contábeis poderiam ser relevantes e generalizados, de modo que uma ressalva 
na opinião seria não adequada para comunicar a gravidade da situação, o auditor deve:

 • renunciar ao trabalho de auditoria, quando possível, de acordo com as leis ou regulamentos 
aplicáveis; ou

 • se a renúncia ao trabalho de auditoria antes da emissão do seu relatório de auditoria 
independente não for possível, abster-se de expressar uma opinião sobre as 
demonstrações contábeis.

Parágrafo contendo a base para a modificação 

Quando o auditor modifica a opinião sobre as demonstrações contábeis, ele deve, além dos 
elementos específicos requeridos pela NBC TA 700, incluir um parágrafo no seu relatório de 
auditoria independente que fornece uma descrição do assunto que deu origem à modificação. 
O auditor deve colocar esse parágrafo imediatamente antes do parágrafo da opinião no seu 
relatório de auditoria independente, utilizando o título “Base para opinião com ressalva”, “Base 
para opinião adversa” ou “Base para abstenção de opinião”, conforme apropriado.

Se a modificação for decorrente da impossibilidade de obter evidência de auditoria apropriada 
e suficiente, o auditor deve incluir as razões dessa impossibilidade no parágrafo contendo a 
base para a modificação.

Mesmo que o auditor tenha emitido uma opinião adversa ou se abstido de expressar uma 
opinião sobre as demonstrações contábeis, ele deve descrever, no parágrafo contendo a base 
para a modificação, as razões para quaisquer outros assuntos os quais ele está ciente de que 
teriam requerido uma modificação da opinião, assim como os respectivos efeitos.

Comunicação com os responsáveis pela governança

Quando o auditor prevê modificar a opinião no seu relatório, ele deve comunicar aos 
responsáveis pela governança as circunstâncias que levaram à modificação prevista e o texto 
proposto da modificação.

Informações suplementares apresentadas com as demonstrações 
contábeis

No caso de serem apresentadas informações suplementares com as demonstrações contábeis 
auditadas, não requeridas pela estrutura de relatório financeiro aplicável, o auditor deve avaliar 
se essas informações suplementares estão claramente diferenciadas das demonstrações 
contábeis auditadas.

Se essas informações suplementares não estão claramente diferenciadas das demonstrações 
contábeis auditadas, o auditor deve pedir que a administração mude a forma de apresentação 
das informações suplementares não auditadas. Se a administração se recusar a fazê-lo, o auditor 
deve explicar no relatório do auditor independente que essas informações suplementares não 
foram auditadas. 
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Parágrafo de Ênfase e outros adicionais (NBC TA 706)

É o parágrafo incluído no relatório de auditoria referente a um assunto apropriadamente 
apresentado ou divulgado nas demonstrações contábeis que, de acordo com o julgamento 
do auditor, é de tal importância, que é fundamental para o entendimento pelos usuários das 
demonstrações contábeis.

Quando o auditor incluir um parágrafo de ênfase no relatório, ele deve:

a) incluí-lo imediatamente após o parágrafo de opinião no relatório do auditor;

b) usar o título “Ênfase” ou outro título apropriado; 

c) incluir no parágrafo uma referência clara ao assunto enfatizado e à nota explicativa que 
descreva de forma completa o assunto nas demonstrações contábeis; e

d) indicar que a opinião do auditor não se modifica no que diz respeito ao assunto enfatizado.

Circunstâncias em que um parágrafo de ênfase pode ser necessário:

 • existência de incerteza relativa ao desfecho futuro de litígio excepcional ou ação 
regulatória;

 • aplicação antecipada (quando permitido) de nova norma contábil (por exemplo, nova 
prática contábil introduzida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC)) com efeito 
disseminado de forma generalizada nas demonstrações contábeis, antes da sua data de 
vigência;

 • grande catástrofe que tenha tido, ou continue a ter, efeito significativo sobre a posição 
patrimonial e financeira da entidade.

Situações em que é exigida a inclusão de um parágrafo de ênfase:

 • eventos subsequentes;

 • dúvida quanto à continuidade operacional da empresa;

 • auditoria de propósitos especiais.

Parágrafos de outros assuntos no relatório do auditor independente

Se o auditor considerar necessário comunicar outro assunto, não apresentado nem divulgado 
nas demonstrações contábeis, e que, de acordo com seu julgamento, é relevante para o 
entendimento, pelos usuários, da auditoria, da responsabilidade do auditor ou do relatório 
de auditoria, e não for proibido por lei ou regulamento, ele deve fazê-lo em um parágrafo no 
relatório de auditoria, com o título “Outros assuntos” ou outro título apropriado. O auditor 
deve incluir esse parágrafo imediatamente após o parágrafo de opinião e qualquer parágrafo 
de ênfase, ou em outra parte do relatório, se o conteúdo do parágrafo de outros assuntos for 
relevante para a seção "Outras Responsabilidades de Relatório".
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Questões

CESPE

1. (CESPE – TCU – 2015) 

Situação hipotética: Os seguintes parágra-
fos fazem parte de um relatório de audito-
res independentes:

I – Conforme mencionado na nota explicati-
va nº 3, em decorrência das reclassificações 
nela descritas, os valores correspondentes 
referentes à demonstração do fluxo de cai-
xa consolidado para o exercício findo em 31 
de dezembro de 2013, apresentados para 
fins de comparação, foram ajustados e es-
tão sendo reapresentados como previsto 
no CPC 23 – Políticas Contábeis, Mudanças 
de Estimativa e Retificação de Erro e CPC 
26(R1) – Apresentação das Demonstrações 
Contábeis. Nossa opinião não contém modi-
ficação relacionada a esse assunto.

II – Examinamos, também, as demonstra-
ções individual e consolidada do valor adi-
cionado (DVA), referentes ao exercício findo 
em 31 de dezembro de 2014, elaboradas 
sob a responsabilidade da administração da 
Companhia, e cuja apresentação é requeri-
da pela legislação societária brasileira para 
companhias abertas. Essas demonstrações 
foram submetidas aos mesmos procedi-
mentos de auditoria descritos anterior-
mente e, em nossa opinião, estão adequa-
damente apresentadas, em todos os seus 
aspectos relevantes, em relação às demons-
trações financeiras tomadas em conjunto. 

Assertiva: Nesse caso, considerando-se a es-
trutura do relatório dos auditores indepen-
dentes sobre as demonstrações financeiras 
(parecer dos auditores independentes), é 
correto afirmar que o parágrafo I é um pa-

rágrafo de ênfase e o parágrafo II é um pará-
grafo de opinião.

( ) Certo   ( ) Errado

2. (CESPE – TCU – 2015) 

Situação hipotética: Um auditor indepen-
dente verificou que as taxas de depreciação 
utilizadas por uma empresa foram calcu-
ladas pelo método das somas dos dígitos. 
Além disso, o auditor verificou que tal pro-
cedimento diferia daquele realizado no últi-
mo exercício, quando foi adotado o método 
das quotas constantes, sem evidenciar em 
notas explicativas. 

Assertiva: Diante desses fatos, por se tratar 
apenas de uma mudança de política con-
tábil, a conduta adequada do auditor inde-
pendente seria considerar como não rele-
vante a alteração descrita.

( ) Certo   ( ) Errado

3. (CESPE – TCU – 2015) 

Ao emitir parecer com abstenção de opi-
nião para as demonstrações contábeis de 
uma entidade, o auditor não estará isento 
da responsabilidade de mencionar, no pare-
cer, qualquer desvio que possa influenciar a 
decisão do usuário das demonstrações, in-
dependentemente da relevância ou da ma-
terialidade desse desvio. 

( ) Certo   ( ) Errado

4. (CESPE – TCE-RN – 2015) 

De acordo com as normas técnicas de audi-
toria estabelecidas nas normas brasileiras 
de contabilidade (NBC–TA), julgue os itens 
seguintes. 
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Se o auditor não obtiver evidência de audi-
toria apropriada e suficiente para concluir 
que inexistem distorções relevantes nas 
demonstrações contábeis tomadas em con-
junto, ele não deverá modificar sua opinião 
no relatório de auditoria. 

( ) Certo   ( ) Errado

5. (CESPE – MPE-PI – 2012) 

Com referência a papéis de trabalho e rela-
tórios de auditoria, julgue os itens a seguir.

Considere que um auditor encarregado de 
realizar auditoria em determinada institui-
ção inclua em seu relatório o parágrafo de 
ênfase, por meio do qual ele expresse incer-
tezas em relação a um fato relevante, cujo 
desfecho possa afetar significativamente a 
posição patrimonial dessa instituição. Nes-
se caso, a inclusão desse parágrafo de ênfa-
se é motivo para que o relatório seja deno-
minado parecer adverso.

( ) Certo   ( ) Errado

6. (CESPE – TCE-TO – 2009) 

O parecer dos auditores independentes é o 
documento mediante o qual os mesmos ex-
pressam sua opinião acerca das demonstra-
ções contábeis nele indicadas. Acerca desse 
assunto, assinale a opção correta.

a) Por meio do parecer, o auditor assume 
responsabilidade de ordem privada, de 
natureza estritamente contratual.

b) O parecer deve ser assinado por conta-
dor ou técnico de contabilidade regu-
larmente registrado em CRC.

c) A data do parecer deve corresponder 
a das demonstrações que tenham sido 
auditadas.

d) O auditor, mesmo abstendo-se de emi-
tir opinião a respeito das demonstra-
ções, é responsável por mencionar 
qualquer desvio relevante que possa 
influenciar a decisão do usuário das in-
formações.

e) Em caso de incerteza acerca de fato 
relevante, o auditor deve abster-se de 
opinar, desde que haja nota explicativa 
da administração relacionada ao fato.

7. (CESPE – TCE-TO – 2009) 

O auditor contábil externo é responsável 
pela emissão de parecer acerca das de-
monstrações contábeis de empresas. Acer-
ca da responsabilidade do auditor e as es-
pecificidades na condução de seus exames, 
assinale a opção correta.

a) De acordo com as normas de auditoria 
geralmente aceitas, as fraquezas rele-
vantes encontradas ao longo dos exames 
devem necessariamente ser identifica-
das separadamente e comunicadas no 
relatório ao comitê de auditoria ou ór-
gão equivalente da empresa auditada.

b) Caso o auditor constate evidências de 
que ativos não se encontram adequa-
damente protegidos contra apropriação 
indébita deverá apontar em seus papéis 
de trabalho, mas não é obrigado a emitir 
reportable condition sobre o assunto.

c) Apesar das normas de auditoria não 
exigirem revisões pós-auditoria, se o 
auditor descubra, logo após a data de 
emissão de seu parecer, um procedi-
mento que foi omitido ao longo de seus 
exames, essa descoberta poderá resul-
tar em programa de inspeção de seu 
próprio sistema de controle de qualida-
de ou em uma revisão por pares.

d) Caso o auditor constate evidências de 
que há instalações inadequadas para 
a guarda de ativos deverá apontar em 
seus papéis de trabalho, mas não é 
obrigado a emitir reportable condition 
sobre o assunto.

e) Nos relatórios de reportable condition 
deverá conter parágrafo que indique 
que a finalidade dos trabalhos de audi-
toria é emitir parecer sobre as demons-
trações contábeis e assegurar a eficiên-
cia, eficácia e efetividade dos controles 
internos.
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8. (CESPE – TCU – 2008) 

No processo de auditoria, após examinadas 
todas as evidências disponíveis, o auditor 
pode confiar, integralmente, na fidedignida-
de e na correção das demonstrações contá-
beis de uma entidade e, sempre que as evi-
dências sejam insuficientes, o auditor deve 
fazer ressalvas em seu parecer. 

( ) Certo   ( ) Errado

ESAF

9. (ESAF – RECEITA FEDERAL – 2009) 

A empresa de Transportes S.A. é uma em-
presa que tem seus registros contábeis e 
procedimentos estabelecidos por agência 
de fiscalização. A agência estabeleceu pro-
cedimento para registro das concessões que 
diverge significativamente, do procedimen-
to estabelecido pelo Conselho Federal de 
Contabilidade. Nessa situação, deve o audi-
tor emitir parecer:

a) sem abstenção de opinião.
b) adverso.
c) com ressalva.
d) sem ressalva, mas evidenciando em 

nota explicativa a divergência.
e) com abstenção de opinião.

10. (ESAF – SEFAZ-SP – APOFP – 2009) 

Assinale a opção que preenche corretamen-
te as lacunas da seguinte frase: “O auditor 
deve emitir parecer ______(1)______ quan-
do verificar que as demonstrações contá-
beis estão incorretas ou incompletas, em tal 
magnitude que impossibilite a emissão do 
parecer ______(2)______.”

a) (1) adverso // (2) com ressalva
b) (1) com ressalva // (2) adverso
c) (1) com abstenção de opinião // (2) com 

ressalva

d) (1) com abstenção de opinião // (2) ad-
verso

e) (1) adverso // (2) com abstenção de opi-
nião

11. (ESAF – CVM – 2010) 

No parecer sobre as demonstrações contá-
beis, o auditor deve emitir sua opinião afir-
mando se estas representam adequadamen-
te ou não a situação patrimonial da entidade. 
Nesse parecer, devem ser observados os se-
guintes aspectos relevantes, exceto:

a) as obrigações para o período seguinte.
b) a origem e a aplicação dos recursos para 

o período a que correspondem.
c) as mutações do patrimônio líquido.
d) a posição patrimonial e financeira.
e) o resultado das operações no período.

12. (ESAF – SUSEP – 2010) 

O auditor externo, ao avaliar as demonstra-
ções contábeis da empresa Evolution S.A., 
identificou que a empresa está discutindo a 
similaridade de seus produtos com produ-
tos de concorrentes que possuem isenção 
de tributação. A empresa não vem reco-
lhendo o referido tributo há mais de 5 anos 
e o valor relativo a essa contingência é signi-
ficativo. Caso a decisão vier a ser contrária 
à empresa, a mesma entrará em processo 
de descontinuidade. A decisão deve ter seu 
mérito julgado em quatro anos. Dessa for-
ma deve o auditor emitir parecer:

a)  negativa de opinião, por não poder fir-
mar opinião sobre as demonstrações 
contábeis.

b) com ressalva, evidenciando o fato como 
restritivo às demonstrações contábeis.

c) adverso, por não permitir avaliar as de-
monstrações contábeis.

d) sem ressalva, visto que há incerteza no 
desdobramento da causa.

e) sem ressalva, com introdução de pará-
grafo de ênfase fazendo referência à 
nota explicativa que deve descrever de-
talhadamente o evento.
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13. (ESAF – RECEITA FEDERAL – 2009) 

Na emissão de parecer com abstenção de 
opinião para as demonstrações contábeis 
de uma entidade, pode-se afirmar que:

a) elimina a responsabilidade do auditor 
de emitir qualquer parecer devendo 
este comunicar à administração da em-
presa da suspensão dos trabalhos.

b) não suprime a responsabilidade do au-
ditor de mencionar, no parecer, qual-
quer desvio, independente da rele-
vância ou materialidade, que possa 
influenciar a decisão do usuário dessas 
demonstrações.

c) exclui a responsabilidade do auditor de 
se manifestar sob qualquer aspecto das 
demonstrações.

d) não elimina a responsabilidade do audi-
tor de mencionar, no parecer, qualquer 
desvio relevante que possa influenciar 
a decisão do usuário dessas demonstra-
ções.

e) extingue a responsabilidade do auditor 
de mencionar, no parecer, qualquer des-
vio relevante que possa influenciar a de-
cisão do usuário dessas demonstrações.

FCC

14. (FCC – TJ-PI – 2015) 

A auditoria consiste no levantamento, exa-
me e avaliação de procedimentos, opera-
ções, rotinas e demonstrações contábeis 
de uma entidade. A partir da compreensão 
conceitual, é correto dizer que o objeto do 
trabalho de auditoria se circunscreve: 

a) a fatos não registrados documental-
mente; 

b) ao conjunto de elementos de controle 
do patrimônio administrado; 

c) aos papéis de trabalho; 
d) aos registros contábeis; 
e) ao relatório com a opinião de auditor. 

15. (FCC – TCE-CE – 2015) 

Na auditoria das demonstrações contábeis 
do exercício de 2014 da Companhia de Dis-
tribuição de Águas e Limpeza de Mananciais 
do Estado, o auditor constatou diversas dis-
torções. Tendo o auditor obtido evidência 
de auditoria apropriada e suficiente, con-
cluiu que as distorções, individualmente ou 
em conjunto, são relevantes, mas não ge-
neralizadas nas demonstrações contábeis. 
Nestas condições, de acordo com as Normas 
de Auditoria NBC TAs, deve o auditor:

a) expressar uma opinião com ressalva. 
b) considerar as demonstrações contábeis 

irregulares. 
c) expressar uma opinião adversa. 
d) considerar as demonstrações contábeis 

regulares, com ressalvas. 
e) expressar uma opinião sem ressalva, 

mas com recomendação.

16. (FCC – ICMS-PI – 2015) 

O auditor, quando, não consegue obter evi-
dência de auditoria apropriada e suficiente 
para suportar sua opinião, concluindo que 
os possíveis efeitos de distorções não detec-
tadas, se houver, sobre as demonstrações 
contábeis poderiam ser relevantes e gene-
ralizadas, deverá expressar sua opinião por 
meio de 

a) Relatório com Abstenção de opinião. 
b) Certificado de Regularidade com Ressal-

va. 
c) Parecer Adverso. 
d) Parecer Limpo com parágrafo de ênfase. 
e) Certificado de Regularidade. 

17. (FCC – CNMP – 2015) 

Na realização dos trabalhos de auditoria das 
demonstrações contábeis do exercício de 
2014 da Indústria de Calças e Camisas do 
Sul S/A, o auditor não conseguiu obter evi-
dência apropriada e suficiente de auditoria 
para suportar sua opinião, mas concluiu que 
os possíveis efeitos de distorções não detec-
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tadas, se houver, sobre as demonstrações 
contábeis poderiam ser relevantes, mas não 
generalizados. Nestas condições, o auditor 
deve: 

a) considerar as demonstrações contábeis 
irregulares. 

b) expressar uma opinião, com ressalvas. 
c) expressar uma opinião sem ressalvas, 

apenas para os itens examinados. 
d) comunicar ao conselho fiscal da empre-

sa e adotar novos procedimentos de au-
ditoria. 

e) abster-se de expressar uma opinião.

18. (FCC – TCM-GO – 2015) 

O auditor, quando obtida evidência de au-
ditoria apropriada e suficiente, conclui que 
as distorções, individualmente ou em con-
junto, são relevantes e generalizadas para as 
demonstrações contábeis, deve expressar-
-se por meio de:

a) opinião adversa. 
b) opinião sem ressalva. 
c) renúncia do trabalho. 
d) opinião com parágrafo de ênfase. 
e) abstenção de opinião. 

19. (FCC – SEFAZ-PE – 2014) 

O objetivo da auditoria é aumentar o grau 
de confiança nas demonstrações contábeis 
por parte dos usuários. No relatório do au-
ditor independente deve constar que a ela-
boração e adequada apresentação das de-
monstrações contábeis de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil é de 
responsabilidade:

a) do controle interno.
b) da auditoria interna.
c) dos acionistas majoritários.
d) do departamento de contabilidade.
e) da administração.

20. (FCC – SEFAZ-PE – 2014) 

O relatório do auditor independente sobre 
as demonstrações contábeis deve especifi-

car que a auditoria foi conduzida de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria. O relatório deve explicar, tam-
bém, que essas normas requerem o cumpri-
mento de exigências éticas pelo auditor e 
que:

a) os procedimentos de auditoria sejam 
elaborados com o objetivo de solucio-
nar e prevenir fraudes e erros.

b) o programa de auditoria seja aprovado 
pela administração da entidade.

c) a auditoria seja planejada e executada 
com o objetivo de obter segurança razo-
ável de que as demonstrações contábeis 
estão livres de distorção relevante.

d) a aprovação e a divulgação das demons-
trações contábeis sejam de responsabi-
lidade do sistema de controle interno da 
entidade.

e) a avaliação do controle interno seja exe-
cutada pela auditoria interna.

21. (FCC – SEFAZ-PE – 2014) 

Bartolomeu Guimarães, auditor indepen-
dente, na realização de auditoria das de-
monstrações contábeis da empresa Baratão 
do Norte S/A, tendo obtido evidências de 
auditoria apropriadas e suficientes, concluiu 
que as distorções detectadas, individual-
mente ou em conjunto, são relevantes e 
generalizadas para as demonstrações contá-
beis. Nestas condições, o auditor deve:

a) emitir uma opinião adversa.
b) emitir uma opinião sem ressalva.
c) emitir uma opinião com ressalvas.
d) abster-se de opinar.
e) emitir uma opinião pela irregularidade.

22. (FCC – TCE-RS – 2014) 

Nas circunstâncias em que o auditor, tendo 
obtido evidência de auditoria apropriada e 
suficiente, conclui que as distorções, indivi-
dualmente ou em conjunto, são relevantes, 
mas não generalizadas nas demonstrações 
contábeis; ou, não consegue obter evidên-
cia apropriada e suficiente de auditoria para 
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suportar sua opinião, mas conclui que os 
possíveis efeitos de distorções não detec-
tadas, se houver, sobre as demonstrações 
contábeis poderiam ser relevantes, mas não 
generalizados, sua opinião a ser expressada, 
no parecer ou relatório de auditoria, deve 
ser:

a) com ênfase.
b) com abstenção.
c) com ressalva.
d) adversa.
e) limpa.

23. (FCC – TCE-RS – 2014) 

Durante a realização do seu trabalho, o audi-
tor não conseguiu obter segurança razoável 
relativa às informações nem emitir opinião 
com ressalva. Nesse caso, o auditor deve:

a) abster de emitir opinião ou renunciar ao 
trabalho, se possível. 

b) aumentar o tamanho da amostragem. 
c) convocar reunião com os administrado-

res da instituição auditada. 
d) solicitar reforço para sua equipe de au-

ditoria. 
e) trancar a auditoria

24. (FCC – ASLEPE – 2014) 

Quando o auditor conclui que as demons-
trações contábeis são elaboradas, em todos 
os aspectos relevantes, de acordo com a es-
trutura de relatório financeiro aplicável, de-
verá expressar uma opinião:

a) idônea.
b) conclusiva.
c) favorável.
d) não modificada.
e) modificada.

Gabarito: 1. E 2. E 3. E 4. E 5. E 6. D 7. C 8. E 9. C 10. A 11. A 12. E 13. D 14. B 15. A 16. A 17. B  
18. A 19. E 20. C 21. A 22. C 23. A 24. D
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FINALIDADES, OBJETIVOS E ABRANGÊNCIA DE ATUAÇÃO  
DA AUDITORIA GOVERNAMENTAL

Camadas de Controle

Controle	  
Externo	  
(TCU)	  

Sistema	  de	  
Controle	  

Interno	  do	  PEF	  
(CGU)	  

Controles	  
Internos	  

Camadas de Controle 

Constituição Federal

Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das 
entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, 
aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante 
controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder.

Parágrafo Único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que 
utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos 
quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária.

Finalidades do Sistema de Controle Interno

O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal visa à avaliação da ação 
governamental e da gestão dos administradores públicos federais, por intermédio da 
fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, e a apoiar o controle 
externo no exercício de sua missão institucional.
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O SCI-PEF tem as seguintes finalidades:

I – avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas 
de governo e dos orçamentos da União; 

II – comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e à eficiência, da gestão 
orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e nas entidades da Administração Pública 
Federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

III – exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e 
haveres da União;

IV – apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

SISTEMA 
DE 
CONTROLE 
INTERNO 

1 - Avaliar 

Cumprimento das Metas Previstas no Plano Plurianual 

Execução 
Dos Programas de Governo 

Dos Orçamentos da União 

2 - Comprovar a Legalidade 

3 – Avaliar Resultados 
Eficiência 

Eficácia 

Gestão 

Orçamentária 

Financeira 

Patrimonial 

Órgãos e 
Entidades da 
 Adm. Direta 

Adm. Indireta 

4 - Controlar 

Operações de Crédito 

Avais 

Garantias 

Direitos e haveres do Estado 

5 - Apoiar o Controle Externo no exercício de sua missão institucional 

Conceituação

Auditoria Governamental é o conjunto de técnicas que visa a avaliar a gestão pública pelos 
processos e resultados gerenciais, e a aplicação de recursos públicos por entidades de 
direito público e privado, mediante a confrontação entre uma situação encontrada com um 
determinado critério técnico, operacional ou legal. 

Tem por objetivo primordial garantir resultados operacionais na gerência da coisa pública.
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Atividades Complementares

 • Elaboração da PCPR

 • Controle Social

 • Auditoria de Tomada de Contas Especial

 • Análise de Processos de Pessoal

 • Avaliação das Unidades de Auditoria Interna

 • Diligências

Organização e Estrutura

Integram o Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal:Integram o Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal: 

•  A Controladoria-Geral da União, incumbida da orientação 
normativa e da supervisão técnica dos órgãos e das 
unidades que compõem o Sistema. 

Órgão Central 

•  As Secretarias de Controle Interno (CISET) do Ministério 
da Defesa, do Ministério das Relações Exteriores, da Casa 
Civil e da Advocacia - Geral da União. 

Órgãos 
Setoriais 

•  As Unidades de Controle Interno dos comandos militares, 
como setoriais da Secretaria de Controle Interno do 
Ministério da Defesa. 

Unidades 
Setoriais 

•  As Gerências Regionais de Controle nos Estados. 
Unidades 

Regionais do 
Órgão Central 

Organização e Estrutura 
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Sistema	  de	  
Controle	  
Interno	  

Órgão	  
Central	  
(CGU)	  

Órgãos	  
Setoriais	  

(MD,	  MRE,	  
Casa	  Civil)	  

Unidades	  
Setoriais	  

(Comandos	  
Militares)	  

Unidades	  
Regionais	  
(CGU	  nos	  
Estados)	  

Auditorias	  
Internas	  AECI	  

Organização e Estrutura 

A área de atuação da CGU, além das funções de órgão central, abrange todos os órgãos e 
unidades do Poder Executivo Federal, excetuados aqueles jurisdicionados pelos órgãos 
setoriais.

A Secretaria de Controle Interno da Casa Civil tem como área de atuação todos os órgãos 
integrantes da Presidência da República, além de outros determinados em legislação específica, 
sendo, ainda, responsável pelas atividades de Controle Interno da Advocacia-Geral da União 
até a criação do seu órgão próprio.

Objetos sujeitos à atuação do SCI-PEF

Constituem objetos de exames realizados pelo SCI-PEF, nos órgãos da Administração Direta, 
entidades da Administração Indireta Federal e entidades privadas:

I – os sistemas administrativos e operacionais de controle interno administrativo utilizados na 
gestão orçamentária, financeira, patrimonial, operacional e de pessoal;

II – a execução dos planos, programas, projetos e atividades que envolvam aplicação de 
recursos públicos federais;

III – a aplicação dos recursos do Tesouro Nacional transferidos a entidades públicas ou privadas;

IV – os contratos firmados por gestores públicos com entidades públicas ou privadas para 
prestação de serviços, execução de obras e fornecimento de materiais;

V – os processos de licitação, sua dispensa ou inexigibilidade;
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VI – os instrumentos e sistemas de guarda e conservação dos bens e do patrimônio sob 
responsabilidade das unidades da Administração Direta e entidades da Administração Indireta 
Federal;

VII – os atos administrativos que resultem direitos e obrigações para o Poder Público Federal, 
em especial, os relacionados com a contratação de empréstimos internos ou externos, assunção 
de dívidas, securitizações e concessão de avais;

VIII – a arrecadação, a restituição e as renúncias de receitas de tributos federais;

IX – os sistemas eletrônicos de processamento de dados, suas informações de entrada e de 
saída, objetivando constatar: 

a) segurança física do ambiente e das instalações do centro de processamento de dados; 

b) segurança lógica e a confidencialidade nos sistemas desenvolvidos em computadores de 
diversos portes; 

c) eficácia dos serviços prestados pela área de informática; 

d) eficiência na utilização dos diversos computadores existentes na entidade;

X – verificação do cumprimento da legislação pertinente;

XI – os processos de Tomadas de Contas Especial, sindicância, inquéritos administrativos e 
outros atos administrativos de caráter apuratório;

XII – os processos de admissão e desligamento de pessoal e os de concessão de aposentadoria, 
reforma e pensão; e

XIII – os projetos de cooperação técnica com organismos internacionais e projetos de 
financiamento ou doação de organismos multilaterais de crédito com qualquer órgão ou 
entidade no país.

Abrangência de Atuação

A abrangência de atuação do SCI-PEF inclui as atividades de gestão das unidades da 
administração direta, entidades da Administração Indireta Federal, programas de trabalho, 
recursos e sistemas de controles administrativo, operacional e contábil, projetos financiados 
por recursos externos, projetos de cooperação junto a organismos internacionais, a aplicação 
de quaisquer recursos repassados pela União mediante contratos de gestão, transferências a 
fundo, convênio, acordo, ajuste ou outro instrumento congênere.

Estão sujeitos à atuação do SCI-PEF quaisquer pessoas física ou jurídica, pública ou privada, que 
utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos 
quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária.
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ABRANGÊNCIA 
 DE ATUAÇÃO  
DO SISTEMA 

DE 
CONTROLE 
INTERNO 

Atividades de gestão 
Unidades da Administração Direta 

Entidades da Administração Indireta 

Programas de trabalho, recursos e sistemas de controles administrativo, operacional  
e contábil  

Projetos 

Financiados por recursos externos 

De cooperação junto a organismos internacionais 

Aplicação de quaisquer  
recursos  repassados  
pela União mediante 

Contrato de gestão 

Transferências a fundo 

Convênio 

Acordo 

Ajuste  

Ou outro instrumento  congênere 

Abrangência de Atuação 
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Questões

CESPE

1. (CESPE – TCU – 2015) 

A respeito do Sistema de Controle Interno do 
Poder Executivo Federal, disciplinado pela 
Lei nº 10.180/2001, julgue o item abaixo. 

São finalidades do Sistema de Controle In-
terno do Poder Executivo: a comprovação 
da legalidade e a avaliação de resultados 
da gestão orçamentária, financeira e patri-
monial, o controle das operações de crédito 
e o apoio ao controle externo; entretanto, 
não compete a esse sistema a avaliação do 
cumprimento de= metas previstas no plano 
plurianual por essa tarefa estar relacionada 
à execução de programas de governo.

( ) Certo   ( ) Errado

2. (CESPE – Câmara dos Deputados – 2014) 

Em relação aos sistemas de controle exer-
cidos no âmbito da administração pública 
brasileira e da competência, da jurisdição e 
do exame de contas por parte do TCU, jul-
gue os itens subsecutivos.

Compete aos sistemas de controle internos 
mantidos pelos Poderes Legislativo, Execu-
tivo e Judiciário do governo federal exercer 
o controle das operações de crédito e dos 
direitos e haveres da União.

( ) Certo   ( ) Errado

3. (CESPE – TCE-ES-ACE – 2012) 

A Secretaria Federal de Controle, órgão cen-
tral do sistema de controle interno do Poder 
Executivo federal, abrange, em sua área de 
atuação, todos os órgãos do Poder Executivo 
federal, realizando auditorias e fiscalizações.

( ) Certo   ( ) Errado

4. (CESPE – FUB – 2011) 

Com relação aos aspectos que envolvem os 
sistemas de controle interno, julgue o item 
as seguir.

O controle sobre as operações de crédito, 
avais e garantias é competência do contro-
le interno, mas o cumprimento das metas 
previstas no plano plurianual (PPA) e nos 
orçamentos da União deve ser acompanha-
do exclusivamente pelo sistema de planeja-
mento de orçamento. 

( ) Certo   ( ) Errado

5. (CESPE – PREVIC – 2011) 

A finalidade básica da auditoria é encontrar 
erros e fraudes nos demonstrativos contá-
beis examinados.

( ) Certo   ( ) Errado

6. (CESPE – MPU – 2010) 

Com respeito ao controle interno e ao ex-
terno e à prestação de contas no âmbito da 
União, julgue o item subsequente.

A fiscalização contábil, financeira, orçamen-
tária, operacional e patrimonial dos órgãos 
federais é da competência do Congresso 
Nacional, e é realizada mediante controle 
externo. Não cabe à Controladoria-Geral da 
União (CGU), por ser órgão de controle in-
terno, realizar o mesmo tipo de fiscalização 
em um mesmo órgão quando esse trabalho 
estiver sendo feito pelo Tribunal de Contas 
da União (TCU). 

( ) Certo   ( ) Errado



 

www.acasadoconcurseiro.com.br2584

7. (CESPE – TCU – 2007) 

A auditoria no setor público federal, concei-
tuada como o conjunto de técnicas utilizado 
na avaliação da gestão pública, é ferramen-
ta de controle do Estado para melhor apli-
cação de seus recursos. Com relação a esse 
tema, julgue os itens que se seguem.

A aplicação dos recursos transferidos pelo 
Tesouro Nacional a entidades privadas é um 
dos objetos dos exames de auditoria, cuja 
finalidade primordial é garantir resultados 
operacionais na gerência da coisa pública.

( ) Certo   ( ) Errado

ESAF

8. (ESAF – APO-MPOG – 2015)

Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciá-
rio manterão, de forma integrada, sistema 
de controle interno com a finalidade de: 

I – Avaliar o cumprimento das metas previs-
tas no plano plurianual, a _______________ 
dos programas de governo e dos orçamen-
tos da União. 
II – Comprovar a legalidade e avaliar os re-
sultados, quanto à eficácia e eficiência, 
da gestão orçamentária, financeira e pa-
trimonial nos órgãos e entidades da ad-
ministração federal, bem como da aplica-
ção de recursos públicos por entidades de 
______________. 
III – Exercer o controle das operações de 
crédito, _______________, bem como dos 
direitos e haveres da União. 

IV – Apoiar o controle _______________, 
no exercício de sua missão institucional. 
Assinale a opção que contém a sequência 
correta para o preenchimento das lacunas. 

a)  aplicação / de direito privado / finanças 
e avais / interno. 

b) eficácia / de direito público / avais e ga-
rantias / externo. 

c) execução / de direito privado / avais e 
garantias / externo. 

d) eficiência / de direito público / finanças 
e avais / interno. 

e) vulnerabilidade / de direito privado / 
avais e garantias / externo.

9. (ESAF – DNIT – 2013) 

Entre as competências dos órgãos e unida-
des do Sistema de Controle Interno do Po-
der Executivo Federal, menciona-se:

a) estabelecer as metas a serem atingidas 
pelo PPA.

b) participar da elaboração dos orçamen-
tos da União.

c) aprovar as operações que envolvam 
avais e garantias.

d) monitorar a atuação das auditorias ex-
ternas das entidades estatais.

e) apurar atos inquinados de irregulares, 
praticados por agentes privados com 
recursos públicos.

10. (ESAF – CGU – 2012) 

Constitui uma atividade complementar do 
Sistema de Controle Interno do Poder Exe-
cutivo Federal avaliar:

a) a execução dos programas de governo.
b) o cumprimento das metas do Plano Plu-

rianual.
c) a gestão dos administradores públicos 

federais.
d) a aplicação de recursos públicos por en-

tidades de Direito Privado.
e) as unidades de auditoria interna das enti-

dades da Administração Indireta Federal.

11. (ESAF – CGU – 2012) 

Nos termos da Constituição Federal, tanto o 
Congresso Nacional quanto os sistemas de 
controle interno de cada Poder podem exer-
cer fiscalizações da seguinte ordem, exceto:

a) Contábil.
b) Ambiental.
c) Patrimonial.
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d) Operacional.
e) Financeira.

12. (ESAF – CGU – 2008) 

De acordo com a Lei n. 10.180/01, são de 
competência dos órgãos e unidades do Sis-
tema de Controle Interno do Poder Executi-
vo Federal as seguintes ações, exceto:

a) avaliar o cumprimento das metas esta-
belecidas no plano plurianual.

b) avaliar a execução dos orçamentos da 
União.

c) realizar auditoria sobre a gestão dos re-
cursos públicos federais sob a responsa-
bilidade de órgãos e entidades públicos 
e privados.

d) realizar auditorias nos sistemas contábil, 
financeiro, orçamentário e de pessoal 
das entidades privadas que guardem ou 
gerenciem recursos públicos federais.

e) avaliar o desempenho da auditoria in-
terna das entidades da administração 
indireta federal.

13. (ESAF – CGU – 2006) 

O Sistema de Controle Interno do Poder Exe-
cutivo Federal tem as seguintes finalidades, 
exceto:

a) avaliar o cumprimento das metas pre-
vistas no Plano Plurianual, a execução 
dos programas de governo e dos orça-
mentos da União.

b) apreciar as contas prestadas anualmen-
te pelo Presidente da República.

c) comprovar a legalidade e avaliar os re-
sultados, quanto à eficácia e à eficiên-
cia da gestão orçamentária, financeira e 
patrimonial nos órgãos e nas entidades 
da Administração Pública Federal, bem 
como da aplicação de recursos públicos 
por entidades de direito privado.

d) exercer o controle das operações de 
crédito, avais e garantias, bem como 
dos direitos e haveres da União.

e) apoiar o controle externo no exercício 
de sua missão institucional.

14. (ESAF – TCE-GO – 2007) 

A atual Constituição do Brasil diz que “os 
Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário 
manterão, de forma integrada, o Sistema de 
Controle Interno”. Segundo o artigo consti-
tucional de n° 74 não é finalidade do Siste-
ma de Controle Interno:

a) avaliar o cumprimento das metas pre-
vistas no plano plurianual.

b) avaliar a gestão dos administradores pú-
blicos, utilizando como instrumentos a 
auditoria e a fiscalização.

c) verificar a probidade da Administração, a 
guarda e legal emprego dos dinheiros pú-
blicos e o cumprimento do orçamento.

d) exercer o controle das operações de 
crédito; avais e garantias.

e) avaliar a execução dos programas de go-
verno e dos orçamentos.

15. (ESAF – TCE-GO – 2007) 

Sobre o sistema de controle interno da 
União, é correto afirmar:

a) que sua função é dependente do con-
trole externo, ao qual se subordina e em 
nome do qual atua.

b) que, entre suas competências, está a 
de exercer o controle das operações de 
crédito, avais e garantias, bem como 
dos direitos e haveres da União.

c) que, ao contrário do que ocorre com o 
exercício do controle externo pelo Tri-
bunal de Contas da União, não lhe com-
pete avaliar os resultados da execução 
dos programas de governo, salvo quan-
do esta atividade estiver vinculada à 
avaliação das metas previstas no plano 
plurianual.

d) que ele é único, para todos os Poderes, 
que deverão mantê-lo de forma integra-
da.

e) que os seus responsáveis poderão ser 
solidariamente responsabilizados por ir-
regularidade ou ilegalidade que, conhe-
cida no exercício de suas funções, não 
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for cientificada ao Ministro Chefe da 
Casa Civil da Presidência da República.

16. (ESAF – CGU – 2004) 

É função do sistema de Controle Interno do 
Poder Executivo Federal prestar:

a) consultoria aos administradores de 
bens e recursos públicos nos assuntos 
pertinentes à área de competência do 
Sistema de Controle Interno.

b) orientação aos administradores de bens 
e recursos públicos nos assuntos perti-
nentes à área de competência do Siste-
ma de Controle Interno.

c) serviços de elaboração de relatórios 
contábeis aos administradores de bens 
e recursos públicos nos assuntos perti-
nentes à área de competência do Siste-
ma de Controle Interno.

d) serviços advocatícios aos administrado-
res de bens e recursos públicos nos as-
suntos pertinentes à área de competên-
cia do Sistema de Controle Interno.

e) assessoramento jurídico aos administra-
dores de bens e recursos públicos nos 
assuntos pertinentes à área de compe-
tência do Sistema de Controle Interno.

17. (ESAF – CGU – 2004) 

O Sistema de Controle Interno do Poder Exe-
cutivo Federal tem as seguintes finalidades:

( ) Avaliar o cumprimento das metas pre-
vistas no Plano Plurianual, a execução dos 
programas de governo e dos orçamentos da 
União.

( ) Comprovar a legalidade e avaliar os re-
sultados, quanto à eficácia e à eficiência da 
gestão orçamentária, financeira e patrimo-
nial dos órgãos e das entidades da Adminis-
tração Pública Federal, bem como da aplica-
ção de recursos públicos por entidades de 
direito privado.

( ) Exercer o controle das operações de 
crédito, avais e garantias, bem como dos di-
reitos e haveres da União.

Com relação às sentenças acima, assinale 
com V as verdadeiras e com F as falsas e in-
dique a opção correta.

a) V, V, V
b) V, V, F
c) F, F, V
d) F, F, F
e) V, F, F

18. (ESAF – MPU – 2004) 

São finalidades do sistema de controle inter-
no do Poder Executivo federal, exceto:

a) avaliar o cumprimento das metas pre-
vistas no Plano Plurianual, a execução 
dos programas de governo e dos orça-
mentos da União.

b) comprovar a legalidade e avaliar os re-
sultados, quanto à eficácia e à eficiência 
da gestão orçamentária, financeira e pa-
trimonial nos órgãos e entidades da ad-
ministração pública federal, bem como 
da aplicação de recursos públicos por 
entidades de direito privado.

c) prestar orientação aos administradores 
de bens e recursos públicos nos assun-
tos pertinentes à área de competência 
do sistema de controle interno, inclusi-
ve sobre a forma de prestar contas.

d) exercer o controle das operações de 
crédito, avais e garantias, bem como 
dos direitos e haveres da União.

e) apoiar o controle externo no exercício 
de sua missão institucional.

Gabarito: 1. E 2. C 3. E 4. E 5. E 6. E 7. E 8. C 9. E 10. E 11. B 12. D 13. B 14. C 15. B 16. B 17. A  
18. C
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FORMAS E TIPOS DE AUDITORIA NO SCI-PEF

Prof.	  Me.	  Rodrigo	  Fontenelle	  

Tipos	  de	  
Auditoria	  

Auditoria	  
de	  

Avaliação	  
da	  Gestão	  

Auditoria	  
de	  

Acompanha
mento	  da	  
Gestão	  

Auditoria	  
Operacional	  

Auditoria	  
Contábil	  

Auditoria	  
Especial	  

Auditoria de Avaliação da Gestão

 • Objetiva emitir opinião com vistas a certificar a regularidade das contas.

 • Verificar a execução de contratos, acordos, convênios ou ajustes, a probidade na aplicação 
dos dinheiros públicos e na guarda ou administração de valores e outros bens da União ou 
a ela confiados.

 • Compreende, entre outros, os seguintes aspectos: exame das peças que instruem os 
processos de tomada ou prestação de contas; exame da documentação comprobatória 
dos atos e fatos administrativos; verificação da eficiência dos sistemas de controles 
administrativo e contábil; verificação do cumprimento da legislação pertinente; e 
avaliação dos resultados operacionais e da execução dos programas de governo quanto à 
economicidade, eficiência e eficácia dos mesmos.
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Auditoria de Acompanhamento da Gestão

 • Realizada ao longo dos processos de gestão.

 • Tem como objetivo atuar em tempo real sobre os atos efetivos e os efeitos potenciais 
positivos e negativos de uma unidade ou entidade federal.

 • Evidencia melhorias e economias existentes no processo ou previne gargalos ao 
desempenho da sua missão institucional.

Auditoria Operacional

 • Avalia as ações gerenciais e os procedimentos relacionados ao processo operacional, ou 
parte dele, das unidades ou entidades da administração pública federal, programas de 
governo, projetos, atividades, ou segmentos destes.

 • Finalidade de emitir uma opinião sobre a gestão quanto aos aspectos da eficiência, eficácia 
e economicidade, procurando auxiliar a administração na gerência e nos resultados, por 
meio de recomendações, que visem aprimorar os procedimentos, melhorar os controles e 
aumentar a responsabilidade gerencial. 

 • Esse tipo de procedimento auditorial consiste numa atividade de assessoramento ao 
gestor público.

Auditoria Contábil

 • Compreende o exame dos registros e documentos, e a coleta de informações e 
confirmações, mediante procedimentos específicos, pertinentes ao controle do patrimônio 
de uma unidade, entidade ou projeto. 

 • Objetiva obter elementos comprobatórios suficientes que permitam opinar se os registros 
contábeis foram efetuados de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade 
e se as demonstrações deles originárias refletem, adequadamente, em seus aspectos 
mais relevantes, a situação econômico-financeira do patrimônio, os resultados do período 
administrativo examinado e as demais situações nelas demonstradas. 

 • Tem por objeto, também, verificar a efetividade e a aplicação de recursos externos, 
oriundos de agentes financeiros e organismos internacionais, por unidades ou entidades 
públicas executoras de projetos celebrados com aqueles organismos com vistas a emitir 
opinião sobre a adequação e fidedignidade das demonstrações financeiras.
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Auditoria Especial

 • Objetiva o exame de fatos ou situações consideradas relevantes, de natureza incomum 
ou extraordinária, sendo realizadas para atender determinação expressa de autoridade 
competente.

 • Classifica-se nesse tipo os demais trabalhos auditoriais não inseridos em outras classes de 
atividades.

Formas de Execução
Prof.	  Me.	  Rodrigo	  Fontenelle	  

Direta 

•  Centralizada 

•  Descentralizada 

•  Integrada 

Indireta 

•  Compartilhada 

•  Terceirizada 

Simplificada 

Formas de Execução 

Direta

Trata-se das atividades de auditoria executadas diretamente por servidores em exercício nos 
órgãos e unidades do SCI-PEF, sendo subdividas em:

Prof.	  Me.	  Rodrigo	  Fontenelle	  

•  Executada exclusivamente por servidores em exercício nos 
Órgãos Central ou setoriais do SCI-PEF. 

Centralizada 

•  Executada exclusivamente por servidores em exercício nas 
unidades regionais ou setoriais do SCI-PEF. 

Descentralizada 

•  Executada conjuntamente por servidores em exercício nos Órgãos 
Central, setoriais, unidades regionais e/ou setoriais do SCI-PEF. 

Integrada 

Direta 
Trata-se das atividades de auditoria executadas diretamente por servidores em 
exercício nos órgãos e unidades do SCI-PEF, sendo subdividas em:	  
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Indireta

Trata-se das atividades de auditoria executadas com a participação de servidores não lotados 
nos órgãos e unidades do SCI-PEF, que desempenham atividades de auditoria em quaisquer 
instituições da Administração Pública Federal ou entidade privada.

Prof.	  Me.	  Rodrigo	  Fontenelle	  

•  Coordenada pelo SCI-PEF com o auxílio de órgãos/
instituições públicas ou privada. 

Compartilhada 

•  Executada por instituições privadas, ou seja, pelas 
denominadas empresas de auditoria externa. 

Terceirizada 

Trata-se das atividades de auditoria executadas com a participação de 
servidores não lotados nos órgãos e unidades do SCI-PEF, que desempenham 
atividades de auditoria em quaisquer instituições da Administração Pública 
Federal ou entidade privada. 

Indireta 

Simplificada

 • Trata-se das atividades de auditoria realizadas por servidores em exercício nos Órgãos 
Central, setoriais, unidades regionais ou setoriais do SCI-PEF.

 • Sobre informações obtidas por meio de exame de processos e por meio eletrônico, 
específico das unidades ou entidades federais, cujo custo-benefício não justifica o 
deslocamento de uma equipe para o órgão. 

 • Essa forma de execução de auditoria pressupõe a utilização de indicadores de desempenho 
que fundamentam a opinião do agente executor das ações de controle.
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Questões

CESPE

1. (CESPE – DPU – 2016) 

A auditoria de avaliação da gestão atua em 
tempo real sobre os atos efetivos e os efei-
tos potenciais positivos e negativos de uma 
unidade ou entidade federal, com vistas a 
certificar as contas prestadas pelo gestor.

( ) Certo   ( ) Errado

2. (CESPE – Câmara dos Deputados – 2014)

A respeito dos tipos e modalidades de audi-
toria no setor público, julgue os itens a se-
guir.

Um dos objetivos da auditoria contábil é 
emitir opinião acerca da adequação e da fi-
dedignidade das demonstrações financeiras 
quanto à aplicação, por parte das entidades 
públicas executoras, de recursos externos 
oriundos de projetos celebrados com orga-
nismos internacionais.

( ) Certo   ( ) Errado

3. (CESPE – Câmara dos Deputados – 2014)

A respeito dos tipos e modalidades de audi-
toria no setor público, julgue os itens a se-
guir.

Por meio da auditoria operacional preveem-
-se os obstáculos ao desempenho da missão 
institucional da entidade, uma vez que se 
atua em tempo real sobre os atos efetivos 
da entidade.

( ) Certo   ( ) Errado

4. (CESPE – AFT – 2013) 

O relatório de auditoria de recursos exter-
nos deve ser elaborado pelo organismo in-
ternacional contratante e encaminhado à 
Controladoria-Geral da União e às unidades 
setoriais e regionais do Sistema de Controle 
Interno.

( ) Certo   ( ) Errado

5. (CESPE – ANP – 2013) 

A auditoria de acompanhamento de gestão 
é realizada ao longo do exercício financeiro 
em curso, com o objetivo de atuar em tem-
po real sobre os atos efetivos e os efeitos 
potenciais positivos e negativos, com vistas 
a certificar a regularidade das contas. 

( ) Certo   ( ) Errado

6. (CESPE – CNJ – 2013) 

A auditoria que tem como objetivo especí-
fico o melhoramento das operações exami-
nadas, consubstanciada na análise da efi-
ciência, eficácia e economicidade da ação 
administrativa, é denominada auditoria de 
gestão.

( ) Certo   ( ) Errado

7. (CESPE – MPE-PI – 2012) 

A contratação de uma empresa privada de 
auditoria para a apuração de possível irre-
gularidade no âmbito de determinada uni-
dade administrativa caracteriza uma forma 
de fiscalização denominada compartilhada, 
em que a responsabilidade pela execução 
do serviço é assumida conjuntamente pela 
administração e pela contratada.

( ) Certo   ( ) Errado
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8. (CESPE – TCE-ES-Auditor – 2012) 

Com base nas normas de controle interno 
do Poder Executivo federal, julgue o item 
seguinte.

Classifica-se como indireta e simplificada a 
auditoria executada em órgãos públicos pe-
las denominadas empresas de auditoria ex-
terna, contratadas quando o deslocamento 
de servidores em exercício no órgão central 
é considerado inviável.

( ) Certo   ( ) Errado

9. (CESPE – TCE-ES-ACE – 2012) 

A auditoria coordenada pelo sistema de 
controle interno do Poder Executivo federal 
e, de forma auxiliar, pelos órgãos e(ou) ins-
tituições publicas ou privadas e classificada, 
quanto a forma de execução, como indireta 
e compartilhada.

( ) Certo   ( ) Errado

10. (CESPE – PREVIC – 2011) 

Para que uma auditoria seja classificada 
como do tipo especial, não basta que tra-
te de fatos ou situações relevantes e tenha 
sido determinada pela autoridade compe-
tente.

( ) Certo   ( ) Errado

11. (CESPE – PREVIC – 2011) 

A auditoria indireta, realizada com a partici-
pação de servidores não lotados nos órgãos 
e unidades do sistema de controle interno, 
pode também ser feita de forma integrada.

( ) Certo   ( ) Errado

12. (CESPE – DETRAN-ES – 2010) 

No âmbito da administração pública, a audi-
toria integrada consiste no exame simultâ-
neo dos demonstrativos de todas as unida-
des administrativas vinculadas a um mesmo 
ministério.

( ) Certo   ( ) Errado

13. (MPU – 2010 – CESPE) 

Com respeito ao controle interno e ao ex-
terno e à prestação de contas no âmbito da 
União, julgue os itens subsequentes.

Após o término de cada exercício, o órgão 
público organiza seu processo de prestação 
de contas, que é auditado pelo controle in-
terno mediante auditoria de programas.

( ) Certo   ( ) Errado

14. (CESPE – DETRAN-ES – 2010) 

A auditoria de acompanhamento da gestão 
compreende o exame dos registros e docu-
mentos e tem a finalidade de obter elemen-
tos comprobatórios suficientes para opinar 
se os demonstrativos refletem a situação 
econômica da entidade.

( ) Certo   ( ) Errado

ESAF

15. (ESAF – CGU – 2012) 

Uma auditoria qualquer, coordenada pelo 
Sistema de Controle Interno do Poder Exe-
cutivo Federal com o auxílio de uma empre-
sa privada de auditoria, deve ter sua forma 
de execução classificada como:

a) Centralizada.
b) Descentralizada.
c) Integrada.
d) Compartilhada.
e) Terceirizada.
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16. (ESAF – SEFAZ-PI – 2009) 

O tipo de auditoria que tem por objetivo 
emitir opinião com vistas a certificar a regu-
laridade das contas das unidades e das enti-
dades da administração pública, verificar a 
execução de contratos, acordos, convênios 
ou ajustes, bem como a probidade na apli-
cação dos dinheiros públicos, é denomina-
da, de acordo com as normas de auditoria 
governamental:

a) Auditoria de Avaliação da Gestão
b) Auditoria de Acompanhamento da Ges-

tão
c) Auditoria Contábil
d) Auditoria Operacional
e) Auditoria Especial

17. (ESAF – SEFAZ-PI – 2009) 

Os trabalhos de auditoria coordenados pelo 
órgão de auditoria governamental, com o 
auxílio de órgãos ou instituições públicas 
ou privadas de auditoria ou fiscalização, são 
uma forma de auditoria governamental de-
nominada:

a) Direta – Centralizada
b) Indireta – Compartilhada
c) Direta – Descentralizada
d) Indireta – Terceirizada
e) Direta – Integrada

18. (ESAF – ANA – 2009) 

Assinale a opção verdadeira a respeito de 
auditoria, no Setor Público Federal, cuja 
execução é realizada de forma direta. 

a) São todos os trabalhos de fiscalização 
executados pelo Sistema de Auditoria 
Interna, no âmbito da administração fe-
deral, que avalia a correta aplicação dos 
recursos públicos.

b) São aquelas realizadas na administração 
direta e indireta integrantes do Orça-
mento Geral da União visando avaliar o 
cumprimento das políticas públicas.

c) É aquela realizada pelos servidores em 
exercício no Sistema de Controle Inter-

no do Poder Executivo Federal e está 
subdividida em centralizada, descentra-
lizada e integrada.

d) São fiscalizações e avaliações realizadas 
diretamente pelos órgãos envolvidos na 
execução das políticas públicas. 

e) São trabalhos executados diretamente 
pelas auditorias internas das institui-
ções federais diretas e indiretas, para 
avaliar o cumprimento da lei fiscal.

19. (ESAF – CGU – 2008) 

Segundo a IN SFC/MF n. 001/2001, o pro-
cedimento que tem por objetivo avaliar as 
ações gerenciais e os procedimentos rela-
cionados ao processo operacional, ou parte 
dele, das unidades ou entidades da admi-
nistração pública federal, programas de go-
verno, projetos, atividades, ou segmentos 
destes, com a finalidade de emitir uma opi-
nião sobre a gestão quanto aos aspectos da 
eficiência, eficácia e economicidade, procu-
rando auxiliar a administração na gerência e 
nos resultados, por meio de recomendações 
que visem aprimorar os procedimentos, me-
lhorar os controles e aumentar a responsa-
bilidade gerencial, classifica-se como:

a) Auditoria de Avaliação da Gestão.
b) Auditoria Contábil.
c) Auditoria de Acompanhamento da Ges-

tão.
d) Auditoria Operacional.
e) Auditoria Especial.

20. (ESAF – CGU – 2006) 

Nos termos da Instrução Normativa nº 
001/2001, da Secretaria Federal de Contro-
le, a Auditoria Governamental direta pode 
assumir as seguintes formas:

a) centralizada, descentralizada e integrada.
b) simplificada, compartilhada e terceiriza-

da.
c) concentrada, simplificada e difusa.
d) concentrada, desconcentrada e delegada.
e) simplificada, compartilhada e descon-

centrada.
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21. (ESAF – CGU – 2006) 

De acordo com a IN SFC/MF nº 01/2001, as-
sinale a opção que apresenta uma classifica-
ção de auditoria incorreta.

a) Auditoria contábil.
b) Auditoria de avaliação da gestão.
c) Auditoria de acompanhamento da ges-

tão.
d) Auditoria financeira.
e) Auditoria especial.

Gabarito: 1. E 2. C 3. E 4. E 5. E 6. E 7. E 8. E 9. C 10. C 11. E 12. E 13. E 14. E 15. D 16. A 17. B  
18. C 21. D 20. A 21. D
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NORMAS RELATIVAS À OPINIÃO DO SCI-PEF

Documentos de Auditoria

Solicitação de Auditoria

Documento utilizado para formalizar pedido de documentos, informações, justificativas e 
outros assuntos relevantes, emitido antes ou durante o desenvolvimento dos trabalhos de 
campo.

Registro das Constatações

É o documento destinado ao registro das verificações significativas detectadas no 
desenvolvimento dos trabalhos, a ser elaborado de forma concisa, com base em cada relatório. 
Objetiva possibilitar a criação de um banco de dados relevantes sobre os órgãos ou entidades, 
tais como:

a) irregularidades, deficiências e impropriedades; e

b) fatos que mereçam exames mais profundos, em outra oportunidade, por fugirem ao 
escopo dos trabalhos realizados.

Nota

Nota é o documento destinado a dar ciência ao gestor/administrador da área examinada, no 
decorrer dos exames, das impropriedades ou irregularidades constatadas ou apuradas no 
desenvolvimento dos trabalhos. Tem a finalidade de obter a manifestação dos agentes sobre 
fatos que resultaram em prejuízo à Fazenda Nacional ou sobre outras situações que necessitem 
de esclarecimentos formais.

Relatório

Os Relatórios constituem-se na forma pela qual os resultados dos trabalhos realizados são 
levados ao conhecimento das autoridades competentes, com as seguintes finalidades:

a) à direção, fornecendo dados para tomada de decisões sobre a política de área 
supervisionada;

b) às gerências executivas, com vistas ao atendimento das recomendações sobre as operações 
de sua responsabilidade;
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c) aos responsáveis pela execução das tarefas, para correção de erros detectados;

d) ao Tribunal de Contas da União, como resultado dos exames efetuados; e

e) a outras autoridades interessadas, dependendo do tipo ou forma de auditoria/fiscalização 
realizada.

Certificado

O Certificado é o documento que representa a opinião do Sistema de Controle Interno sobre 
a exatidão e regularidade, ou não, da gestão e a adequacidade, ou não, das peças examinadas, 
devendo ser assinado pelo Coordenador-Geral ou Gerente Regional de Controle Interno, ou 
ainda, autoridades de nível hierárquico equivalentes nos órgãos e unidades setoriais do Sistema 
de Controle Interno do Poder Executivo Federal.

Parecer do Dirigente do Órgão de Controle Interno

É peça compulsória a ser inserida nos processos de tomada e prestação de contas, que serão 
remetidos ao Tribunal de Contas da União. 

O parecer constitui-se na peça documental que externaliza a avaliação conclusiva do Sistema 
de Controle Interno sobre a gestão examinada, para que os autos sejam submetidos à 
autoridade ministerial que se pronunciará na forma prevista no artigo 52, da Lei nº 8.443/92. 

O parecer consignará qualquer irregularidade ou ilegalidade constatada, indicando as medidas 
adotadas para corrigir as falhas identificadas, bem como avaliará a eficiência e a eficácia da 
gestão, inclusive quanto à economia na utilização dos recursos públicos.

Prof.	  Me.	  Rodrigo	  Fontenelle	  

Relatório	  

• Por	  quem	  executa	  
o	  trabalho.	  (AFC)	  

•  forma	  pela	  qual	  os	  
resultados	  dos	  
trabalhos	  
realizados	  são	  
levados	  ao	  
conhecimento	  das	  
autoridades	  
competentes.	  

Cer,ficado	  

• Pelo	  Coordenador-‐
Geral	  ou	  Gerente	  
Regional	  de	  
Controle	  Interno.	  

•  representa	  a	  
opinião	  do	  Sistema	  
de	  Controle	  
Interno	  	  

Parecer	  

• Pelo	  Dirigente	  do	  
Órgão	  de	  
Controle	  Interno.	  

• Peça	  
compulsória	  em	  
TC	  e	  PC.	  

• Externaliza	  a	  
avaliação	  
conclusiva	  do	  
Sistema	  de	  
Controle	  Interno.	  

Documentos de Auditoria 
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Normas relativas à Opinião

A opinião do Órgão ou Unidade de Controle Interno do Poder Executivo Federal deve ser 
expressa por meio de Relatório, Parecer, Certificado ou Nota.

O Certificado de Auditoria será emitido na verificação das contas dos responsáveis pela 
aplicação, utilização ou guarda de bens e valores públicos, e de todo aquele que der causa à 
perda, subtração ou estrago de valores, bens e materiais de propriedade ou responsabilidade 
da União.

Os tipos de Certificado são:

I. Certificado de Regularidade – será emitido quando o Órgão ou Unidade de Controle 
Interno formar a opinião de que na gestão dos recursos públicos foram adequadamente 
observados os princípios da legalidade, legitimidade e economicidade.

II. Certificado de Regularidade com Ressalvas – será emitido quando o Órgão ou Unidade 
de Controle Interno constatar falhas, omissões ou impropriedades de natureza formal no 
cumprimento das normas e diretrizes governamentais, quanto à legalidade, legitimidade 
e economicidade e que, pela sua irrelevância ou imaterialidade, não caracterizem 
irregularidade de atuação dos agentes responsáveis.

III. Certificado de Irregularidade – será emitido quando o Órgão ou Unidade de Controle 
Interno verificar a não observância da aplicação dos princípios de legalidade, legitimidade 
e economicidade, constatando a existência de desfalque, alcance, desvio de bens ou 
outra irregularidade de que resulte prejuízo quantificável para a Fazenda Nacional e/ou 
comprometam, substancialmente, as demonstrações financeiras e a respectiva gestão dos 
agentes responsáveis, no período ou exercício examinado.

O Órgão ou Unidade de Controle Interno do Poder Executivo Federal deve emitir o Certificado 
de Auditoria levando em consideração a jurisprudência do Tribunal de Contas da União, suas 
súmulas e decisões julgadas em casos semelhantes, de modo a garantir adequada uniformidade 
de entendimento.

O Certificado de Auditoria ou Parecer, requer o atendimento dos seguintes requisitos:

I. indicar número do processo, exercício examinado, unidade gestora/entidade examinada;

II. citar, no parágrafo inicial, o escopo do trabalho em função do tipo de auditoria realizada;

III. registrar, no parágrafo intermediário, as impropriedades ou irregularidades que:

a) caracterizem a inobservância de normas legais e regulamentares;

b) afetem a gestão ou situação examinada;

c) comprometam a economicidade, legalidade e legitimidade da gestão ou situação 
examinada; e

d) resultem ou não em prejuízo à Fazenda Nacional.
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IV. observado o contido no parágrafo intermediário, concluir, no parágrafo final, emitindo 
opinião quanto à regularidade, ou não, da gestão examinada;

V. conter data do Certificado correspondente ao dia de sua emissão;

VI. conter assinatura do Coordenador-Geral ou Gerente Regional de Controle Interno, ou 
ainda, autoridades hierárquicas equivalentes nos órgãos e unidade setoriais do SCI-PEF; e

VII. no caso de auditoria contábil, conter o nome e o número de registro no Conselho Regional 
de Contabilidade do servidor do SCI-PEF que examinou as demonstrações financeiras.

Quando o Órgão ou Unidade de Controle Interno do Poder Executivo Federal não obtiver 
elementos comprobatórios suficientes e adequados, de tal modo que impeça-o de formar 
opinião quanto à regularidade da gestão, a opinião decorrente dos exames fica sobrestada, 
por prazo previamente fixado para o cumprimento de diligência pelo órgão ou entidade 
examinado, quando então, mediante novos exames, o SCI-PEF emitirá o competente 
Certificado. ATENÇÃO!!!

Neste caso, quando sobrestado o exame, o órgão do Sistema de Controle Interno do Poder 
Executivo Federal deve dar ciência da ocorrência ao Tribunal de Contas da União.

Na ocorrência de eventos ou transações subsequentes ao período examinado que, pela sua 
relevância, possam influir substancialmente na posição financeira e patrimonial da unidade ou 
entidade examinada, é indispensável que esses fatos sejam considerados em seu Certificado.

O Órgão ou Unidade de Controle Interno do Poder Executivo Federal deve usar de toda 
acuidade e prudência no momento de definir o tipo de Certificado que emitirá como resultado 
dos trabalhos realizados.

Deve levar em conta, principalmente, que determinadas constatações relacionadas com falhas, 
omissões e impropriedades podem significar situações simplesmente impróprias, quando 
caberá a emissão de Certificado de Regularidade ou de Regularidade com Ressalvas, ou até 
mesmo irregulares, quando caberá a emissão de Certificado de Regularidade com Ressalvas ou 
de Irregularidade. 

Tudo dependerá do acurado exame de todas as circunstâncias envolvidas na situação em 
julgamento, quando o Órgão ou Unidade de Controle Interno do Poder Executivo Federal terá 
de avaliar, em conjunto, fatores tais como: frequência da incidência no exercício; reincidência 
de constatação em exercícios anteriores; descumprimento a recomendações anteriores; 
evidência da intenção; ocorrência de prejuízo à Fazenda Nacional; jurisprudência de decisões 
do Tribunal de Contas da União na apreciação de casos semelhantes; e outros fatores que 
possam contribuir para a adequada definição do tipo de certificado a ser emitido.
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Questões

CESPE

1. (CESPE – TCU – 2013) 

O órgão ou unidade de controle interno do 
Poder Executivo federal, ao emitir um rela-
tório sobre os resultados dos trabalhos rea-
lizados, faz uma comunicação que se desti-
na não somente aos responsáveis e órgãos 
internos do ente auditado, mas também ao 
TCU e a outras autoridades interessadas e 
competentes.

( ) Certo   ( ) Errado

2. (CESPE – TCU – 2011) 

No âmbito do sistema de controle interno 
do Poder Executivo, se o órgão auditado for 
beneficiário de recursos externos e não for-
necer elementos comprobatórios suficien-
tes e adequados que permitam ao auditor 
formar opinião sobre a regularidade de sua 
utilização, o exame das contas ficará sobres-
tado por prazo indeterminado, com emis-
são de certificado de irregularidade pelo 
sistema de controle interno.

( ) Certo   ( ) Errado

3. (MPU – Analista – 2010 – CESPE) 

Um auditor identificou falhas de natureza 
formal nos demonstrativos contábeis, que 
não representaram prejuízo ao erário. Nes-
sa situação, a opinião do auditor sobre as 
contas deve ser regular com ressalvas. Jul-
gue CERTO ou ERRADO.

( ) Certo   ( ) Errado

4. (CESPE – SECGEPE – 2010) 

A opinião do órgão ou da unidade do siste-
ma de controle interno do Poder Executivo 
federal é expressa de diversas maneiras. 
Com respeito a esse tema, assinale a opção 
correta.

a) Parecer é um conjunto de sugestões 
ao gestor auditado, para melhorar 
o desempenho de órgão/entidade 
auditado(a).

b) Certificado de regularidade com res-
salvas é expedido quando as irregula-
ridades são consideradas de pequena 
monta para as dimensões de órgão/en-
tidade auditado(a).

c) Independentemente do fato de a opi-
nião ser emitida por um órgão ou uni-
dade, a auditoria contábil é prerroga-
tiva de profissional da área, registrado 
em CRC.

d) A nota é uma comunicação ao audita-
do, ao final dos exames, das improprie-
dades e irregularidades constatadas.

e) Relatório é a comunicação dos resulta-
dos dos trabalhos realizados, em que o 
Tribunal de Contas da União (TCU) de-
termina as providências a serem adota-
das.

5. (IBRAM – Analista – 2009 – CESPE) 

No que se refere a auditoria no setor públi-
co, julgue os itens seguintes. Para emissão 
do certificado de regularidade, na gestão 
dos recursos públicos, deverá ser verificado 
o princípio da legalidade.

( ) Certo   ( ) Errado
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6. (CESPE – TCE-AC – 2008) 

Sabendo que a auditoria governamental 
visa avaliar a gestão pública e a aplicação de 
recursos públicos e considerando os mode-
los para elaboração de documentos no se-
tor público, assinale a opção incorreta.

a) O registro das constatações de auditoria 
é um documento pós-auditoria destina-
do a registrar as verificações significati-
vas detectadas no desenvolvimento dos 
trabalhos, com base em cada relatório 
de auditoria.

b) O relatório de auditoria é o documento 
por meio do qual os resultados dos tra-
balhos realizados são levados ao conhe-
cimento das auditorias competentes.

c) A nota de auditoria é o documento des-
tinado a dar ciência ao gestor da área 
examinada, ao final dos exames, das 
impropriedades ou irregularidades de-
tectadas, proporcionando, assim, maior 
suporte à opinião do auditor na emis-
são do seu parecer de auditoria.

d) O parecer de auditoria tem como fina-
lidade consignar qualquer irregularida-
de constatada, indicando as medidas a 
serem adotadas para corrigir as falhas 
identificadas.

e) O certificado de auditoria é o documen-
to que representa a opinião dos mem-
bros do sistema de controle interno 
sobre a exatidão e a regularidade da 
gestão, além da adequabilidade das pe-
ças examinadas.

7. (CESPE – TCE-AC – 2008) 

A auditoria do controle interno deve ser re-
gistrada por meio de relatório, parecer, cer-
tificado ou nota. Acerca desse assunto, assi-
nale a opção correta.

a) No certificado de auditoria citam-se, no 
parágrafo final, as irregularidades que 
afetam a gestão.

b) O certificado de auditoria, no caso de 
auditoria contábil, dispensa o número 
do registro do auditor no Conselho Re-
gional de Contabilidade.

c) É por meio do registro das constatações 
que os resultados dos exames realiza-
dos pelo controle interno são levados 
ao conhecimento do TCU.

d) Os papéis de trabalho do auditor são do-
cumentos que não podem ser obtidos a 
partir de qualquer outra fonte além das 
informações contidas em seus próprios 
trabalhos de auditoria e fiscalização.

e) O parecer do dirigente do órgão do con-
trole interno é peça documental que 
externaliza a avaliação conclusiva do 
controle interno e deve ser inserida, 
compulsoriamente, nos processos de 
tomada e prestação de contas.

8. (CESPE – TJDFT – 2008) 

A diferença entre o certificado de regulari-
dade com ressalva e o de irregularidade, no 
setor público, a exemplo do que ocorre no 
setor privado, entre pareceres com ressal-
va e adverso, depende não só da natureza, 
mas também da materialidade das circuns-
tâncias. É o caso, por exemplo, de registros 
e demonstrações contábeis inadequados ou 
incorretos. 

( ) Certo   ( ) Errado

ESAF

9. (ESAF – CGU – 2012) 

Se compararmos as normas aplicáveis à au-
ditoria independente com as normas apli-
cáveis à auditoria no setor público, no que 
tange à emissão de opinião, é correto afir-
mar que:

a) na auditoria independente, uma opi-
nião deve ser sempre emitida.

b) grosso modo, uma opinião adversa equi-
vale a um Certificado de Regularidade.

c) o auditor independente pode emitir sua 
opinião ou abster-se de fazê-lo.

d) ao lidar com fraudes contábeis, o audi-
tor independente deve opinar pela irre-
gularidade.
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e) apenas no setor público é possível a 
abstenção de opinião.

10. (ESAF – CGU – 2012) 

O documento destinado a dar ciência ao ges-
tor/administrador da área examinada, no de-
correr dos exames, das impropriedades ou 
irregularidades constatadas no desenvolvi-
mento dos trabalhos, é denominado:

a) Certificado.
b) Parecer de Auditoria.
c) Nota.
d) Registro das Constatações.
e) Solicitação de Auditoria.

11. (ESAF – SEFAZ-PI – 2009) 

Na situação em que verificar a não obser-
vância do princípio da economicidade na 
gestão financeira dos agentes responsáveis 
pela unidade auditada, constando desfal-
que que comprometa significativamente as 
demonstrações financeiras do período exa-
minado, a auditoria governamental deverá 
emitir:

a) Certificado de Regularidade com Ressalvas
b) Certificado de Irregularidade
c) Relatório de Abstenção de Opinião
d) Parecer Adverso
e) Parecer de Ilegalidade

12. (ESAF – CGU – 2008) 

Segundo a IN SFC/MF nº 001/2001, o docu-
mento que representa a opinião do Sistema 
de Controle Interno sobre a exatidão e regu-
laridade, ou não, da gestão e a adequacida-
de, ou não, das peças examinadas, devendo 
ser assinado pelo Coordenador-Geral ou 
Gerente Regional de Controle Interno, ou 
ainda, por autoridades de nível hierárquico 
equivalentes nos órgãos e unidades seto-
riais do Sistema de Controle Interno do Po-
der Executivo Federal, denomina-se:

a) Certificado.
b) Relatório.
c) Parecer do Dirigente do Órgão de Con-

trole Interno.
d) Registro das Constatações.
e) Solicitação de Auditoria.

13. (ESAF – CGU – 2008) 

De acordo com a IN SFC/MF n. 001/2001, a 
opinião do Órgão ou Unidade de Controle 
Interno do Poder Executivo Federal deve ser 
expressa por meio dos seguintes instrumen-
tos, exceto:

a) Certificado.
b) Auto de Infração.
c) Nota.
d) Parecer.
e) Relatório.

14. (ESAF – CGU – 2006) 

No decorrer dos exames, o documento des-
tinado a dar ciência ao gestor/administra-
dor da área examinada, das impropriedades 
ou irregularidades constatadas ou apuradas 
no desenvolvimento dos trabalhos, com a fi-
nalidade de obter a manifestação dos agen-
tes sobre fatos que resultaram em prejuízo 
à Fazenda Nacional ou de outras situações 
que necessitem de esclarecimentos formais 
chama-se:

a) Nota.
b) Solicitação de Auditoria.
c) Relatório.
d) Certificado.
e) Parecer.

Gabarito: 1. C 2. E 3. C 4. C 5. E 6. C 7. E 8. C 9. C 10. C 11. B 12. A 13. B 14. A
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RESUMÃO

 • As novas normas de auditoria, seguindo a convergência internacional, entraram em vigor 
em 01/01/2010.

 • A adoção das normas é obrigatória e sua inobservância constitui infração disciplinar.

 • O objetivo da Auditoria Independente é aumentar o grau de confiança nas demonstrações 
contábeis por parte dos usuários. Isso é alcançado mediante a expressão de uma opinião 
pelo auditor sobre se as demonstrações contábeis foram elaboradas, em todos os aspectos 
relevantes, em conformidade com uma estrutura de relatório financeiro aplicável.

 • O auditor independente deve ser bacharel em Ciências Contábeis, registrado no CRC. Para 
auditoria em companhias abertas, além disso, deve ter o registro na CVM.

 • São requisitos do auditor: ética; ceticismo; julgamento profissional; evidência de auditoria 
apropriada e suficiente; e condução de auditoria em conformidade com as NBC TA.

 • Princípios Fundamentais de Ética: integridade; objetividade; competência e zelo 
profissional; confidencialidade e comportamento profissional.

 • O auditor nunca conseguirá reduzir o risco de auditoria a zero, pois há limitações no 
trabalho de auditoria.

 • Para o auditor não basta ter independência de pensamento. Também deve aparentar 
independência.

 • Independência é a capacidade que o auditor tem de julgar e atuar com integridade e 
objetividade.

 • Categorias que podem gerar ameaça à independência: interesse próprio; autorrevisão; 
defesa de interesse do cliente; familiaridade e intimidação.

 • Quando são identificadas ameaças significantes devem ser definidas e aplicadas 
salvaguardas adequadas para eliminar a ameaça ou reduzi-la a um nível aceitável.

 • Apesar de existirem exceções, a rotação do sócio encarregado do trabalho e do revisor 
do controle de qualidade não deve ser superior a 5 anos, podendo retornar à equipe de 
auditoria após 2 anos.

 • A auditoria interna deve estar ligada à alta administração (de preferência ao Conselho de 
Administração, quando existir) para que tenha a autonomia necessária na realização dos 
seus trabalhos.

 • A Auditoria Interna tem como objetivo auxiliar a administração da entidade no cumprimento 
de seus objetivos.

 • A principal semelhança entre a Auditoria Interna e a Externa está relacionada aos métodos 
de trabalho, que, via de regra, são bastante parecidos.

 • O documento principal do auditor interno é chamado de Relatório de Auditoria Interna. 
Deve ser imparcial e objetivo e contém recomendações à empresa auditada.
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 • O relatório da Auditoria Interna deve ser apresentado a quem tenha solicitado o trabalho 
ou a quem este autorizar, devendo ser preservada a confidencialidade do seu conteúdo.

 • A auditoria interna pode emitir relatório parcial, caso constate impropriedade / irregulari-
dade / ilegalidade que necessite de providência imediata.

 • A Auditoria Interna é exercida em pessoas jurídicas de direito público, interno ou externo, 
e de direito privado.

 • A princípio, apenas quando o auditor interno estiver realizando auditoria contábil será 
exigida a formação em ciências contábeis e consequente registro no CRC. 

 • A finalidade da Auditoria Interna é agregar valor ao resultado da organização, apresentando 
subsídios para o aperfeiçoamento dos processos, da gestão e dos controles internos, por 
meio da recomendação de soluções para as não conformidades apontadas nos relatórios.

 • É atribuição da Auditoria Interna assessorar a administração da entidade nesse sentido, 
informando-a, sempre por escrito e de maneira reservada, sobre quaisquer indícios de 
irregularidades detectados no decorrer do trabalho.

 • A prevenção de fraudes e erros não é atribuição principal, finalidade precípua, objetivo 
maior, e outras afirmações desse tipo, da Auditoria Interna. É da administração da empresa.

 • O planejamento de auditoria interna deve seguir as diretrizes estabelecidas pela 
administração da entidade.

 • O documento de planejamento do auditor interno é chamado de Programa de Trabalho 
e deve conter natureza, oportunidade, extensão, equipe técnica e necessidade do uso de 
especialistas.

 • A análise de riscos da auditoria interna é feita na fase de planejamento, quando devem 
ser consideradas eventuais limitações da auditoria a ser realizada e também a extensão da 
responsabilidade do auditor interno no uso de especialistas.

 • Para as normas de auditoria interna, as informações devem ser suficientes (factual e 
convicente), adequadas (melhor evidência alcançável), relevantes (suporta as conclusões) 
e úteis (auxilia a entidade).

 • As normas de auditoria interna preveem, para os testes de observância, apenas as seguintes 
técnicas:

 • Inspeção – verificação de registros, documentos e ativos tangíveis.

 • Observação – acompanhamento de processo ou procedimento quando de sua 
execução.

 • Investigação e confirmação – obtenção de informações perante pessoas físicas ou 
jurídicas conhecedoras das transações e das operações, dentro ou fora da entidade.

 • O planejamento é a primeira fase da auditoria, é flexível e não se encerra com o início dos 
trabalhos de campo (execução da auditoria).

 • Escopo é a profundidade e amplitude do trabalho para alcançar o objetivo da fiscalização, e 
é definido em função do tempo e dos recursos humanos e materiais disponíveis.
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 • Os dois documentos de planejamento previstos pela NBC TA 300 são a Estratégia Global 
(mais amplo) e o Plano de Auditoria (mais específico).

 • O Planejamento não é uma fase isolada da auditoria, mas um processo contínuo e iterativo, 
que muitas vezes começa logo após (ou em conexão com) a conclusão da auditoria anterior, 
continuando até a conclusão do trabalho de auditoria atual.

 • O auditor deve atualizar e alterar a estratégia global de auditoria e o plano de auditoria 
sempre que necessário no curso da auditoria.

 • A definição da estratégia global de auditoria e o plano de auditoria detalhado não são 
necessariamente processos isolados ou sequenciais, estando intimamente relacionados.

 • Na Estratégia Global são determinadas a natureza, a época e a extensão dos recursos 
necessários para realizar o trabalho. 

 • Já no Plano de Auditoria são definidas a natureza, a época e a extensão dos procedimentos 
de auditoria a serem realizados pelos membros da equipe de trabalho.

 • Programa de Auditoria é o plano de ação detalhado, um guia de auditoria, que pode ser 
específico ou padronizado. Ex.: Check-list.

 • Em uma auditoria inicial, além de todos os fatores comumente analisados, o auditor 
também deverá tomar alguns cuidados extras, como a verificação do saldo inicial das 
demonstrações financeiras e a verificação dos papéis de trabalho do auditor antecessor, 
quando possível.

 • Os programas de trabalho devem ser estruturados de forma a servir como guia e meio 
de controle de execução do trabalho, devendo ser revisados e atualizados sempre que as 
circunstâncias o exigirem.

 • Os testes de auditoria podem ser classificados em testes de observância (também 
chamados de controle ou aderência) e testes substantivos (procedimentos substantivos).

 • Teste de controle é o procedimento de auditoria planejado para avaliar a efetividade 
operacional dos controles na prevenção ou detecção e correção de distorções relevantes 
no nível de afirmações.

 • Procedimento substantivo é o procedimento de auditoria planejado para detectar distorções 
relevantes no nível de afirmações. Divide-se em: Testes de Detalhes e Procedimentos de 
Revisão Analítica.

 • Inspeção de registros e documentos envolve o exame de registros ou documentos, internos 
ou externos, em forma de papel, em forma eletrônica ou em outras mídias, ou o exame 
físico de um ativo.

 • Recálculo consiste na verificação da exatidão matemática de documentos ou registros. 
Pode ser realizado manual ou eletronicamente.

 • Observação consiste no exame de processo ou procedimento executado por outros.

 • Indagação consiste na busca de informações junto a pessoas com conhecimento, financeiro 
e não financeiro, dentro ou fora da entidade.
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 • Confirmação Externa representa evidência de auditoria obtida pelo auditor como resposta 
escrita de terceiro (a parte que confirma) ao auditor, em forma escrita, eletrônica ou em 
outra mídia. Pode ser Positiva (quando exige uma resposta da parte que confirma) ou 
Negativa (quando a parte só precisa responder se discordar). 

 • A Confirmação Positiva pode ser Preta (quando se colocam os valores que serão 
confirmados) ou Branca (quando não se colocam).

 • Revisão Analítica objetiva verificar o comportamento de valores significativos, mediante 
índices, quocientes, quantidades absolutas ou outros meios, com vistas à identificação de 
situações ou tendências atípicas.

 • Reexecução envolve a execução independente pelo auditor de procedimentos ou controles 
que foram originalmente realizados como parte do controle interno da entidade.

 • As não conformidades ou distorções encontradas nas DC podem ser de quatro tipos: saldo 
superavaliado, saldo subavaliado, saldo fictício e saldo oculto.

 • A experiência tem demonstrado que se devem dirigir os testes principais de superavaliação 
para as contas devedoras (ativo, despesas) e os de subavaliação para as contas credoras 
(passivo, receitas).

 • No teste para superavaliação, o auditor parte do valor registrado no livro-razão geral para 
o documento-suporte da transação. Já no teste para subavaliação, o auditor parte desse 
documento para o valor registrado no livro-razão geral.

 • Ativo fictício é quando bens e direitos existem apenas no Balanço Patrimonial, mas de 
fato não constam no patrimônio da empresa. Já o Passivo fictício seria uma obrigação que 
somente consta nas demonstrações contábeis, mas já foi quitada ou de fato não existe.

 • Podem existir direitos e obrigações que de fato existem, mas não estão registrados na 
contabilidade da empresa. Nesse caso, dá-se o nome de Ativos ocultos e Passivos ocultos, 
respectivamente.

 • São objetivos da aplicação de programas de auditoria em contas do ativo, verificar 
integridade, existência, propriedade, precisão, valorização e apresentação.

 • Documentação de auditoria é o registro dos procedimentos de auditoria executados, da 
evidência de auditoria relevante obtida e conclusões alcançadas pelo auditor.

 • Arquivo de auditoria compreende uma ou mais pastas ou outras formas de armazenamento, 
em forma física ou eletrônica, as quais contêm os registros que constituem a documentação 
de trabalho específico.

 •  A documentação de auditoria fornece a evidência da base do auditor para uma conclusão 
quanto ao cumprimento do objetivo global do auditor e evidência de que a auditoria foi 
planejada e executada em conformidade com as normas de auditoria e exigências legais e 
regulamentares aplicáveis.

 • Explicações verbais do auditor não representam documentação adequada para o trabalho 
executado pelo auditor ou para as conclusões obtidas, mas podem ser usadas para explicar 
ou esclarecer informações contidas na documentação de auditoria.
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 • Um limite de tempo apropriado para concluir a montagem do arquivo final de auditoria 
geralmente não ultrapassa 60 dias após a data do relatório do auditor.

 • O período de retenção da documentação de auditoria geralmente não é inferior a cinco 
anos, a contar da data do relatório do auditor.

 • Os papéis de trabalho podem ser classificados quanto à sua natureza em: i) Correntes, que 
são aqueles utilizados apenas no exercício social objeto da auditoria e ii) Permanentes, 
quando são utilizados em mais de um período.

 • Amostragem estatística é a abordagem à amostragem com as seguintes características: (a) 
seleção aleatória dos itens da amostra; e (b) o uso da teoria das probabilidades para avaliar 
os resultados das amostras, incluindo a mensuração do risco de amostragem.

 • Amostragem não estatística é aquela em que a amostra é determinada pelo auditor 
utilizando sua experiência, critério e conhecimento da entidade. 

 • A representatividade é uma característica fundamental para a amostra, que depende da 
forma de seleção e do tamanho da amostra. 

 • Risco de amostragem é o risco de que a conclusão do auditor, com base em amostra, 
pudesse ser diferente se toda a população fosse sujeita ao mesmo procedimento de 
auditoria.

 • Risco não resultante da amostragem é o risco de que o auditor chegue a uma conclusão 
errônea por qualquer outra razão que não seja relacionada ao risco de amostragem.

 • Anomalia é a distorção ou o desvio que é comprovadamente não representativo em uma 
população.

 • Unidade de amostragem é cada um dos itens individuais que constituem uma população.

 • Estratificação é o processo de dividir uma população em subpopulações, cada uma sendo 
um grupo de unidades de amostragem com características semelhantes.

 • O objetivo da estratificação é reduzir a variabilidade dos itens de cada estrato e, portanto, 
permitir que o tamanho da amostra seja reduzido sem aumentar o risco de amostragem.

 • Na Estratificação, os resultados dos procedimentos de auditoria aplicados a uma amostra 
de itens dentro de um estrato só podem ser projetados para os itens que compõem esse 
estrato.

 • Não se recomenda a utilização de amostragem quando: a) a população é considerada muito 
pequena e a sua amostra fica relativamente grande; b) as características da população são 
de fácil mensuração, mesmo que a população não seja pequena; e c) há necessidade de 
alta precisão.

 • Afeta a Eficácia da auditoria: quando os controles são considerados mais eficazes do que 
realmente são ou quando não se detectou distorção relevante, mas ela existe.

 • Afeta a Eficiência da auditoria: quando os controles são considerados menos eficazes do 
que realmente são ou quando se detectou distorção relevante, mas ela não existe. 



MTE - Auditor Fiscal do Trabalho – Auditoria – Prof. Rodrigo Fontenelle

www.acasadoconcurseiro.com.br 2607

 • Ao planejar e determinar a amostra de auditoria, o auditor deverá considerar os seguintes 
aspectos: a) objetivos da auditoria; b) população; c) estratificação; d) tamanho da amostra; 
e) risco da amostragem; f) erro tolerável; e g) erro esperado.

 • A amostragem em auditoria pode ser aplicada usando tanto a abordagem de amostragem 
não estatística como a estatística.

 • Quanto menor o risco que o auditor está disposto a aceitar, maior deve ser o tamanho da 
amostra. 

 • Quanto menor a taxa tolerável de desvio que o auditor irá aceitar, maior o tamanho da 
amostra que precisará testar. 

 • Quanto mais alta for a taxa esperada de desvio, maior o tamanho da amostra para que o 
auditor esteja em posição de fazer uma estimativa razoável dessa taxa. 

 • Quanto maior for o nível de segurança que o auditor espera que os resultados da amostra 
sejam de fato indicativos com relação à incidência real de desvio na população, maior deve 
ser o tamanho da amostra.

 • Quanto mais segurança o auditor pretende obter da efetividade dos controles, menor a 
avaliação do auditor quanto ao risco de distorção relevante e maior deve ser o tamanho da 
amostra.

 • Quanto menor for a distorção tolerável aceita pelo auditor, maior deverá ser o tamanho da 
amostra. 

 • Quanto mais alta for a avaliação do risco de distorção relevante, maior deve ser o tamanho 
da amostra. 

 • Quanto maior for o valor da distorção que o auditor espera encontrar na população, maior 
deve ser o tamanho da amostra para se fazer uma estimativa razoável do valor real de 
distorção na população. 

 • Quanto mais o auditor confia em outros procedimentos substantivos para reduzir a um 
nível aceitável o risco de detecção relacionado com uma população em particular, menos 
segurança precisa da amostragem e, portanto, menor pode ser o tamanho da amostra.

 • São métodos de seleção da amostra: a) aleatória; b) sistemática; c) unidade monetária; d) 
ao acaso; e e) bloco.

 • Eventos subsequentes são eventos ocorridos entre a data das demonstrações contábeis e 
a data do relatório do auditor independente, e fatos que chegaram ao conhecimento do 
auditor independente após a data do seu relatório.

 • O auditor independente deve executar procedimentos de auditoria desenhados para obter 
evidência de auditoria apropriada e suficiente de que todos os eventos ocorridos entre 
a data das demonstrações contábeis e a data do relatório do auditor independente que 
precisam ser ajustados ou divulgados nas demonstrações foram identificados.

 • O auditor independente não tem obrigação de executar nenhum procedimento de 
auditoria em relação às demonstrações contábeis após a data do seu relatório. Entretanto, 
após a conclusão do seu relatório, mas antes da publicação das demonstrações, se tomar 
conhecimento de fato que poderia tê-lo levado a alterar sua opinião, deve discutir o 
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assunto com a administração e caso as demonstrações sejam alteradas, executar novos 
procedimentos de auditoria nos pontos modificados.

 • Nesse caso, o auditor deve alterar o relatório para incluir data adicional restrita a essa 
alteração, que indique que os procedimentos do auditor independente sobre os eventos 
subsequentes estão restritos unicamente às alterações descritas na nota explicativa.

 • Se esses fatos chegarem ao conhecimento do auditor após a publicação das demonstrações, 
além dos procedimentos adotados nos itens anteriores, o auditor deve verificar quais as 
ações implementadas pela empresa para que todos que tiveram acesso às demonstrações 
retificadas sejam informados dessa nova situação.

 • São formas de opinião do auditor: sem ressalvas, com ressalvas, adversa ou abstenção de 
opinião.

 • Quando o auditor modificar sua opinião ele deve, antes do parágrafo da opinião, incluir 
um parágrafo para fornecer uma descrição do assunto que deu origem à modificação. Esse 
parágrafo deve ter a denominação de “base para opinião com ressalva”; “base para opinião 
adversa” ou “base para abstenção de opinião”. 

 • Parágrafo de Ênfase refere-se a um assunto apropriadamente apresentado nas DC que, de 
acordo com o julgamento do auditor, é de tal importância para o entendimento do usuário, 
que justifica que se chame a atenção para o assunto. Deve ser inserido imediatamente após 
o parágrafo de opinião, com o título “Ênfase”.

 • Estrutura de um relatório de auditoria independente: 1) Introdução; 2) Parágrafo de 
Responsabilidade da Administração; 3) Parágrafo de Responsabilidade do Auditor; 4) Base 
para a modificação da opinião do auditor (não tem em relatório sem ressalvas); 5) Opinião 
do Auditor; 6) Parágrafo de Ênfase (a critério do auditor); e 7) Parágrafo de Outros Assuntos 
(a critério do auditor).

 • O relatório do auditor independente não pode ter data anterior à data em que ele obteve 
evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar a sua opinião.

Natureza do assunto que 
gerou a modificação

Julgamento do auditor sobre a disseminação de forma 
generalizada dos efeitos ou possíveis efeitos sobre as 

demonstrações contábeis

Relevante, mas não 
generalizado Relevante e generalizado

As demonstrações contábeis 
apresentam distorções 

relevantes
Opinião com ressalva Opinião adversa

Impossibilidade de obter 
evidência de auditoria 
apropriada e suficiente

Opinião com ressalva Abstenção de opinião

 • A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União 
e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, 
economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo 
Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada 
Poder.
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 • Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, 
guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União 
responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária.

 • O SCI-PEF tem as seguintes finalidades:

I – avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos 
programas de governo e dos orçamentos da União; 

II – comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão 
orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e nas entidades da Administração Pública 
Federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

III – exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos 
e haveres da União;

IV – apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

 • São atividades complementares do SCI-PEF, e não finalidades: a elaboração da PCPR, o 
controle social, a auditoria de Tomada de Contas Especial, análise de Processos de Pessoal, 
avaliação das Unidades de Auditoria Interna e diligências.

 • Tipos de Auditoria: Avaliação da Gestão, Acompanhamento da Gestão, Contábil, 
Operacional e Especial.

 • Auditoria de Avaliação da Gestão: regularidade das contas. Verifica a execução de contratos, 
acordos, convênios e ajustes.

 • Auditoria de Acompanhamento da Gestão: ao longo do processo de gestão. Tempo real. 
Previne gargalos.

 • Auditoria Contábil: controle do patrimônio, registros contábeis e aplicação de recursos 
externos oriundos de organismos internacionais.

 • Auditoria Operacional: procedimentos relacionados ao processo operacional. Avalia 
programas de governo, projetos e atividades. Emite opinião sobre a gestão quanto aos 
aspectos da eficiência, eficácia e economicidade. Atividade de assessoramento ao gestor 
público.

 • Auditoria Especial: situações relevantes de natureza incomum ou extraordinária. Demais 
trabalhos.

 • Formas de execução: Direta (centralizada, descentralizada ou integrada), Indireta 
(compartilhada ou terceirizada) e Simplificada.

 • Centralizada: órgão central ou setoriais.

 • Descentralizada: unidades regionais ou setoriais.

 • Integrada: órgãos e unidades do SCI-PEF em conjunto.

 • Compartilhada: SCI-PEF + órgãos/instituições públicas ou privadas.

 • Terceirizada: auditoria externa (independente).
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 • Simplificada: exame de processo e meio eletrônico. Relação custo/beneficio. Indicadores 
de desempenho.

 • Solicitação de Auditoria: formaliza pedido de documentos. Antes ou durante os trabalhos 
de campo.

 • Nota: documento destinado a dar ciência ao gestor da área examinada, no decorrer 
dos exames, das impropriedades ou irregularidades constatadas ou apuradas no 
desenvolvimento dos trabalhos. 

 • Relatório: forma pela qual os resultados dos trabalhos realizados são levados ao 
conhecimento das autoridades competentes.

 • Certificado: representa a opinião do Sistema de Controle Interno sobre a exatidão e 
regularidade, ou não, da gestão e a adequacidade, ou não, das peças examinadas.

 • Parecer: peça documental que externaliza a avaliação conclusiva do Sistema de Controle 
Interno sobre a gestão examinada.

 • A opinião do Órgão ou Unidade de Controle Interno do Poder Executivo Federal deve ser 
expressa por meio de Relatório, Parecer, Certificado ou Nota.

 • Certificado pode ser: 

 • de regularidade: gestão observou os princípios da legalidade, legitimidade e 
economicidade.

 • de regularidade com ressalvas: há falhas, omissões ou impropriedades de natureza 
formal, mas irrelevantes ou imateriais.

 • de irregularidade: existência de desfalque, alcance, desvio de bens ou outra 
irregularidade de que resulte prejuízo quantificável.

 • Quando o auditor não obtiver elementos comprobatórios suficientes e adequados, de tal 
modo que impeça-o de formar opinião quanto à regularidade da gestão, a opinião fica 
sobrestada. NÃO EXISTE CERTIFICADO COM ABSTENÇÃO DE OPINIÃO!



MTE - Auditor Fiscal do Trabalho – Auditoria – Prof. Rodrigo Fontenelle

www.acasadoconcurseiro.com.br 2611

RELATÓRIO DE AUDITORIA

Opinião do Auditor

Os objetivos do auditor são:

a) formar uma opinião sobre as demonstrações contábeis com base na avaliação das 
conclusões alcançadas pela evidência de auditoria obtida; e

b) expressar claramente essa opinião por meio de relatório por escrito.

Opinião não modificada

Opinião não modificada é a opinião expressa pelo auditor quando ele conclui que as 
demonstrações contábeis são elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com a 
estrutura de relatório financeiro aplicável.

O auditor especificamente deve avaliar se, segundo os requisitos da estrutura de relatório 
financeiro aplicável:

a) as demonstrações contábeis divulgam adequadamente as práticas contábeis selecionadas 
e aplicadas;

b) as políticas contábeis selecionadas e aplicadas são consistentes com a estrutura de 
relatório financeiro aplicável e se são apropriadas; 

c) as estimativas contábeis feitas pela administração são razoáveis; 

d) as informações apresentadas nas demonstrações contábeis são relevantes, confiáveis, 
comparáveis e compreensíveis;

e) as demonstrações fornecem divulgações adequadas para permitir que os usuários 
entendam o efeito de transações e eventos relevantes; e

f) a terminologia usada nas demonstrações contábeis, incluindo o título de cada 
demonstração contábil, é apropriada.
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Características do Relatório de Auditoria

Antes de mais nada, devo ressaltar que, com exceção dos parágrafos de opinião (1º) e base 
para opinião (2º), os demais não apresentam ordem fixa de apresentação, podendo alguns 
deles, inclusive, aparecerem ou não no relatório do auditor, como é o caso do parágrafo sobre 
incerteza relevante.

Título

O relatório do auditor independente deve ter um título que indique claramente que é o 
relatório do auditor independente. O título indicando que o relatório é o relatório do auditor 
independente, por exemplo, “Relatório do auditor independente, diferencia o relatório do 
auditor independente de relatórios emitidos por outros.

Destinatário

O relatório do auditor independente deve ser endereçado conforme exigido pelas circunstâncias 
do trabalho. O relatório do auditor é normalmente endereçado às pessoas para quem o 
relatório do auditor é elaborado, frequentemente para os acionistas ou para os responsáveis 
pela governança da entidade, cujas demonstrações contábeis estão sendo auditadas.

Opinião do Auditor

A primeira seção do relatório do auditor deve incluir a opinião do auditor independente e 
deve ter “Opinião” como título. A seção “Opinião” do relatório do auditor também deve:

 • identificar a entidade cujas demonstrações contábeis foram auditadas;

 • afirmar que as demonstrações contábeis foram auditadas;

 • identificar o título de cada demonstração que compõe as demonstrações contábeis;

 • fazer referência às notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis; 
e

 • especificar a data ou o período de cada demonstração que compõe as demonstrações 
contábeis.

O texto da opinião agora é uma mescla do início do relatório anterior e o antigo parágrafo 
da opinião. Descreve as demonstrações que foram examinadas e em seguida a opinião dos 
auditores.

Exemplo:

Examinamos as demonstrações contábeis da Companhia ABC (Companhia), que compreendem 
o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 20X1 e as respectivas demonstrações do 
resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa 
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para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o 
resumo das principais políticas contábeis.  

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Companhia ABC em 
31 de dezembro de 20X1, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o 
exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para Opinião

O relatório do auditor deve incluir uma seção, logo após a seção “Opinião”, com o título “Base 
para opinião”, que:

 • declare que a auditoria foi conduzida em conformidade com as normas de auditoria;

 • referencie a seção que descreve as responsabilidades do auditor, segundo as normas de 
auditoria;

 • inclua a declaração de que o auditor é independente da entidade de acordo com as 
exigências éticas relevantes relacionadas com a auditoria e que ele atendeu às outras 
responsabilidades éticas do auditor de acordo com essas exigências; e

 • declare se o auditor acredita que a evidência de auditoria obtida por ele é suficiente e 
apropriada para fundamentar sua opinião.

Continuidade Operacional

Quando aplicável, se for feita divulgação adequada da incerteza relevante nas demonstrações 
contábeis, o auditor deve expressar uma opinião não modificada e o relatório do auditor deve 
incluir uma seção separada sob o título “Incerteza relevante relacionada com a continuidade 
operacional” para:

a) chamar a atenção para a nota explicativa às demonstrações contábeis que divulga os 
assuntos; e 

b) declarar que esses eventos ou condições indicam que existe incerteza relevante que pode 
levantar dúvida significativa quanto à capacidade de continuidade operacional da entidade 
e que a opinião do auditor não está ressalvada em relação a esse assunto.

Principais assuntos de auditoria

Para as auditorias de conjuntos completos de demonstrações contábeis para fins gerais de 
entidades listadas em bolsas de valores, o auditor independente deve comunicar os principais 
assuntos de auditoria no seu relatório, de acordo com a NBC TA 701 (essa norma foi publicada 
em julho/16. Ao contrário das outras, ainda não existia).

A descrição de um principal assunto de auditoria no relatório do auditor destina-se a fornecer 
esclarecimentos sobre por que o assunto foi considerado um principal assunto de auditoria.
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Principais assuntos de auditoria

A comunicação dos principais assuntos de auditoria no relatório do auditor:

 • não substitui a divulgação, nas demonstrações contábeis, que a estrutura aplicável de 
relatórios financeiros exige que a administração faça ou que são necessárias para atingir o 
objetivo de apresentação adequada; 

 • não substitui a emissão de opinião modificada por parte do auditor, quando exigido nas 
circunstâncias de trabalho de auditoria; 

 • não substitui a apresentação de relatório, de acordo com a NBC TA 570 – Continuidade 
Operacional, quando existe incerteza relevante em relação a fatos ou condições que 
podem levantar dúvida significativa quanto à capacidade de continuidade operacional da 
entidade; ou

 • não é uma opinião separada sobre os assuntos tomados individualmente.

O auditor deve determinar quais assuntos, entre aqueles comunicados aos responsáveis 
pela governança, exigiram atenção significativa na realização da auditoria. Para fazer tal 
determinação, o auditor deve levar em consideração o seguinte:

 • áreas avaliadas como de maior risco de distorção relevante ou riscos significativos 
identificados;

 • julgamentos significativos do auditor relativos às áreas das demonstrações contábeis 
que também envolveram julgamento significativo por parte da administração, inclusive 
estimativas contábeis identificadas que apresentam alta incerteza de estimativa;

 • efeito sobre a auditoria de fatos ou transações significativos ocorridos durante o período.

Outras Informações

Quando aplicável, o auditor deve reportar de acordo com a NBC TA 720 – Responsabilidade 
do Auditor em Relação a Outras Informações. Segundo essa norma, outras informações são 
informações financeiras e não financeiras (que não as demonstrações contábeis e o respectivo 
relatório do auditor independente) que estão incluídas, por lei, regulamento ou costume, em 
um documento que contenha demonstrações contábeis auditadas e o respectivo relatório do 
auditor independente. Ex.: relatório da administração.

Responsabilidade da administração pelas demonstrações contábeis

Essa seção do relatório do auditor independente descreve a responsabilidade dos responsáveis 
na organização pela elaboração das demonstrações contábeis.

Essa seção do relatório do auditor deve explicar a responsabilidade da administração pela:

 • elaboração das demonstrações contábeis, de acordo com a estrutura de relatório 
financeiro aplicável e pelos controles internos que a administração determinar que sejam 
necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro; e
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 • avaliação da capacidade da entidade de manter a continuidade operacional, e se o uso da 
base contábil de continuidade operacional é apropriado, assim como divulgar, se aplicável, 
questões relacionadas com a continuidade operacional. A explicação da responsabilidade 
da administração por essa avaliação deve incluir uma descrição de quando o uso da base 
contábil de continuidade operacional é apropriado. (Atenção, ponto inserido pela nova 
legislação!)

Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

Além das declarações já contidas no modelo atual os auditores deverão afirmar que “segurança 
razoável é um alto nível de segurança”. Além disso, esse parágrafo é bem mais detalhado do 
que o modelo atual.

Outro ponto de alteração é que o auditor conclui sobre a adequação do uso pela administração, 
da base contábil da continuidade – o auditor não opina sobre a continuidade, que continua 
sendo uma responsabilidade da Administração, mas diz que concorda com a avaliação da 
Administração sobre esse assunto.

Essa seção do relatório do auditor deve declarar que:

a)  os objetivos do auditor são:

 • obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis tomadas em conjunto 
estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro; 
e 

 • emitir um relatório que inclua a opinião do auditor;

b)  segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não é uma garantia de que uma 
auditoria conduzida, de acordo com as normas de auditoria sempre detectará uma 
distorção relevante, quando ela existir; e

c) as distorções podem decorrer de fraude ou erro.

A seção “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis” do 
relatório do auditor deve também: 

 • declarar que, como parte da auditoria de acordo com as normas de auditoria, o auditor 
exerce o julgamento profissional e mantém o ceticismo profissional durante toda a 
auditoria; e

 • descrever a auditoria especificando que as responsabilidades do auditor  são:

 • identificar e avaliar os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis;

 • obter entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria;

 • avaliar a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas 
contábeis e das respectivas divulgações feitas pela administração;

 • concluir quanto à adequação do uso, pela entidade,  da base contábil de continuidade 
operacional.



 

www.acasadoconcurseiro.com.br2616

A descrição das responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis 
deve ser incluída:

 • no corpo do relatório do auditor;

 • no apêndice do relatório do auditor e, nesse caso, o relatório deve incluir uma referência à 
localização do apêndice; ou 

 • por uma referência específica no relatório do auditor à localização dessa descrição em 
sítio da autoridade competente, quando expressamente permitido ao auditor por lei, 
regulamento ou normas de auditoria nacionais (essa opção não é permitida no Brasil).

Nome do sócio ou responsável técnico 

O nome do sócio do trabalho ou do responsável técnico deve ser incluído no relatório do 
auditor independente sobre as demonstrações contábeis. A finalidade de incluir o nome ou 
responsável técnico no relatório do auditor é dar mais transparência aos usuários do relatório 
do auditor sobre as demonstrações contábeis.

Assinatura do auditor

No Brasil, são requeridos pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) a identificação do 
auditor, tanto da firma como do sócio ou responsável técnico, e os respectivos registros no 
Conselho Regional de Contabilidade.

Endereço do auditor independente

O relatório do auditor deve mencionar a localidade em que o relatório foi emitido.

Data do relatório do auditor

O relatório do auditor independente não pode ter data anterior à data em que ele obteve 
evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar a sua opinião sobre as 
demonstrações contábeis, incluindo evidência de que:

a) todas as demonstrações que compõem as demonstrações contábeis, incluindo as 
respectivas notas explicativas, foram elaboradas; e

b) as pessoas com autoridade reconhecida afirmam que assumem a responsabilidade sobre 
essas demonstrações contábeis.
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NOVA ESTRUTURA DO RELATÓRIO

Opinião (sempre a 1ª seção)

Base para Opinião (sempre a 2ª seção)

Incerteza relevante relacionada com a continuidade operacional (Quando necessário. Ordem pode 
ser alterada)

Principais Assuntos de Auditoria (Quando necessário. Ordem pode ser alterada)

Ênfase (Quando necessário. Ordem pode ser alterada)

Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor (Quando 
necessário. Ordem pode ser alterada)

Responsabilidades da Administração pelas Demonstrações Contábeis (Ordem pode ser alterada)

Responsabilidades do auditor independente pela auditoria das demonstrações contábeis (Ordem 
pode ser alterada)

Outras responsabilidades relativas à emissão do relatório (Quando necessário. Ordem pode ser 
alterada)

O auditor deve modificar a opinião no seu relatório de auditoria de acordo com a NBC TA 705 se:

a) concluir, com base em evidência de auditoria obtida, que as demonstrações contábeis 
tomadas em conjunto apresentam distorções relevantes; ou

b) não conseguir obter evidência de auditoria apropriada e suficiente para concluir se as 
demonstrações contábeis tomadas em conjunto não apresentam distorções relevantes. 

Opinião com ressalva

 • Tendo obtido evidência de auditoria apropriada e suficiente, conclui que as distorções, 
individualmente ou em conjunto, são relevantes, mas não generalizadas nas 
demonstrações contábeis;

 • Ele não consegue obter evidência apropriada e suficiente de auditoria para suportar sua 
opinião, mas ele conclui que os possíveis efeitos de distorções não detectadas, se houver, 
sobre as demonstrações contábeis poderiam ser relevantes, mas não generalizados.

Opinião adversa

 • O auditor deve expressar uma opinião adversa quando, tendo obtido evidência de auditoria 
apropriada e suficiente, conclui que as distorções, individualmente ou em conjunto, são 
relevantes e generalizadas para as demonstrações contábeis.

Abstenção de opinião

 • O auditor deve abster-se de expressar uma opinião quando não consegue obter evidência 
de auditoria apropriada e suficiente para suportar sua opinião e ele conclui que os possíveis 
efeitos de distorções não detectadas, se houver, sobre as demonstrações contábeis 
poderiam ser relevantes e generalizadas.
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Natureza do assunto

Julgamento do auditor sobre a disseminação de forma 
generalizada  dos efeitos sobre as DCs.

Relevante mas não 
generalizado Relevante e generalizado

DCs apresentam  
distorções relevantes COM RESSALVA ADVERSA

Não foi possível obter 
evidência de auditoria 
suficiente e adequada

COM RESSALVA ABSTENÇÃO DE OPINIÃO

Auditor	  conseguiu	  obter	  
evidência	  de	  auditoria?	  

NÃO.	  
Se	  exis9rem	  distorções	  relevantes	  
elas	  podem	  ser	  generalizadas?	  

NÃO.	  
Emite	  opinião	  com	  

ressalvas.	  

SIM.	  
Se	  abstém	  de	  

opiniar.	  

SIM.	  
Há	  distorções	  
relevantes?	  

NÃO.	  
Emite	  opinião	  sem	  

ressalvas	  

SIM.	  
Estão	  

generalizadas?	  

NÃO.	  
Emite	  opinião	  
com	  ressalvas.	  

SIM.	  
Emite	  opinião	  
adversa.	  

Opinião do Auditor 

Outro motivo para a abstenção de opinião ocorre quando, em circunstâncias extremamente 
raras envolvendo diversas incertezas, o auditor conclui que, independentemente de ter obtido 
evidência de auditoria apropriada e suficiente sobre cada uma das incertezas, não é possível 
expressar uma opinião sobre as demonstrações contábeis devido à possível interação das 
incertezas e seu possível efeito cumulativo sobre essas demonstrações contábeis. 

Generalizado é o termo usado, no contexto de distorções, para descrever os efeitos 
disseminados de distorções sobre as demonstrações contábeis ou os possíveis efeitos de 
distorções sobre as demonstrações contábeis que não são detectados, se houver, devido à 
impossibilidade de obter evidência de auditoria apropriada e suficiente. 

Se o auditor concluir que os possíveis efeitos de distorções não detectadas, se houver, sobre as 
demonstrações contábeis poderiam ser relevantes e generalizados de modo que uma ressalva 
na opinião seria não adequada para comunicar a gravidade da situação, o auditor deve:

 • renunciar ao trabalho de auditoria, quando possível, de acordo com as leis ou regulamentos 
aplicáveis; ou

 • se a renúncia ao trabalho de auditoria antes da emissão do seu relatório de auditoria 
independente não for possível, abster-se de expressar uma opinião sobre as 
demonstrações contábeis.
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Se a modificação for decorrente da impossibilidade de obter evidência de auditoria apropriada 
e suficiente, o auditor deve incluir as razões dessa impossibilidade no parágrafo contendo a 
base para a modificação.

Mesmo que o auditor tenha emitido uma opinião adversa ou se absteve de expressar uma 
opinião sobre as demonstrações contábeis, ele deve descrever no parágrafo contendo a base 
para a modificação as razões para quaisquer outros assuntos dos quais ele está ciente que 
teriam requerido uma modificação da opinião, assim como os respectivos efeitos.

Comunicação com os responsáveis pela governança

Quando o auditor prevê modificar a opinião no seu relatório, ele deve comunicar aos 
responsáveis pela governança as circunstâncias que levaram à modificação prevista e o texto 
proposto da modificação.

Informações suplementares apresentadas com as demonstrações contábeis

No caso de serem apresentadas informações suplementares com as demonstrações contábeis 
auditadas, não requeridas pela estrutura de relatório financeiro aplicável, o auditor deve avaliar 
se essas informações suplementares estão claramente diferenciadas das demonstrações 
contábeis auditadas.

Se essas informações suplementares não estão claramente diferenciadas das demonstrações 
contábeis auditadas, o auditor deve pedir que a administração mude a forma de apresentação 
das informações suplementares não auditadas. Se a administração se recusar a fazê-lo, o auditor 
deve explicar no relatório do auditor independente que essas informações suplementares não 
foram auditadas. 

Parágrafo de Ênfase e outros adicionais (NBC TA 706)

Se o auditor considera necessário chamar a atenção dos usuários para um assunto apresentado 
ou divulgado nas demonstrações contábeis que, segundo seu julgamento, é de tal importância 
que é fundamental para o entendimento pelos usuários das demonstrações contábeis, ele deve 
incluir parágrafo de ênfase no seu relatório, desde que:

a) como resultado desse assunto, não fosse exigido que o auditor modificasse a opinião; e

b) quando a NBC TA 701 se aplica, o assunto não tenha sido determinado como um principal 
assunto de auditoria a ser comunicado no relatório do auditor.

Quando o auditor incluir um parágrafo de ênfase no relatório, ele deve:

a) incluir o parágrafo em seção separada do relatório do auditor, com título apropriado que 
inclua o termo “Ênfase”;

b) incluir no parágrafo uma referência clara ao assunto enfatizado e à nota explicativa que 
descreva de forma completa o assunto nas demonstrações contábeis. Tal parágrafo deve 
referir-se apenas a informações apresentadas ou divulgadas nas demonstrações contábeis; 
e
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c) indicar que a opinião do auditor não se modifica no que diz respeito ao assunto enfatizado.

Circunstâncias em que um parágrafo de ênfase pode ser necessário:

 • existência de incerteza relativa ao desfecho futuro de litígio excepcional ou ação 
regulatória;

 • evento subsequente significativo ocorrido entre a data das demonstrações contábeis e a 
data do relatório do auditor;

 • aplicação antecipada (quando permitida) de nova norma contábil com efeito relevante 
sobre as demonstrações contábeis;

 • grande catástrofe que tenha tido, ou continue a ter, efeito significativo sobre a posição 
patrimonial e financeira da entidade.

Situações em que é exigida a inclusão de um parágrafo de ênfase:

 • quando a estrutura de relatório financeiro aplicável prevista por lei ou regulamento seria 
inaceitável exceto pelo fato de ser prevista por lei ou regulamento;

 • alertar os usuários de que as demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com 
estrutura de relatório financeiro para propósitos especiais;

 • quando fatos chegam ao conhecimento do auditor após a data do seu relatório e o auditor 
fornece um relatório novo ou modificado (ou seja, eventos subsequentes).

A localização do parágrafo de ênfase ou do parágrafo de outros assuntos no relatório do auditor 
depende da natureza das informações a serem comunicadas e do julgamento do auditor 
sobre a relevância dessas informações para os usuários previstos em comparação com outros 
elementos que devam ser incluídos no relatório, de acordo com a NBC TA 700.

Parágrafos de outros assuntos no relatório do auditor independente

Se o auditor considera necessário comunicar outro assunto, não apresentado nem divulgado 
nas demonstrações contábeis, e que de acordo com seu julgamento é relevante para o 
entendimento, pelos usuários, da auditoria, das responsabilidades do auditor ou do seu 
relatório, o auditor deve incluir um parágrafo de outros assuntos no seu relatório, desde que:

a) não seja proibido por lei ou regulamento; e

b) quando a NBC TA 701 se aplica, o assunto não tenha sido determinado como um principal 
assunto de auditoria a ser comunicado no relatório do auditor.

O parágrafo de outros assuntos, quando incluído pelo auditor, deve ficar em seção separada do 
relatório com o título “Outros assuntos” ou outro título apropriado.
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Natureza do assunto que 
gerou a modificação

Julgamento do auditor sobre a disseminação de forma 
generalizada dos efeitos ou possíveis efeitos sobre as 

demonstrações contábeis

Relevante, mas não 
generalizado Relevante e generalizado

As demonstrações contábeis 
apresentam distorções 

relevantes
Opinião com ressalva Opinião adversa

Impossibilidade de obter 
evidência de auditoria 
apropriada e suficiente

Opinião com ressalva Abstenção de opinião
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Questões

FCC

1. (FCC – TJ-PI – 2015) 

A auditoria consiste no levantamento, exa-
me e avaliação de procedimentos, opera-
ções, rotinas e demonstrações contábeis 
de uma entidade. A partir da compreensão 
conceitual, é correto dizer que o objeto do 
trabalho de auditoria se circunscreve: 

a) a fatos não registrados documental-
mente; 

b) ao conjunto de elementos de controle 
do patrimônio administrado; 

c) aos papéis de trabalho; 
d) aos registros contábeis; 
e) ao relatório com a opinião de auditor. 

2. (FCC – TCE-CE – 2015) 

Na auditoria das demonstrações contábeis 
do exercício de 2014 da Companhia de Dis-
tribuição de Águas e Limpeza de Mananciais 
do Estado, o auditor constatou diversas dis-
torções. Tendo o auditor obtido evidência 
de auditoria apropriada e suficiente, con-
cluiu que as distorções, individualmente ou 
em conjunto, são relevantes, mas não ge-
neralizadas nas demonstrações contábeis. 
Nestas condições, de acordo com as Nor-
mas de Auditoria NBC TAs, deve o auditor:

a) expressar uma opinião com ressalva. 
b) considerar as demonstrações contábeis 

irregulares. 
c) expressar uma opinião adversa. 
d) considerar as demonstrações contábeis 

regulares, com ressalvas. 
e) expressar uma opinião sem ressalva, 

mas com recomendação.

3. (FCC – ICMS-PI – 2015) 

O auditor, quando, não consegue obter evi-
dência de auditoria apropriada e suficiente 
para suportar sua opinião, concluindo que 
os possíveis efeitos de distorções não detec-
tadas, se houver, sobre as demonstrações 
contábeis poderiam ser relevantes e gene-
ralizadas, deverá expressar sua opinião por 
meio de 

a) Relatório com Abstenção de opinião. 
b) Certificado de Regularidade com Res-

salva. 
c) Parecer Adverso. 
d) Parecer Limpo com parágrafo de ênfase. 
e) Certificado de Regularidade. 

4. (FCC – CNMP – 2015) 

Na realização dos trabalhos de auditoria 
das demonstrações contábeis do exercício 
de 2014 da Indústria de Calças e Camisas 
do Sul S/A, o auditor não conseguiu obter 
evidência apropriada e suficiente de audito-
ria para suportar sua opinião, mas concluiu 
que os possíveis efeitos de distorções não 
detectadas, se houver, sobre as demons-
trações contábeis poderiam ser relevantes, 
mas não generalizados. Nestas condições, o 
auditor deve: 

a) considerar as demonstrações contábeis 
irregulares. 

b) expressar uma opinião, com ressalvas. 
c) expressar uma opinião sem ressalvas, 

apenas para os itens examinados. 
d) comunicar ao conselho fiscal da empre-

sa e adotar novos procedimentos de au-
ditoria. 

e) abster-se de expressar uma opinião.
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5. (FCC – TCM-GO – 2015) 

O auditor, quando obtida evidência de au-
ditoria apropriada e suficiente, conclui que 
as distorções, individualmente ou em con-
junto, são relevantes e generalizadas para as 
demonstrações contábeis, deve expressar-
-se por meio de:

a) opinião adversa. 
b) opinião sem ressalva. 
c) renúncia do trabalho. 
d) opinião com parágrafo de ênfase. 
e) abstenção de opinião. 

6. (FCC – SEFAZ-PE – 2014) 

O objetivo da auditoria é aumentar o grau 
de confiança nas demonstrações contábeis 
por parte dos usuários. No relatório do au-
ditor independente deve constar que a ela-
boração e adequada apresentação das de-
monstrações contábeis de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil é de 
responsabilidade:

a) do controle interno.
b) da auditoria interna.
c) dos acionistas majoritários.
d) do departamento de contabilidade.
e) da administração.

7. (FCC – SEFAZ-PE – 2014) 

O relatório do auditor independente sobre 
as demonstrações contábeis deve especifi-
car que a auditoria foi conduzida de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria. O relatório deve explicar, tam-
bém, que essas normas requerem o cumpri-
mento de exigências éticas pelo auditor e 
que:

a) os procedimentos de auditoria sejam 
elaborados com o objetivo de solucio-
nar e prevenir fraudes e erros.

b) o programa de auditoria seja aprovado 
pela administração da entidade.

c) a auditoria seja planejada e executada 
com o objetivo de obter segurança razo-

ável de que as demonstrações contábeis 
estão livres de distorção relevante.

d) a aprovação e a divulgação das demons-
trações contábeis sejam de responsabi-
lidade do sistema de controle interno da 
entidade.

e) a avaliação do controle interno seja exe-
cutada pela auditoria interna.

8. (FCC – SEFAZ-PE – 2014) 

Bartolomeu Guimarães, auditor indepen-
dente, na realização de auditoria das de-
monstrações contábeis da empresa Baratão 
do Norte S/A, tendo obtido evidências de 
auditoria apropriadas e suficientes, concluiu 
que as distorções detectadas, individual-
mente ou em conjunto, são relevantes e 
generalizadas para as demonstrações contá-
beis. Nestas condições, o auditor deve:

a) emitir uma opinião adversa.
b) emitir uma opinião sem ressalva.
c) emitir uma opinião com ressalvas.
d) abster-se de opinar.
e) emitir uma opinião pela irregularidade.

9. (FCC – TCE-RS – 2014) 

Nas circunstâncias em que o auditor, tendo 
obtido evidência de auditoria apropriada e 
suficiente, conclui que as distorções, indivi-
dualmente ou em conjunto, são relevantes, 
mas não generalizadas nas demonstrações 
contábeis; ou, não consegue obter evidên-
cia apropriada e suficiente de auditoria para 
suportar sua opinião, mas conclui que os 
possíveis efeitos de distorções não detec-
tadas, se houver, sobre as demonstrações 
contábeis poderiam ser relevantes, mas não 
generalizados, sua opinião a ser expressada, 
no parecer ou relatório de auditoria, deve 
ser:

a) com ênfase.
b) com abstenção.
c)  com ressalva.
d) dversa.
e) limpa.
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10. (FCC – TCE-RS – 2014) 

Durante a realização do seu trabalho, o audi-
tor não conseguiu obter segurança razoável 
relativa às informações nem emitir opinião 
com ressalva. Nesse caso, o auditor deve:

a) abster de emitir opinião ou renunciar ao 
trabalho, se possível. 

b) aumentar o tamanho da amostragem. 
c) convocar reunião com os administrado-

res da instituição auditada. 
d) solicitar reforço para sua equipe de au-

ditoria. 
e) trancar a auditoria

11. (FCC – ASLEPE – 2014) 

Quando o auditor conclui que as demons-
trações contábeis são elaboradas, em todos 
os aspectos relevantes, de acordo com a es-
trutura de relatório financeiro aplicável, de-
verá expressar uma opinião:

a) idônea.
b) conclusiva.
c) favorável.
d) não modificada.
e) modificada.

12. (FCC – TRT 15ª Região – 2013) 

A empresa Union S.A. após ter publicado 
suas demonstrações contábeis e o relatório 
de auditoria externa percebeu que o inven-
tário físico de bens patrimoniais, encerrado 
após a publicação das demonstrações, cons-
tatou a necessidade de contabilizar a bai-
xa de R$ 4.500.000,00 de bens que já não 
tinham mais utilidade ou condições de uso 
e estavam registrados no Ativo Imobilizado. 
A direção determinou a abertura das de-
monstrações e a contabilização dos ajustes. 
O ajuste, representa do lucro líquido 50%. 
Nestas condições, deve o auditor externo:

a) divulgar ao mercado que seus trabalhos 
foram realizados até data anterior aos 
novos fatos e as demonstrações contá-
beis, juntamente com o respectivo rela-

tório foram emitidos com os fatos apre-
senta dos até esta data.

b) executar os procedimentos de auditoria 
necessários nas circunstâncias das alte-
rações e emitir relatório restrito à Admi-
nistração sobre potenciais reflexos, ca-
bendo a Administração decidir se deve 
republicar as demonstrações e o novo 
relatório de auditoria.

c) aplicar os procedimentos de auditoria 
necessários nas circunstâncias das alte-
rações, revisar as providências tomadas 
pela Administração para garantir que 
todos os que receberam as demonstra-
ções contábeis juntamente com o res-
pectivo relatório foram informados da 
situação e, se necessário, apresentar 
novo relatório de auditoria.

d) restringir-se aos trabalhos executados no 
período entre o início dos trabalhos e a 
divulgação das demonstrações contá-
beis, sendo de responsabilidade da Ad-
ministração da Empresa o não reconhe-
cimento dos fatos tempestivamente.

e) emitir comunicado ao mercado que os 
trabalhos foram executados conforme 
informações apresentadas pela empre-
sa e que não foi possível refazer os tra-
balhos em função da empresa não ter 
concordado com a complementação de 
honorários para execução do trabalho 
complementar.

13. (FCC – TRT-12ª – 2013) 

Quando o auditor encontra evidência rele-
vante, mas não generalizada, deve emitir 
uma opinião:

a) adversa.
b) com abstenção.
c) inconclusiva.
d) com ressalva.
e) relativizada.
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14. (FCC – SABESP – 2012) 

Considere as seguintes assertivas em rela-
ção ao Parecer dos Auditores Independen-
tes:

I – As demonstrações consolidadas de grupo 
de sociedades que inclua companhia aberta 
serão obrigatoriamente auditadas por audi-
tores independentes registrados na Comis-
são de Valores Mobiliários.

II – No Primeiro Parágrafo, o Parecer de au-
ditoria deve identificar a entidade, quais 
demonstrações contábeis foram auditadas, 
especificar a data ou o período de cada de-
monstração auditada, bem como o resumo 
das principais práticas contábeis e demais 
notas explicativas.

III – O relatório do Auditor Independente 
deve especificar que a responsabilidade do 
auditor é a de expressar uma opinião sobre 
as demonstrações contábeis, com base na 
auditoria conduzida de acordo com as nor-
mas brasileiras e internacionais de audito-
ria.

Está correto o que consta em:

a) I, apenas.
b) II, apenas.
c) II e III, apenas.
d) I e III, apenas.
e) I, II e III.

15. (FCC – MPE-PE – 2012) 

De acordo com a NBC TA 705, se houver im-
possibilidade de obter evidência de audito-
ria apropriada e suficiente e o auditor julgar 
que o possível efeito desse fato sobre as de-
monstrações contábeis for relevante e gene-
ralizado, ele deve emitir um relatório (nova 
denominação do antigo parecer de audito-
ria):

a) sem ressalva.
b) com abstenção de opinião.
c) com ressalva.
d) adverso.

e) limpo.

16. (FCC – TCE-SP – 2012) 

Segundo a NBC TA 705, que trata da opinião 
do auditor independente, caso as demons-
trações contábeis apresentem distorções 
relevantes que, no julgamento do auditor, 
estão disseminadas em vários elementos, 
contas ou itens das demonstrações financei-
ras, esse profissional deve emitir um relató-
rio:

a) padrão.
b) com ressalva.
c) com opinião adversa.
d) com abstenção de opinião.
e) sem ressalva.

17. (FCC – TCE-PR – 2011) 

Quando as demonstrações financeiras re-
presentam adequadamente a posição pa-
trimonial e financeira, o auditor emite um 
parecer:

a) conclusivo.
b) sem especificações.
c) extroverso.
d) finalístico.
e) sem ressalva.

18. (FCC – NOSSA CAIXA – 2011) 

Quando ocorrer incerteza quanto a fato re-
levante, cujo desfecho poderá afetar signifi-
cativamente a posição patrimonial e finan-
ceira da entidade, mas que foi mencionado 
nas notas explicativas às demonstrações 
contábeis, o auditor deve:

a) emitir parecer adverso.
b) adicionar parágrafo de ênfase em seu 

parecer sem ressalva.
c) emitir parecer com abstenção de opi-

nião.
d) não emitir o parecer até ter maiores in-

formações sobre o assunto.
e) emitir parecer com ressalva.
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ESAF

19. (ESAF – RFB – 2012) 

Não é uma condição de exigência para que 
o auditor independente inclua um parágrafo 
de ênfase em seu relatório.

a) A incerteza com relação à continuidade 
operacional da empresa auditada.

b) A auditoria realizada para propósitos es-
peciais.

c) As contingências relevantes e de grande 
monta, decorrentes de processos traba-
lhistas provisionadas e em discussão.

d) As diferenças entre práticas contábeis 
adotadas no Brasil e as IFRS.

e) A elaboração da Demonstração do Valor 
Adicionado.

20. (ESAF – RFB – 2012) 

O auditor externo da empresa Mutação 
S.A., para o exercício de 2011, identificou, 
nas demonstrações contábeis de 2010, di-
vergências que o levam a formar opinião 
diferente da expressa pelo auditor anterior. 
Nesse caso, deve o auditor externo:

a) eximir-se de emitir opinião sobre as de-
monstrações contábeis do ano de 2010, 
expressando opinião somente sobre a 
demonstração contábil de 2011.

b) divulgar, em um parágrafo de outros as-
suntos no relatório de auditoria, as ra-
zões substanciais para a opinião diferen-
te.

c) exigir da empresa a republicação das 
demonstrações contábeis de 2010, com 
o relatório de auditoria retificado.

d) emitir obrigatoriamente um relatório de 
auditoria, com opinião modificada, abs-
tendo-se de opinar sobre as demonstra-
ções contábeis de 2010.

e) comunicar aos órgãos de supervisão o 
fato, ressalvando o relatório de audito-
ria dos anos de 2011 e 2010.

21. (ESAF – CVM – 2010) 

No parecer sobre as demonstrações con-
tábeis, o auditor deve emitir sua opinião 
afirmando se estas representam adequa-
damente ou não a situação patrimonial da 
entidade. Nesse parecer, devem ser obser-
vados os seguintes aspectos relevantes, ex-
ceto:

a) as obrigações para o período seguinte.
b) a origem e a aplicação dos recursos para 

o período a que correspondem.
c) as mutações do patrimônio líquido.
d) a posição patrimonial e financeira.
e) o resultado das operações no período.

22. (ESAF – SUSEP – 2010) 

O auditor externo, ao avaliar as demonstra-
ções contábeis da empresa Evolution S.A., 
identificou que a empresa está discutindo a 
similaridade de seus produtos com produ-
tos de concorrentes que possuem isenção 
de tributação. A empresa não vem reco-
lhendo o referido tributo há mais de 5 anos 
e o valor relativo a essa contingência é signi-
ficativo. Caso a decisão vier a ser contrária 
à empresa, a mesma entrará em processo 
de descontinuidade. A decisão deve ter seu 
mérito julgado em quatro anos. Dessa for-
ma deve o auditor emitir parecer:

a) negativa de opinião, por não poder fir-
mar opinião sobre as demonstrações 
contábeis.

b) com ressalva, evidenciando o fato como 
restritivo às demonstrações contábeis.

c) adverso, por não permitir avaliar as de-
monstrações contábeis.

d) sem ressalva, visto que há incerteza no 
desdobramento da causa.

e) sem ressalva, com introdução de pará-
grafo de ênfase fazendo referência à 
nota explicativa que deve descrever de-
talhadamente o evento.
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23. (ESAF – RECEITA FEDERAL – 2009) 

Na emissão de parecer com abstenção de 
opinião para as demonstrações contábeis 
de uma entidade, pode-se afirmar que:

a) elimina a responsabilidade do auditor 
de emitir qualquer parecer devendo 
este comunicar à administração da em-
presa da suspensão dos trabalhos.

b) não suprime a responsabilidade do au-
ditor de mencionar, no parecer, qual-
quer desvio, independente da rele-
vância ou materialidade, que possa 
influenciar a decisão do usuário dessas 
demonstrações.

c) exclui a responsabilidade do auditor de 
se manifestar sob qualquer aspecto das 
demonstrações.

d) não elimina a responsabilidade do audi-
tor de mencionar, no parecer, qualquer 
desvio relevante que possa influenciar 
a decisão do usuário dessas demonstra-
ções.

e) extingue a responsabilidade do audi-
tor de mencionar, no parecer, qualquer 
desvio relevante que possa influenciar 
a decisão do usuário dessas demonstra-
ções.

24. (ESAF – RECEITA FEDERAL – 2009) 

A empresa de Transportes S.A. é uma em-
presa que tem seus registros contábeis e 
procedimentos estabelecidos por agência 
de fiscalização. A agência estabeleceu pro-
cedimento para registro das concessões que 
diverge significativamente, do procedimen-
to estabelecido pelo Conselho Federal de 
Contabilidade. Nessa situação, deve o audi-
tor emitir parecer:

a) sem abstenção de opinião.
b) adverso.
c) com ressalva.
d) sem ressalva, mas evidenciando em 

nota explicativa a divergência.
e) com abstenção de opinião.

25. (ESAF – SEFAZ-SP – APOFP – 2009) 

Assinale a opção que preenche corretamen-
te as lacunas da seguinte frase: “O auditor 
deve emitir parecer ______(1)______ quan-
do verificar que as demonstrações contá-
beis estão incorretas ou incompletas, em tal 
magnitude que impossibilite a emissão do 
parecer ______(2)______.”

a) (1) adverso // (2) com ressalva
b) (1) com ressalva // (2) adverso
c) (1) com abstenção de opinião // (2) com 

ressalva
d) (1) com abstenção de opinião // (2) ad-

verso
e) (1) adverso // (2) com abstenção de opi-

nião

CESPE

26. (CESPE – TCU – 2015) 

Situação hipotética: Os seguintes parágrafos 
fazem parte de um relatório de auditores in-
dependentes:

I – Conforme mencionado na nota explica-
tiva n.º 3, em decorrência das reclassifica-
ções nela descritas, os valores correspon-
dentes referentes à demonstração do fluxo 
de caixa consolidado para o exercício findo 
em 31 de dezembro de 2013, apresentados 
para fins de comparação, foram ajustados e 
estão sendo reapresentados como previsto 
no CPC 23 – Políticas Contábeis, Mudanças 
de Estimativa e Retificação de Erro e CPC 
26(R1) – Apresentação das Demonstrações 
Contábeis. Nossa opinião não contém modi-
ficação relacionada a esse assunto.

II – Examinamos, também, as demonstra-
ções individual e consolidada do valor adi-
cionado (DVA), referentes ao exercício findo 
em 31 de dezembro de 2014, elaboradas 
sob a responsabilidade da administração da 
Companhia, e cuja apresentação é requeri-
da pela legislação societária brasileira para 



www.acasadoconcurseiro.com.br 2629

MTE - Auditor Fiscal do Trabalho – Auditoria – Prof. Rodrigo Fontenelle

companhias abertas. Essas demonstrações 
foram submetidas aos mesmos procedimen-
tos de auditoria descritos anteriormente e, 
em nossa opinião, estão adequadamente 
apresentadas, em todos os seus aspectos 
relevantes, em relação às demonstrações fi-
nanceiras tomadas em conjunto. 

Situação hipotética: Os seguintes parágrafos 
fazem parte de um relatório de auditores in-
dependentes:

Assertiva: Nesse caso, considerando-se a es-
trutura do relatório dos auditores indepen-
dentes sobre as demonstrações financeiras 
(parecer dos auditores independentes), é 
correto afirmar que o parágrafo I é um pa-
rágrafo de ênfase e o parágrafo II é um pará-
grafo de opinião.

( ) Certo   ( ) Errado

27. (CESPE – TCU – 2015) 

Situação hipotética: Um auditor indepen-
dente verificou que as taxas de depreciação 
utilizadas por uma empresa foram calcu-
ladas pelo método das somas dos dígitos. 
Além disso, o auditor verificou que tal pro-
cedimento diferia daquele realizado no últi-
mo exercício, quando foi adotado o método 
das quotas constantes, sem evidenciar em 
notas explicativas. 

Assertiva: Diante desses fatos, por se tratar 
apenas de uma mudança de política contá-
bil, a conduta adequada do auditor indepen-
dente seria considerar como não relevante a 
alteração descrita.

( ) Certo   ( ) Errado

28. (CESPE – TCU – 2015) 

Ao emitir parecer com abstenção de opi-
nião para as demonstrações contábeis de 
uma entidade, o auditor não estará isento 
da responsabilidade de mencionar, no pare-
cer, qualquer desvio que possa influenciar a 
decisão do usuário das demonstrações, in-

dependentemente da relevância ou da ma-
terialidade desse desvio. 

( ) Certo   ( ) Errado

29. (CESPE – TCE-RN – 2015) 

De acordo com as normas técnicas de audi-
toria estabelecidas nas normas brasileiras 
de contabilidade (NBC–TA), julgue os itens 
seguintes. 

Se o auditor não obtiver evidência de audi-
toria apropriada e suficiente para concluir 
que inexistem distorções relevantes nas de-
monstrações contábeis tomadas em conjun-
to, ele não deverá modificar sua opinião no 
relatório de auditoria. 

( ) Certo   ( ) Errado

30. (CESPE – MPE-PI – 2012) 

Com referência a papéis de trabalho e rela-
tórios de auditoria, julgue os itens a seguir.

Considere que um auditor encarregado de 
realizar auditoria em determinada institui-
ção inclua em seu relatório o parágrafo de 
ênfase, por meio do qual ele expresse incer-
tezas em relação a um fato relevante, cujo 
desfecho possa afetar significativamente a 
posição patrimonial dessa instituição. Nesse 
caso, a inclusão desse parágrafo de ênfase é 
motivo para que o relatório seja denomina-
do parecer adverso.

( ) Certo   ( ) Errado

31. (CESPE – TCE-TO – 2009) 

O parecer dos auditores independentes é o 
documento mediante o qual os mesmos ex-
pressam sua opinião acerca das demonstra-
ções contábeis nele indicadas. Acerca desse 
assunto, assinale a opção correta.

a) Por meio do parecer, o auditor assume 
responsabilidade de ordem privada, de 
natureza estritamente contratual.
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b) O parecer deve ser assinado por conta-
dor ou técnico de contabilidade regular-
mente registrado em CRC.

c) A data do parecer deve corresponder 
a das demonstrações que tenham sido 
auditadas.

d) O auditor, mesmo abstendo-se de emitir 
opinião a respeito das demonstrações, 
é responsável por mencionar qualquer 
desvio relevante que possa influenciar a 
decisão do usuário das informações.

e) Em caso de incerteza acerca de fato re-
levante, o auditor deve abster-se de opi-
nar, desde que haja nota explicativa da 
administração relacionada ao fato.

32. (CESPE – TCE-TO – 2009) 

O auditor contábil externo é responsável 
pela emissão de parecer acerca das de-
monstrações contábeis de empresas. Acerca 
da responsabilidade do auditor e as especi-
ficidades na condução de seus exames, assi-
nale a opção correta.

a) De acordo com as normas de auditoria 
geralmente aceitas, as fraquezas rele-
vantes encontradas ao longo dos exames 
devem necessariamente ser identifica-
das separadamente e comunicadas no 
relatório ao comitê de auditoria ou órgão 
equivalente da empresa auditada.

b) Caso o auditor constate evidências de 
que ativos não se encontram adequa-
damente protegidos contra apropriação 
indébita deverá apontar em seus papéis 
de trabalho, mas não é obrigado a emitir 
reportable condition sobre o assunto.

c) Apesar das normas de auditoria não exi-
girem revisões pós-auditoria, se o audi-
tor descubra, logo após a data de emis-
são de seu parecer, um procedimento 
que foi omitido ao longo de seus exa-
mes, essa descoberta poderá resultar 
em programa de inspeção de seu pró-
prio sistema de controle de qualidade 
ou em uma revisão por pares.

d) Caso o auditor constate evidências de 
que há instalações inadequadas para 
a guarda de ativos deverá apontar em 
seus papéis de trabalho, mas não é obri-
gado a emitir reportable condition so-
bre o assunto.

e) Nos relatórios de reportable condition 
deverá conter parágrafo que indique 
que a finalidade dos trabalhos de audi-
toria é emitir parecer sobre as demons-
trações contábeis e assegurar a eficiên-
cia, eficácia e efetividade dos controles 
internos.

33. (CESPE – TCU – 2008) 

No processo de auditoria, após examinadas 
todas as evidências disponíveis, o auditor 
pode confiar, integralmente, na fidedignida-
de e na correção das demonstrações contá-
beis de uma entidade e, sempre que as evi-
dências sejam insuficientes, o auditor deve 
fazer ressalvas em seu parecer. 

( ) Certo   ( ) Errado

Gabarito: 1. B 2. A 3. A 4. B 5. A 6. E 7. C 8. A 9. C 10. A 11. D 12. C 13. D 14. E 15. B 16. C 17. E  
18. B 19. E 20. B 21. A 22. E 23. D 24. C 25. A 26. E 27. E 28. E 29. E 30. E 31. D 32. C 33. E
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Introdução

Olá pessoal,

Primeiramente, irei fazer uma breve apresentação. Meu nome é César de Oliveira Frade, sou 
funcionário de carreira do Banco Central do Brasil – BACEN – aprovado no concurso de 1997.

Sou formado em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG. Possuo 
uma Pós-graduação em Finanças e Mercado de Capitais pelo IBMEC, outra em Derivativos para 
Reguladores na Bolsa de Mercadorias e Futuros – BM&F e uma especialização em Derivativos 
Agrícolas pela Chicago Board of Trade – CBOT1. Sou Mestre em Economia2 com ênfase em 
Finanças na Universidade de Brasília e o Doutorado, pela mesma Universidade, está faltando 
apenas a defesa da Tese3, sendo que os créditos já foram concluídos.

Comecei no Banco Central trabalhando com a emissão de títulos da dívida pública externa. De 
2005 a 2008 fui Coordenador-Geral de Mercado de Capitais na Secretaria de Política Econômica 
do Ministério da Fazenda, auxiliando em todas as mudanças legais e infralegais, principalmente 
aquelas que tinham ligação direta com o Conselho Monetário Nacional – CMN. Voltei ao BACEN 
para trabalhar na área de risco com derivativos em um Departamento da área de Fiscalização. 
No início de 2012 fui cedido para a Presidência da República e trabalho no Departamento de 
Regulação e Concorrência na Secretaria de Aviação Civil.

Sou professor de Finanças, Microeconomia, Macroeconomia, Matemática, Sistema Financeiro 
Nacional, Mercado de Valores Mobiliários, Estatística e Econometria. Leciono na área de 
concursos públicos desde 2001, tendo dado aula em mais de uma dezena de cursinhos em 
várias cidades do país, desde presenciais até via satélite.

Nesse curso, veremos a parte de Economia do Trabalho para o concurso de AFT.

Desta forma, estarei fazendo uma mescla entre um papo informal (papo que ocorrerá sempre 
que for possível) e a teoria formal. Mas nunca deixarei de ensinar qual o raciocínio que vocês 
devem utilizar para acertar as questões. Acredito que a matéria sendo exposta de forma 
informal torna a leitura mais tranqüila e isso pode auxiliar no aprendizado de uma forma geral. 
Exatamente por isso, utilizo com freqüência o Português de uma forma coloquial.

1 A Chicago Board of Trade – CBOT é a maior bolsa de derivativos agrícolas do mundo.
2 A dissertação “Contágio Cambial no Interbancário Brasileiro: Uma Análise Empírica” defendida em 2003 foi publicada 

na Revista da BM&F, o paper aceito na Revista Estudos Econômicos e em alguns dos mais importantes Congressos de 
Economia da América Latina – LAMES. Versava sobre o risco sistêmico a ser propagado via mercado de câmbio e as 
contribuições da Câmara de Compensação de Câmbio da BM&F para a mitigação desse risco.

3 Tese de Doutorado é um parto e a gestação já está durando alguns anos. Acho que pode ser que ela não saia.
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As críticas ou sugestões poderão ser enviadas para: 

cesarfrade2016@gmail.com

Finalmente, gostaria de dizer a vocês que muito mais do que saber toda a matéria, é importante 
que você saiba fazer uma prova e esteja tranqüilo! Portanto, tente aprender a matéria, mas 
certifique-se que você entendeu como deve proceder para marcar o “X” no lugar certo. Não 
interessa saber a matéria, interessa marcar o “X” no lugar certo e ver o nome na lista. Portanto, 
guarde que passa aquele que mais acerta e não aquele que mais sabe. Vocês aprender a fazer 
prova em primeiro lugar e esse é um dos objetivos desse curso. Tentarei ensinar a vocês o 
raciocínio a ser utilizado para acertar a questão no menor espaço de tempo possível.

Prof. César Frade 

SETEMBRO/2016
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Economia do Trabalho

PARTE 1

1. Economia: Microeconomia x Macroeconomia

A economia possui recursos escassos e a microeconomia estuda a melhor forma de aproveitar 
esses recursos que são colocados à disposição das pessoas.

De uma forma simplificada, podemos dizer que enquanto a macroeconomia estuda os 
problemas existentes em um país, a microeconomia se preocupa com as decisões individuais 
das pessoas e empresas. Esse curso versará sobre as pessoas e empresas. Sendo assim, a 
Economia do Trabalho é um ramo da microeconomia e aproveita todos os conceitos desta com 
uma roupagem um pouco diferente. Portanto, será importante que consigamos compreender 
alguns conceitos de uma forma mais simples e, em seguida, colocá-lo na roupagem da Economia 
do Trabalho.

Logo, para que você otimize o seu aprendizado, pense sempre nas suas decisões individuais 
para cada situação proposta no curso. Tentarei mostrar a vocês algumas situações inusitadas 
que ilustrariam bem cada momento.

Acredito que a forma mais simples de aprendermos a microeconomia é pensando no nosso 
dia-a-dia, no cotidiano.

Na verdade, acho que está na hora de passarmos para a matéria propriamente dita. Vamos lá?

2. Conceitos Básicos de Economia do Trabalho

Como já foi dito inicialmente, a Economia do Trabalho é um ramo da Microeconomia e, em 
geral, nos cursos de Graduação, tende a ser uma matéria que é estudada no final. Isto é 
importante de ser esclarecido porque quando os graduandos de Economia optam (em geral, é 
uma matéria optativa, muitos economistas podem nunca ter visto Economia do Trabalho) por 
ter essa matéria, eles já possuem todas as ferramentas básicas de micro.

No entanto, o público que está lendo esse material é diverso e vou partir do pressuposto que 
não possui nenhum conhecimento prévio de microeconomia. Exatamente por isso, nessa parte 
de conceitos básicos, eu vou optar por colocar alguns conceitos ligadas ao mercado de trabalho 
e, depois de passar pela parte básica, fazemos o link necessário.
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Em algum momento você já pensou no que significa DESEMPREGO? Aposto que todos vocês 
responderam que SIM. Mas me diga uma coisa: Como que você calcularia o percentual da 
população que está desempregada? De novo, a grande maioria pensou: Fácil, que pergunta 
idiota. Basta pegar as pessoas que não tem emprego e dividir pelo número total de pessoas. 
Ok. Concordo.

Mas essa tarefa não é algo tão fácil assim. Veja. Muitas pessoas estão no mercado informal, 
outras não possuem emprego, mas também não estão interessadas em trabalhar (pessoas 
muito ricas que não possuem qualquer aptidão ou pessoas que estão desacreditadas na 
situação econômica do País, por exemplo). 

O que eu quero mostrar para vocês é que para fazer uma mensuração que parece bem simples, 
precisamos definir algumas variáveis, para limitar o escopo delas e, em seguida, poder analisar 
de forma mais concreta o número que teremos à disposição.

Tais pesquisas, em geral, são encabeçadas pelo IBGE e algumas das definições necessárias são 
as seguintes:

Pessoas Ocupadas

Foram classificadas como ocupadas na semana de referência as pessoas que tinham trabalho 
durante todo ou parte desse período. Incluíram-se, ainda, como ocupadas as pessoas que não 
exerceram o trabalho remunerado que tinham no período especificado por motivo de férias, 
licença, greve, etc.

Pessoas Desocupadas

Foram classificadas como desocupadas as pessoas sem trabalho que tomaram alguma 
providência efetiva de procurar trabalho na semana de referência.

Define-se como população economicamente ativa a soma das pessoas ocupadas e desocupadas.

A partir da definição de população economicamente ativa que nada mais é do que aquelas 
pessoas que estão “interessadas” em ter um emprego (podemos resumir, a grosso modo, dessa 
forma), nós podemos calcular a taxa de desemprego.

Já sei, já sei. Vocês não gostaram da forma como escrevi o termo “interessadas”, pois muitas 
pessoas estão interessadas em emprego, mas estão sem esperanças em conseguir um emprego, 
estão cansadas de sair a procura de um emprego e sempre receber uma resposta negativa. Essa 
é uma dura realidade.

No entanto, nós precisamos delimitar o escopo do nosso conjunto e essa é a definição utilizada 
pelo IBGE. Observe que pessoas que não saíram no período de referência para procurar 
emprego são consideradas fora do mercado de trabalho, ou seja, não fazem parte da parcela 
economicamente ativa da população.

Quer um exemplo claro e próximo? Vamos lá. É muito comum vermos a oscilação do mercado 
privado de trabalho, pessoas sendo empregadas e depois demitidas. Dessa forma, muitas 
pessoas (talvez você seja uma dessas pessoas), juntam uma quantidade de recursos ou solicitam 
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a ajuda dos pais ou companheiro e deixam o trabalho para se dedicar a um concurso público. 
Fazem isso porque terão estabilidade e ainda perceberão uma quantidade boa de recursos e, 
assim, mergulham nos estudos sem procurar um novo emprego. 

Você se encaixa nesse perfil? Você viu a sua situação descrita aqui? Pois é, para o IBGE, você 
não faz parte das pessoas desocupadas e, claro, também não faz das pessoas ocupadas 
(apesar de estar mais ocupado que muitos que trabalham e percebem uma remuneração pelo 
trabalho). Para o IBGE, essa pessoa descrita não faz parte da população economicamente ativa 
e, portanto, não entra na estatística do desemprego.

A taxa de desemprego é dada pela razão entre as pessoas desocupadas e a população 
economicamente ativa. Como taxa de participação na força de trabalho temos a razão entre a 
força de trabalho (pessoas ocupadas e desocupadas) e a população acima de 14 anos.

As pessoas que desistem de procurar emprego e passam a não fazer parte da força de trabalho 
podem ser chamadas de desempregados ocultos.

3. Curva de Demanda

A curva de demanda informa a quantidade a ser consumida de um produto a cada nível de 
preço. 

De uma forma geral, sabemos que quanto maior for o preço de um bem menos as pessoas 
querem adquirir daquele bem. Veja que estou falando de uma forma geral, mas é claro que 
existem exceções.

Imagine que você adore feijão ou carne. Se o preço do quilo do feijão subir, a sua tendência não 
seria reduzir o consumo do bem? Pois bem, se todos pensassem e tomassem atitudes dessa 
forma, a demanda coletiva do bem feijão cairia com essa alta de preço.

Portanto, o normal na atitude das pessoas é reduzir o consumo quando há aumento no preço 
do bem e aumentar o consumo quando o preço do bem for reduzido.
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Ponto Importante!
 • Geralmente, um aumento no preço reduz a quantidade demandada e vice-versa.

Suponhamos que o bem esteja com o preço P1, conforme mostrado no desenho acima. Com 
esse preço, os consumidores estariam demandando uma quantidade Q1 e, portanto, estariam 
sobre o ponto 1 da curva de demanda.

Se por um motivo qualquer (por exemplo, grande produção agrícola daquele bem) o preço cair 
para P2, haverá um consequente aumento da quantidade demanda para Q2.

Imagine que o preço da carne caia 50%. Você concorda que a sua demanda por carne será 
aumentada? Por exemplo, ela poderá passar de Q1 para Q2.

Esses bens que atendem à referida Lei da Demanda são chamados de Bens Comuns.

Entendemos como bens comuns aqueles bens em que as pessoas reduzem o seu consumo 
quando ocorre um aumento no preço ou quando as pessoas aumentam o seu consumo quando 
os preços são reduzidos. O livro do Varian define o bem comum exatamente como expus acima.

Matematicamente, podemos definir os bens comuns da seguinte forma:

Bem Comum⇔
∂QD

X

∂PX
≤ 0 ou

ΔQD
X

ΔPX
≤ 0

Já sei que alguns de vocês não compreenderam a equação acima. Eu explico, calma. Na verdade, 
essa equação está mostrando exatamente aquilo que foi dito anteriormente, ou seja, que a 
demanda e os preços se “movimentam” em direções opostas quando o bem for considerado 
comum.

De forma simplificada, podemos dizer que o símbolo ∂  indica que estamos falando da variação, 
seria a diferença entre as quantidades inicial e final ou do preço inicial e final.

Observe que a razão ∂QD
x

∂PX
ou

ΔQD
x

ΔPX

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟  é negativa e isso indica que se a variação do preço for positiva 

(houver um aumento no preço), a variação da quantidade deverá ser negativa (haverá uma 
queda na quantidade demandada) e vice-versa. Ocorrendo tais fatos, podemos garantir que a 
razão será sempre um número negativo, pois −

+
< 0 e

+
−
< 0 .

A dúvida agora reside na igualdade, não é mesmo. Isso é mera definição. Se o preço de um 
bem mudar e você continuar consumindo exatamente a mesma quantidade, esse bem será 
classificado como bem comum.

Portanto, quando a equação informa que Bem Comum ⇔
∂QD

x

∂PX
≤ 0 , ela está dizendo que se o bem 

for comum, quando o preço cair a demanda irá subir ou ficar igual ou quando o preço subir a 
demanda deverá cair ou se manter constante.
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Além disso, indica também que sempre que o preço e a demanda se comportarem dessa forma, 
devemos concluir que o bem é comum. Ela não diz nada a mais, absolutamente nada. Com isso, 
vemos que vocês podem ficar tranquilos com relação às representações matemáticas, não é 
mesmo?

Observe que a regra é a relação inversa entre preço e quantidade. Entretanto, existem algumas 
exceções. Imagine que uma farmácia esteja colocando o preço de um remédio na promoção. 
Será que pelo fato de o preço do remédio estar mais barato, você irá comprar e consumir mais 
daquele remédio?

Se o preço do sal cair em 30%, isso fará com que você compre mais sal e coloque mais sal na 
comida?

A resposta para essas duas perguntas é NÃO. As pessoas não irão alterar o consumo desses 
produtos porque houve variação em seus preços. Veja que esses dois casos também são 
exemplos de bens comuns.

Você acha que uma pessoa poderá reduzir o consumo de um bem quando o preço desse bem 
for reduzido? Ou seja, será que a queda do preço de um produto pode induzir o consumidor a 
comprar menos daquele produto?

É intrigante essa situação, mas a resposta é SIM. É possível que uma pessoa reduza o consumo 
de um bem pelo fato de o preço do produto ter caído. Fazendo isso, ela passaria a ter uma 
quantidade maior de recursos para adquirir outros bens. Acredito que a melhor forma de 
explicar tal evento é por meio de um exemplo. Veja o exemplo.

Suponha que um consumidor esteja comendo batata no café da manhã, batata no almoço 
e batata no jantar. Ele repete esse cardápio há 30 dias. Será que se o preço da batata cair, 
o consumidor irá consumir mais batata? A resposta é não. Se o preço da batata cair, esse 
consumidor dará graças a Deus por isso, pois sobrarão mais recursos para a aquisição de outro 
bem e, assim, poderá reduzir a quantidade demandada de batata.

Esses são os chamados BENS DE GIFFEN. Vamos a um exemplo.

Imagine que você tenha uma verba mensal de R$ 600,00 para fazer os seus almoços de um mês 
e deverá dividi-la entre as duas possibilidades existentes, quais sejam: sanduíche ou filé com 
fritas. De início, te digo que você preferiria sempre filé a sanduíche. Entretanto, o preço de uma 
refeição de filé custa, atualmente, R$ 30,00 enquanto que o sanduíche custa R$ 20,00.

Assim sendo, se você tem esses preços e essa renda, a melhor forma que o indivíduo teria 
de conseguir almoçar seria comendo apenas sanduíche nos trinta dias. Dessa forma, estaria 
gastando a totalidade de sua verba mensal com sanduíche. Mas observe, essa pessoa prefere 
comer filé a sanduíche e não come filé todo dia senão os recursos acabariam em vinte dias e ela 
teria que ficar dez dias sem almoço.

Suponha agora que o preço do sanduíche caia pela metade, ou seja, passe para R$ 10,00. A idéia 
inicial seria a de que se o preço do sanduíche caiu, o indivíduo deveria comer mais sanduíche, 
certo? Nesse caso, errado.

Errado, porque a queda no preço do sanduíche fez com que sobrasse dinheiro e esse recurso 
poderia ser destinado a um bem que fizesse o consumidor mais feliz. Observe que se o 
consumidor continuar comprando apenas sanduíche, seu custo mensal de almoço passaria 
para R$ 300,00. Ele teria R$ 300,00 ainda para gastar.
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Sendo assim, qual seria a melhor escolha para o consumidor?

É claro que a melhor escolha seria comer apenas filé, mas o consumidor continua sem ter 
recursos suficientes para isso. Assim, a melhor escolha seria comer quinze dias de filé e quinze 
dias de sanduíche. Dessa forma, estaria gastando R$ 450,00 (30,00 x 15) com o almoço de filé e 
R$ 150,00 (10,00 x 15) com o sanduíche.

Observe que o sanduíche é um bem de Giffen, pois uma queda em seu preço provocou uma 
redução na quantidade demandada. Entretanto, tenho que ressaltar que o sanduíche é um 
bem de Giffen para essa pessoas e nessa circunstância narrada.

No entanto, você deve guardar que um bem só pode ser classificado conforme sua situação, 
conforme o enredo da questão. Um bem de Giffen para uma determinada pessoa pode ser 
comum para outra. Quero dizer com isso que TODAS essas classificações são relativas.

Certa vez, dando uma aula, um aluno me perguntou: Professor, você não vai explicar o que é 
Bem de Veblen?

Eu respondi: Bem de quem??

Ele falou: Bem de Veblen.

Respondi: Nunca ouvi falar nisso. Onde você leu isso?

Ele responde: um professor me indicou um livro que fala desse bem.

Enfim, esse foi o papo que tive com o aluno. Chegando em casa peguei o Varian e ele não falava 
nada, Pindyck não tinha nada, Mas-Colell muito menos. No dia que tinha aula na UnB (estava 
fazendo meu Doutorado) perguntei à minha orientadora e ela me respondeu: Bem de quem?? 
Ela sugeriu que eu perguntasse ao professor de micro, doutor em uma TOP 5 americana. E lá fui 
eu. Professor, o que é Bem de Veblen? E ele responde, nunca ouvi falar. Enfim...Só me restava 
uma coisa (e não era acreditar no livro que o aluno descreveu).

O que me restava? Procurar no Google. Lá, eu tinha certeza que acharia. E descobri, claro. 

Veblen era um economista nascido em 1857 e que veio a falecer em 1929 (ninguém nem sabia 
quem era Keynes na época). Pelo que li, ele vivia sempre em conflito com os outros acadêmicos 
da época e tinha ideias bastante independentes. Ficou conhecido como bem de Veblen1 aquele 
bem que teria a demanda aumentada quando ocorresse um aumento no preço.

Dito isso, queria dizer a vocês para ESQUECEREM isso. Não existe essa definição nem no Varian, 
Pindyck, Mas-Collel ou Ferguson. Logo, não podemos levar em consideração, ou melhor, não 
devemos levar em consideração, na minha opinião, esse tipo de bem.

O Mas-Collel define bem de Giffen da seguinte forma:

“Although it may be natural to think that a fall in a good´s price will lead the 
consumer to purchase more of it, reverse situation is not an economic 
impossibility. Good L is said to be a Giffen good at (p,w) if ∂xL p,w( )

∂pL

> 0 .”

1 Importante destacar que além desse conceito não estar em nenhum dos livros de vanguarda, eu nunca vi esse 
assunto sendo cobrado em prova e olha que já pesquisei nas provas que já foram elaboradas de 97 até os dias atuais.



MTE - Auditor Fiscal do Trabalho – Economia do Trabalho – Prof. César Frade

www.acasadoconcurseiro.com.br 2641

Matematicamente, podemos dizer que:

Bem de Giffen ⇔
∂QD

x

∂PX
> 0

Vamos interpretar a equação, conforme a definição do Mas-Collel2? 

Observe que ele informa que um bem L é dito bem de Giffen se a relação preço-quantidade for 
positiva. Apesar de a frase que foi transcrita não afirmar que se a relação for positiva o bem é 
de Giffen, este fato é verdadeiro também. Ou seja, vale o “se, e somente se” que é representado 
pelo símbolo "⇔ ".

A equação descrita acima diz que se o preço cair e isso provocar uma redução na quantidade 
demanda, o bem em questão é de GIFFEN. Esse é o caso do exemplo do sanduíche, pois a razão 
entre dois número negativos (variações negativas) é um número positivo −

−
> 0

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
.

Por outro lado, se o preço de um determinado bem for majorado e a demanda por esse bem 
também crescer teremos uma relação de proporção direta entre as grandezas +

+
> 0

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
, e o bem 

em questão também será considerado de GIFFEN, conforme a definição apresentada. Um 
exemplo desse tipo? Em geral, bens de ostentação possuem essa característica. 

Imagine que você não entende nada de quadro, nunca foi a uma exposição e nunca viu um 
quadro famoso. Em um leilão são apresentados dois quadros da Monalisa. O primeiro deles 
enorme e o segundo pequeno. A sua tendência inicial seria dar um lance maior no quadro 
maior, não é mesmo? Ainda mais se você olhar para os dois e não ver diferença nenhuma entre 
eles. No entanto, após ficar sabendo que o menor é o autêntico, é capaz de você passar a dar 
maior valor a ele pelo simples fato de poder dizer que comprou um Da Vinci. Nesse exemplo, 
o preço subiu e você aumentou a demanda pelo quadro. Bens de ostentação funcionam dessa 
forma.

Ponto Importante!
 • Se preço e quantidade forem grandezas diretamente proporcionais, consideramos 

o bem como sendo de GIFFEN.

 • Se preço e quantidade forem inversamente proporcionais, o bem é COMUM.

Agora, vocês já sabem os conceitos básicos da microeconomia no que diz respeito à demanda. 
No entanto, precisamos aplicar o conceito análogo para a Economia do Trabalho. Ou seja, o 
bem em questão seria o trabalho e quem demanda esse bem são as empresas, concorda? Não 
entendeu? 

2 O livro do Mas-Collel é utilizado há alguns anos nos mestrados e doutorados de algumas das melhores universidades 
brasileiras e americanas.
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Imagine o seguinte: você vai a um supermercado e compra um pacote de arroz. Logo, você 
está demandando arroz. No entanto, em Economia do Trabalho, enquanto as pessoas ofertam 
sua força de trabalho, as empresas demandam a força de trabalho das pessoas para que elas 
possam produzir os mais variados bens.

Guarde que as empresas desejam maximizar os seus lucros e para tanto devem definir a 
quantidade demandada de mão-de-obra necessária para atingir tal objetivo. O objetivo final 
delas é SEMPRE maximizar lucro e para isso, elas necessitam da força de trabalho oferecida 
pelas pessoas.

3.1. Fatores que alteram a quantidade demandada

São cinco os fatores que podem modificar a quantidade demandada. São eles:

 • Preço;
 • Renda;
 • Preço de Produtos Relacionados;
 • Gosto; e
 • Expectativas

a) Preço

Esse princípio já foi anunciado. Em geral, uma variação no preço do produto provoca uma 
alteração na quantidade demandada do mesmo. Importante ressaltar que apesar de o 
examinador cobrar com bastante frequência questões acerca do Bem de Giffen, devemos 
pensar nesse bem apenas como uma exceção. 

Tendo em vista o fato de já termos discutido exaustivamente o seu funcionamento, a partir 
de agora vamos tratar dos bens que possuem uma relação preço-quantidade inversamente 
proporcional.

Observe que a curva de demanda é uma função que exprime a quantidade demandada pelos 
consumidores em função do preço do bem. Matematicamente, temos:

QD = a−b⋅P

Sendo a e b constantes positivas. O sinal negativo mostra que a curva de demanda é 
negativamente inclinada, ou seja, que preço e quantidade são grandezas inversamente 
proporcionais.

Sendo assim, quando aumentamos o preço do bem, haverá uma variação na quantidade 
demandada do mesmo e, portanto, um deslocamento SOBRE a curva de demanda. Veja a figura 
abaixo.
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b) Renda

Uma variação na sua renda poderá provocar uma alteração na quantidade demandada do bem.

Se eu te perguntar, o que ocorreria com a demanda de um bem se você passasse nesse concurso 
público e, portanto, tivesse a sua renda aumentada? Provavelmente, você me responderia que 
esse aumento na sua renda provocaria um aumento na quantidade demandada do bem.

Veja bem. Se atualmente você compra um curso de microeconomia do Ponto dos Concursos, 
será que quando você passar no concurso e a sua renda for aumentada, você irá comprar dois 
cursos de microeconomia? Você me disse que quando a renda aumentar você irá aumentar a 
demanda do bem e, assim, quando passar no concurso posso pressupor que comprará muito 
mais cursos do Ponto, não é mesmo?

Pois bem. Já vimos que as coisas não funcionam assim. Existem alguns bens que você gosta de 
consumir (não é o caso de microeconomia) e existem outros que a situação te faz consumir. 
Muito provavelmente, quando a sua renda aumentar você irá aumentar o consumo daqueles 
bens que você gosta de consumir, mas que ainda não consome em uma quantidade adequada 
(por exemplo, viagens). No entanto, aqueles bens que você não gosta, mas consome por 
necessidade (como esse curso) podem ter o seu consumo reduzido com o aumento da renda.

Isso dará origem a dois tipos distintos de bens. Serão os bens inferiores e os bens normais.

Se não entenderam, não fiquem preocupados. Explico de novo e de uma forma mais clara.

Se um consumidor tiver a sua renda aumentada e, com isso, optar por reduzir o consumo de 
um bem, esse bem será chamado de inferior. 
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Já imagino que vocês devam estar com certa dúvida. Sempre pergunto em sala: Se o seu 
salário aumentar, o que ocorrerá com o seu consumo dos bens. E a galera em peso responde: 
aumentará. No entanto, isto não está correto, como eu já disse.

Imagine um bem que você não goste, mas consome porque não tem condições de comprar 
outro bem melhor, o que você gosta. Vou dar um exemplo que ocorreu comigo mesmo. 

Antes de passar em um concurso público, fui morar em Brasília para trabalhar como engenheiro. 
Foi uma época difícil, despesa com moradia aqui não é nada barata e o salário de engenheiro, 
na época, bem baixo. Portanto, era sempre necessário economizar para não ter que ficar 
pedindo dinheiro para meu pai. Um bem que não me agrada, em nenhuma hipótese, é carne 
de frango. Eu não gosto mesmo, mas quando tenho que comer, só o faço se for peito de frango. 
Mas duro, sem grana, morando em uma cidade cara, tinha que abrir uma exceção. Éramos 7 
dividindo uma casa (uma república com três homens e quatro mulheres), todos sem dinheiro. 
Então, ficou decidido que comeríamos frango três vezes por semana (segunda, quarta e sexta), 
pois, na época, o frango custava algo em torno de R$ 1,00 / quilo. 

Conclusão: na minha cesta de consumo tinha o frango, entre outros bens.

Um ano depois passei no concurso do BACEN. Te pergunto: Você acha que, por ter passado no 
concurso e estar recebendo um salário maior, eu aumentei o consumo de frango? Claro que 
não. Na verdade, quase deixei de comer frango.

Logo, vimos que um aumento de renda pode provocar uma redução na quantidade demandada 
de um bem. Se isso ocorrer, dizemos que esse bem é inferior.

Portanto, bens inferiores são aqueles que: ∂QD
X

∂R
< 0 . Observe que se a sua renda reduzir e a 

demanda pelo bem aumentar, esse bem também é inferior. Matematicamente:

Bem Inferior ⇔
∂QD

X

∂RX

< 0

Conclusão: Se a demanda pelo bem estiver em uma direção e a renda na direção oposta, esse 
bem será considerado inferior.

Chegou a hora de explicar a equação, não é mesmo? 

Se o aumento da renda induzir a uma redução da demanda −
+
< 0

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
, a relação entre as grandezas 

será inversamente proporcional e a razão negativa. Assim, o bem será considerado inferior. 
De forma análoga, se a redução da renda provocar um aumento da demanda +

−
< 0

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
, o bem 

também é considerado inferior.

No entanto, alguns dos bens que eu consumia antes de passar no concurso me deixavam 
satisfeitos. Esses bens tiveram um aumento de consumo quando a renda aumentou. Entre 
eles, podemos citar, no meu caso, viagens, picanha, filé mignon, entre outros.
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Segundo Hal Varian:

“Normalmente pensaríamos que a demanda por um bem aumenta quando 
a renda aumenta. Os economistas, com uma falta singular de imaginação, 
chamam esses bens de normais.”

Portanto, gravem: o inverso dos bens inferiores são os bens normais.

Matematicamente, dizemos que um bem é normal:

Bem Normal ⇔
∂QD

X

∂R
≥ 0

A equação acima indica que quando a renda e a quantidade demandada de um bem forem 
grandezas diretamente proporcionais, o bem será considerado normal. Ou seja, se uma pessoa 
tiver um aumento da renda e optar por aumentar o consumo de um bem +

+
> 0

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟ , esse bem 

poderá ser considerado normal, nessa situação. Por outro lado, se uma pessoa tiver a sua renda 
reduzida e com isso reduzir o consumo de um bem −

−
> 0

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
, esse bem também será considerado 

normal.

Como foi dito anteriormente, uma mudança na renda poderá proporcionar uma mudança 
na quantidade demandada do bem mesmo sem que ocorra a mudança em seu preço. Como 
a função de demanda mostra uma relação entre o preço e a quantidade demandada de um 
bem, não teremos o que fazer a não ser DESLOCAR a curva para que seja possível aumentar a 
quantidade demandada a um determinado nível de preço. Veja na figura abaixo:

Guarde uma dica. Sempre que o preço alterar a demanda, exatamente pelo fato de a curva estar 
em um plano PREÇO x QUANTIDADE, ocorrerá um deslocamento sobre a curva de demanda. 
Qualquer outra variável que venha a modificar a quantidade demandada, exatamente pelo fato 
de manter o preço em um nível constante, provocará um deslocamento da curva de demanda.
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O último detalhe que gostaria de salientar nesse item é que todo bem de Giffen é inferior, mas 
nem todo inferior é de Giffen. Observe o diagrama de Venn abaixo:

Observe que a totalidade dos bens que são classificados como bem de Giffen estão dentro 
dos bens inferiores. Tomando como referência o diagrama acima, vemos que os bens de 
Giffen encontram-se inseridos no círculo e a totalidade do círculo é subconjunto dos bens 
considerados inferiores. No entanto, é importante notar que existem alguns bens inferiores 
que não estão dentro do círculo. É exatamente por esse motivo que todo Giffen é inferior, mas 
nem todo inferior é Giffen.

Tem mais um detalhe importante. Se o examinador afirmar que quando o preço de um bem cai 
e, consequentemente, isso provoca uma queda na quantidade demanda, sabemos que o bem 
é de Giffen. E como todo Giffen é inferior, podemos afirmar que se um bem tem uma queda no 
preço e, em consequência disso, sua demanda é reduzida, esse bem é inferior (pois é Giffen).

Ultimamente tem sido muito comum o examinador colocar algumas afirmativas que não 
explicitam diretamente os bens de Giffen. Entretanto, nós já vimos que todo Giffen é inferior e 
não existe nenhum Giffen que seja normal. Logo, nenhuma normal é Giffen, certo? Portanto, 
se um examinador afirmar que um bem é normal, ele pode estar querendo afirmar que aquele 
bem não é de Giffen e as grandezas preço e quantidade são inversamente proporcionais.

Na verdade pessoal essa é a grande diferença de uma aula escrita como essa. Estou sempre 
com o intuito de mostrar a vocês o assunto da forma mais clara e falando das tendências mais 
atuais dos examinadores. É assim que faremos o tempo todo do curso. Dicas e mais dicas de 
resolução de questões.

c) Preço de Produtos Relacionados

Importante ressaltar que um único bem pode ter várias classificações. Por exemplo, ele pode ser 
normal e comum, inferior e comum, Giffen e inferior. Ou seja, não é apenas uma classificação 
por cada bem.

Nesse tópico apresentaremos outra classificação para os mais variados bens.
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Imagine dois bens, por exemplo, manteiga e margarina. Suponha ainda que você é uma pessoa 
indiferente entre o consumo desses bens. Logo, se o preço da manteiga sobe, você irá reduzir 
o consumo da manteiga e substituí-la pela margarina. Sendo que esta última terá seu consumo 
majorado. Se o preço da manteiga cair, você vai consumir mais margarina.

Pois bem, se dois bens tiverem essa característica eles são denominados de bens substitutos. 
Ou seja, se a mudança no preço de um dos bens provocar uma mudança na demanda do outro 
bem eles podem ser substitutos. Serão considerados substitutos se o aumento no preço de um 
bem provocar aumento da demanda do outro bem. De forma análoga, dois bens são substitutos 
se a redução no preço de um dos bens provocar redução na demanda do outro bem.

Com isso concluímos que:

Bens Substitutos ⇔
∂QD

X

∂PY
> 0

É importante esclarecer que o símbolo (⇔ ) significa se, e somente se. A conclusão acima deve 
ser lida da seguinte forma:

Os bens são substitutos se ∂QD
X

∂PY
> 0  for verdadeiro e se ∂QD

X

∂PY
> 0  , os bens são substitutos.

Querem a interpretação da equação? Tenho certeza de que já conseguem fazer isso sozinhos, 
mas vamos lá.

Quando a relação entre o preço de um dos bens e a quantidade do outro bem for diretamente 
proporcional, a razão entre a variação das grandezas será positiva +

+
> 0;−

−
> 0

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
 e, portanto, os bens 

serão considerados substitutos. Falta sabermos a lógica econômica, não é mesmo? Pois bem, 
os bens são considerados substitutos porque as pessoas acabam trocando um bem pelo outro, 
substituem esses bens na sua cesta de consumo. Esse é o caso da margarina e da manteiga 
para o consumidor em questão. No entanto, pode ser que você não considere esses dois bens 
substitutos, por não gostar de margarina de forma alguma, mas algumas pessoas consideram.

Agora imaginemos a gasolina e o óleo de motor. Se o preço da gasolina aumentar, as pessoas 
tendem a andar menos de carro e, portanto, reduzem a demanda por gasolina. Se as pessoas 
andarem menos de carro, elas passarão mais tempo sem efetuar a troca de óleo e, assim, a 
demanda por óleo de motor será reduzida. Recapitulando, um aumento no preço da gasolina 
reduz a demanda por gasolina e, consequentemente, reduz a demanda por óleo de motor. 
Esses dois bens são considerados bens complementares.

São complementares aqueles bens que, em geral, o consumo de um bem induz o consumo 
de outro. Temos vários exemplos que funcionam bem, a pinga e o limão, a goiaba e o queijo 
minas. Enfim, é claro que coloquei esses exemplos, até certo ponto grotestos e regionalistas, 
para conseguir ilustrar a questão.

Com isso concluímos que:
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Bens Complementares ⇔
∂QD

X

∂PY
< 0

Observe que está havendo uma mudança na quantidade demandada do bem X porque o preço 
do bem Y está sendo alterado. Dessa forma, haverá um deslocamento da curva de demanda, 
como ocorre no caso da renda.

d) Gosto

E possível que o gosto de uma pessoa altere o consumo de um determinado bem. Esse consumo 
poderá ser aumentado ou reduzido. Isto depende do bem e de cada pessoa.

Apesar de esse ser mais um motivo para que haja alteração na quantidade demandada, não me 
lembro de nenhuma questão em prova que isso foi cobrado.

Importante lembrar que essa alteração na quantidade demandada, tendo em vista o fato de 
que o preço do bem não é alterado, provoca um DESLOCAMENTO na curva de demanda.

e) Expectativas

As expectativas modificam a quantidade demandada. Imagine que após ler essa aula, você 
decidiu se matricular no curso de Micro com a convicção de que se tudo for explicado dessa 
forma, não haverá nada que você não consiga compreender muito bem. E aí, você optou por 
comprar o curso dado que isso criou uma expectativa de aumento da probabilidade de passar. 
Com esse aumento, você acaba indo ao Shopping fazer compra e começando a gastar por conta, 
pois houve uma mudança da expectativa.

Enfim, assim como esse exemplo que coloquei para vocês, vários outros podem ser colocados 
e inventados pelo examinador. O importante é tentar notar qual dos itens está alterando a 
demanda. Se for a expectativa a curva de demanda também será DESLOCADA.

Alguns autores afirmam que a quantidade de compradores também altera a quantidade 
demandada. Entretanto, tal afirmativa é encontrada, apesar de estar correta, em um pequeno 
número de acadêmicos. No entanto, essa afirmativa pode ser considerada correta sem o menor 
problema, pois aqueles que não colocam essa alternativa acabam por afirmar de forma implícita 
que o número de compradores foi aumentado por causa de alguma expectativa que foi gerada. 
Sendo assim, aqueles autores que não explicitam essa sexta característica que modifica os 
preços, acabam considerando-a nas EXPECTATIVAS.
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Ponto Importante!
 • Todo bem de Giffen é inferior, mas nem todo inferior é Giffen.

 • Se um bem for normal, ele não será de Giffen.

 • Se o preço de um bem for alterado, haverá um deslocamento sobre a curva de 
demanda.

 • Se a mudança na demanda de um bem vier de uma alteração na renda de 
um indivíduo, preço de um bem relacionado, gosto ou expectativas, haverá 
um deslocamento da curva de demanda. Lembre-se de que o preço do bem é 
mantido constante.

Por exemplo, no Mercado de trabalho, o que é capaz de alterar a demanda por mão-de-obra 
de uma empresa? Vários são os fatores que alteram essa demanda. Concordam? Por exemplo, 
mudanças no Mercado de trabalho em que a empresa está inserida, entre outros fatores.

4. Curva de Oferta

A curva de oferta informa a quantidade a ser produzida de um produto a cada nível de preço. 

Se quando estudamos a curva de demanda estávamos raciocinando como se fossemos um 
consumidor, neste momento deveremos passar a raciocinar como um empresário uma vez que 
estamos estudando a curva de oferta.

De uma forma geral, sabemos que quanto maior for o preço de um bem mais os produtores 
querem vender daquele bem. Veja que estou falando de uma forma geral, claro que existem 
exceções.

Dessa forma, a curva de oferta será uma curva positivamente inclinada que se situa no espaço 
preço x quantidade, como demonstrado abaixo:



 

www.acasadoconcurseiro.com.br2650

Observe que quando o preço do bem era P1, havia uma quantidade ofertada igual a Q1. À medida 
que o preço do bem aumentou, o empresário passou a ter um estímulo maior a aumentar a 
quantidade ofertada. Dessa forma, quando o preço passa para P2, o empresário aumenta a sua 
produção e passa a ofertar a quantidade Q2.

Diferentemente de quando estávamos estudando a curva de demanda, na curva de oferta não 
temos as classificações dos bens em vários tipos, mas há uma exceção também. Exceção essa 
que faz com que a curva de oferta possa ser negativamente inclinada.

Em geral sabemos que quanto maior o preço, maior a quantidade ofertada. 

No entanto, imagine uma situação em que há a criação de um site para concursos público, 
imaginemos a situação da Casa do Concurseiro. Há a necessidade de se fazer uma instalação 
inicial, contratar servidores que consigam armazenar as aulas, alugar sala, funcionários e por aí 
vai. Em determinado momento o site entra em contato com um professor de Microeconomia 
com o intuito de ministrar um curso da matéria. O professor irá dispor de uma quantidade x de 
horas para poder elaborar o curso e, para valer a pena, quer uma determinada remuneração.

Para que essa remuneração seja conseguida, haverá uma cobrança do curso. No entanto, quanto 
maior for o número de alunos, menor poderá ser o preço do curso. O curso pode ser ofertado 
em uma quantidade muito grande e uma redução de preço pode aumentar a quantidade a ser 
ofertada pelo curso (pense que existe servidor em número suficiente).

É mais fácil pensar neste ponto, se analisarmos a curva de oferta e de demanda juntas, pelo 
menos intuitivamente é isso que faremos.

Imagine que sejam 50 alunos interessados no curso, assim o preço deverá ser um para cobrir 
os custos. No entanto, se o preço for reduzido isso induzirá a um aumento do número de 
alunos, mas não haverá um acréscimo tão grande no trabalho do professor ou no custo do site. 
Basicamente, terá um incremento nas respostas do fórum. 

Dessa forma, a oferta poderá ser aumentada para 100 e o preço cobrado ser mais baixo. Se o 
preço cair pode ser que a demanda aumente novamente e a oferta volte a aumentar com preço 
ainda mais baixo. Observe que para que haja uma curva de oferta negativamente inclinada, há 
a necessidade de ganhos de escala, fato que ocorre em cursos via internet ou tele-presenciais. 

Vamos trabalhar agora no enfoque do Mercado de trabalho, ou seja, a oferta do produto que 
pode ser ofertado no Mercado de trabalho. Que produto vocês acreditam que possa ser este? 
Muito bem, o próprio trabalho, a mão-de-obra das pessoas.

A oferta por trabalho é dada pelas pessoas e à medida que o salário dos empregados aumenta, 
a oferta por trabalho também aumenta, ou seja, as pessoas estão mais dispostas a trabalhar 
quanto maior for a recompensa oferecida.
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4.1. Fatores que alteram a quantidade ofertada

São quatro3 os fatores que podem modificar a quantidade ofertada. São eles:

 • Preço;

 • Preço dos Insumos;

 • Tecnologia; e

 • Expectativas

a) Preço

Esse princípio já foi anunciado. Em geral, uma variação no preço do produto provoca uma 
alteração na quantidade ofertada do mesmo. Importante ressaltar que são poucas as questões 
que versam sobre curva de oferta negativamente inclinada. Isso é muito raro.

Se examinador fizer uma pergunta e nela afirmar que a curva de oferta é positivamente 
inclinada, a tendência é que você marque que o item está correto, pois não foi utilizado nenhum 
chavão (sempre, nunca, etc). Logo, a pergunta fala de uma forma geral sobre a curva de oferta 
e, em geral, ela é positivamente inclinada.

Observe que a curva de oferta é uma função que exprime a quantidade ofertada pelos 
produtores em função do preço do bem. Matematicamente, temos:

              

QO = a + bP
	  

Sendo a e b constantes positivas. E o sinal positivo mostra que a curva de oferta é positivamente 
inclinada. Sendo assim, quando aumentamos o preço do bem, haverá uma variação na 
quantidade ofertada do mesmo e, portanto, um deslocamento SOBRE a curva de oferta. Veja a 
figura abaixo.

3 Alguns autores podem colocar vários outros fatores. Entretanto, esses quatro fatores são os apresentados pelos 
mais renomados. Em geral, os outros podem ser encaixados no item expectativas.
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b) Preço dos Insumos

Uma mudança no preço dos insumos4 provoca uma alteração na quantidade ofertada do bem. 

Se o preço do insumo subir, haverá um aumento no custo de produção que provocará uma 
redução no lucro. Essa redução no lucro faz com que o empresário tenha interesse em reduzir 
a quantidade ofertada do bem.

Já sei. Você deve estar pensando assim: se há uma redução no lucro, seria mais interessante 
que o empresário aumentasse a quantidade ofertada com o objetivo de ter o mesmo nível de 
lucro.

Não é assim que você deve raciocinar. Pense no lucro por unidade produzida, mas como 
um percentual. Se o lucro por unidade cair em termos percentuais, pode ser que seja mais 
interessante para alguns empresários vender a empresa e aplicar no mercado financeiro. 

Entendido? Grave então, se o preço de um insumo subir haverá uma redução na quantidade 
ofertada. 

Observe que haverá uma mudança apenas no preço do insumo, sendo que o preço do bem 
será mantido constante. Como a curva de oferta mede a relação em um plano preço do bem 
x quantidade ofertada do bem, para que mudemos a quantidade ofertada sem que seja feita 
qualquer mudança no preço do bem será necessário DESLOCAR A CURVA DE OFERTA.

Portanto, um aumento no preço do insumo provoca uma redução na quantidade ofertada, 
deslocando a curva de oferta para cima e para a esquerda, conforme mostrado abaixo:

Por outro lado, se o preço de um insumo ficar mais barato, isso provocará uma redução no custo 
do empresário e mantendo o preço do produto constante, aumentará o lucro. Dessa forma, o 
empresário terá um incentivo a aumentar a quantidade ofertada do bem.

Ao aumentar a quantidade ofertada do bem, como o preço do bem está mantido constante, o 
empresário estará provocando um deslocamento da curva de oferta para baixo e para a direita.

4 Segundo o Mini-dicionário Aurélio, insumo é o “elemento que entra no processo de produção de mercadorias ou 
serviços (máquinas e equipamentos, trabalho humano, etc.); fator de produção.”
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Já sabemos que se uma alteração no preço de um bem modificar a sua quantidade ofertada 
haverá um deslocamento sobre a curva de oferta. No entanto, é importante destacar que 
qualquer outra variável que modificar a quantidade ofertada, tendo em vista o fato de que o 
preço é mantido constante, provocará um deslocamento da curva de oferta.

Observe que para fazer qualquer tipo de análise em economia precisamos alterar uma variável 
e manter todas as outras variáveis constantes. Assim, podemos entender o que aquela variável 
sozinha pode provocar. Portanto, a nossa análise sempre será ceteris paribus5. 

Segundo Mankiw:

“Os economistas usam a expressão ceteris paribus para dizer que todas as 
variáveis relevantes, exceto a que estiver sendo estudada na ocasião, são 
mantidas constantes. A expressão latina significa, literalmente, “outras 
coisas sendo iguais”. A curva de demanda se inclina para baixo porque, 
ceteris paribus, preços menores indicam uma maior quantidade demandada.

Embora a expressão ceteris paribus se refira a uma situação hipotética na 
qual algumas variáveis são mantidas constantes, no mundo real muitas 
coisas se alteram simultaneamente. Por isso, quando usarmos ferramentas 
de oferta e de demanda para analisar fatos ou políticas, é importante ter em 
mente o que está sendo mantido constante e o que está mudando.”

c) Tecnologia

Sabemos que, normalmente, há um ganho tecnológico com o passar do tempo. Esse ganho 
tecnológico contribui para aumentar a quantidade ofertada dos bens. Esse é o senso comum e 
deve ser assim que você está pensando, certo?

Então me explique. Você concorda que uma TV LED é mais desenvolvida tecnologicamente que 
uma TV de Plasma, certo? Então, porque que a quantidade ofertada de TV LED é menor que a 
quantidade ofertada de TV de Plasma?

Talvez você deva estar pensando: isto ocorre porque a TV LED é muito cara. Não, não é por 
causa disso. Se pensar assim, entraremos no problema do ovo e da galinha...rsrs

5 Alguns autores escrevem “coeteris paribus”.
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Na verdade, a curva de oferta da TV de LED é uma e a curva de oferta da TV de Plasma é outra, 
completamente diferente. Isto porque estamos falando de produtos diferentes. Logo, possuem 
curvas diferentes.

Observe que não estamos falando de tecnologia de produto e o exemplo que coloquei para 
vocês diz respeito à tecnologia do produto. Quando falamos de tecnologia provocando um 
aumento na quantidade ofertada, estamos nos referindo à TECNOLOGIA DE PRODUÇÃO6. 

E isso faz todo sentido, pois se passamos a ter uma máquina mais produtiva, mais eficiente, ela 
poderá contribuir para aumentar a quantidade a ser ofertada pelos empresários. É claro que, 
em princípio, estamos tratando o preço do bem como constante e esse aumento da tecnologia 
de produção provocará um deslocamento da curva de oferta para baixo e para a direita.

Guarde duas coisas muito importantes aqui. 

A primeira é que o examinador vai querer te enrolar e falar de tecnologia do produto, mas 
você não pode, em hipótese alguma, errar uma questão desse tipo. O que altera a quantidade 
ofertada é a TECNOLOGIA DE PRODUÇÃO.

A segunda é que a tecnologia de produção provoca um DESLOCAMENTO da curva de oferta.

d) Expectativas

Expectativas... Quem adora questão com expectativas é o CESPE, pois assim ele pode inventar 
qualquer história e fazer a pergunta. Cai em todas as bancas, mas o CESPE é campeão nesse 
item.

As expectativas modificam a quantidade ofertada. Imagine que o Ministério da Fazenda fez 
uma previsão de que o Brasil irá crescer 6%, em média, nos próximos quatro anos. Isso é uma 
indicação de que a renda da população deve aumentar e assim altera a nossa expectativa a 
respeito do País. Dessa forma, com a mudança da expectativa em relação à renda das pessoas, 
o empresário acaba aumentando a quantidade ofertada do bem.

Por outro lado, se um empresário do setor hoteleiro está pensando em construir um complexo 
hoteleiro no nordeste com o intuito de competir com a Croácia e Emirados Árabes como destino 
dos europeus nas férias e escuta falar que há uma tendência de valorização da moeda nacional 
em relação ao Euro e ao dólar, imediatamente ele passa a ter uma expectativa pessimista em 
relação ao seu empreendimento. Isto ocorre porque boa parte do seu custo será em moeda 
nacional e está sendo criada uma expectativa de que ela fique cada vez mais forte e, portanto, 
o destino pode estar ficando caro para os europeus. Essa expectativa pode acabar fazendo com 
que haja uma redução da quantidade ofertada.

Enfim, assim como esse exemplo que coloquei para vocês, vários outros podem ser colocados e 
inventados pelo examinador. O importante é tentar notar qual dos itens está alterando a oferta. 
Se for a expectativa a curva de oferta também será DESLOCADA. Esse deslocamento pode ser 
tanto na direção do aumento quanto da redução da quantidade ofertada.

E no Mercado de Trabalho, quais vocês acham que seriam os fatores que podem afetar a oferta 
de trabalho das pessoas? É claro que o primeiro fator é o próprio salário. Ele afeta diretamente. 
Entretanto, o efeito riqueza também afeta a oferta de trabalho, seja porque a pessoa irá ter 

6 É fundamental que você consiga fazer essa diferenciação. Faz toda a diferença na análise da questão.
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um salário de reserva mais elevado ou porque ela decide ofertar uma quantidade menor de 
trabalho a um determinado salário.

Quando eu me refiro ao efeito riqueza, eu não estou apenas falando da parcela que está ligada 
ao patrimônio em termos de bens que a pessoa possui, mas também os recursos que ela possui 
ou até mesmo a capacidade que essa pessoa tem que receber recursos em um momento futuro 
da carreira dela.

5. Equilíbrio

Já estudamos tanto a curva de demanda quanto a curva de oferta separadamente. Agora, 
vamos juntar as duas curvas no mesmo espaço e verificar o que ocorre. É isso que chamamos 
de equilíbrio de mercado. Cuidado com uma coisa. Aqui estamos falando de equilíbrio parcial e 
não de equilíbrio geral.

Lembre-se que apesar de tanto a curva de oferta quanto a curva de demanda poderem ser 
tanto positivamente quanto negativamente inclinadas, sempre que ouvirmos falar em curva 
de demanda pensaremos em uma curva negativamente inclinada (descendente da esquerda 
para a direita). Quando ouvirmos falar na curva de oferta, devemos pensar em uma curva 
positivamente inclinada (ascendente da esquerda para a direita).

Portanto, em geral, não se deve utilizar a curva de demanda positivamente inclinada (bem 
de Giffen) e a curva de oferta negativamente inclinada (ganhos de escala). Isso somente deve 
ocorrer quando estivermos tratando de exceções. Ou seja, se o examinador falar de uma curva 
de oferta ou de uma curva de demanda, devemos fazer um desenho de curvas positivamente e 
negativamente inclinadas, respectivamente. Veja abaixo como proceder:

O ponto em que as curvas de oferta e demanda se cruzam se chama EQUILÍBRIO. Esse ponto 
indica o nível de preço e a quantidade que está sendo negociada de forma que não há sobra de 
estoque ou falta de produto. Ou seja, se o preço do bem em questão estiver cotado em P1, tudo 
que for produzido pelo empresário será vendido e não haverá formação de estoques nem falta 
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de produtos. Mais à frente veremos o que ocorre se o preço cobrado estiver acima ou abaixo 
de P1.

Existem tipos diversos de questões que podem ser formuladas com o equilíbrio. A primeira 
delas ocorre quando o examinador determina uma equação matemática que represente a 
demanda e uma equação que represente a oferta. Com o objetivo de encontrar o equilíbrio, 
basta igualarmos as equações que determinam as curvas. 

Observe que o equilíbrio ocorre no ponto de encontro entre as duas curvas. Assim, quando 
igualamos a equação da curva oferta com a equação da curva demanda estamos supondo que 
a quantidade ofertada iguala a quantidade demandada. Dessa forma, iremos encontrar o ponto 
em cada uma das retas (das curvas de oferta e demanda) que equilibra o mercado.

Já sei que você deve estar se perguntando o motivo pelo qual você deve igualar as curvas, 
certo?

Vou te explicar. Observe que a equação que determina a demanda informa a quantidade que 
está sendo demandada a cada nível de preço. Por outro lado, a equação que determina a oferta 
informa a quantidade que está sendo ofertada a cada nível de preço. 

No equilíbrio, a quantidade que está sendo demandada é a mesma da que está sendo ofertada. 
Portanto, ao igualarmos as duas curvas, estamos dizendo que a quantidade ofertada se iguala à 
quantidade demandada. Dessa forma, formaremos uma equação que depende do preço, uma 
vez que o preço que está na equação da demanda é igual ao preço da equação da oferta. Se 
resolvermos a equação formada, encontraremos o preço de equilíbrio e se esse preço for o 
praticado no mercado, isso significa que toda a produção está sendo vendida e não sobra nem 
falta nenhuma unidade do produto.

Vamos a um exemplo, para que vocês compreendam o procedimento a ser utilizado. 

Imagine que as curva de demanda e oferta sejam designadas pelas seguintes equações, 
respectivamente: 

QD = 90 – 6P 

QO = – 10 + 4P

Se estivermos interessados em encontrar o preço de equilíbrio, devemos assumir que este 
preço ocorrerá quando a quantidade ofertada for igual à quantidade demandada, ou seja, QO = 
QD. Matematicamente, temos:

QO = QD

 – 10 + 4P = 90 – 6P
4P + 6P = 90 + 10 
10P = 100
P = 10,00

Observe que ao igualarmos as equações e resolvermos para P, encontraremos que o preço 
de equilíbrio será igual a R$ 10,00. Se substituirmos esse valor em qualquer uma das duas 
equações (oferta ou demanda), a quantidade encontrada deverá ser a mesma. Afinal de contas, 
saímos exatamente desse pressuposto para encontrar o preço.

Vamos verificar qual a quantidade demandada se o preço for igual a R$ 10,00:
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QD = 90 – 6P 
QD = 90 – 6x10
QD = 90 – 60
QD = 30 unidades

Vamos, agora, verificar qual a quantidade ofertada se o preço for igual a R$ 10,00:

QO = – 10 + 4P
QO = – 10 + 4x10
QO = – 10 + 40
QO = 30 unidades

Observe que o resultado encontrado foi exatamente o que estávamos prevendo, ou seja, que 
ao preço de R$ 10,00 a quantidade ofertada é igual à quantidade demandada.

Isso significa que se o preço do bem estiver cotado a R$ 10,00, o empresário deverá optar 
por produzir 30 unidades do bem. De forma análoga, se o preço estiver cotado a R$ 10,00, o 
consumidor irá demandar 30 unidades do bem. E, dessa forma, tudo que está sendo produzido 
pelo empresário está sendo adquirido pelo consumidor e, com isso, estamos com o mercado 
em equilíbrio.

Graficamente, podemos representar da seguinte forma:

Imagine a situação em que o preço do mercado esteja abaixo do preço de equilíbrio. Porque 
motivo? Que tal pelo fato de o Governo ter congelado os preços em um patamar inferior àquele 
que seria o de equilíbrio7.

Se o preço da mercadoria estiver cotado a R$ 8,00, haverá um aumento da quantidade 
demandada do bem uma vez que ele está custando menos e, ao mesmo tempo, uma redução 
da quantidade ofertada, pois o bem está com um preço mais baixo.

Veja que se colocarmos esse preço na equação de demanda, teremos:

7 Tal pressuposto nos faz relembrar o congelamento imposto pelo Plano Cruzado em 1986.
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QD = 90 – 6P 
QD = 90 – 6x8
QD = 90 – 48
QD = 42 unidades

De forma análoga, com o preço de R$ 8,00, a quantidade ofertada seria de:

QO = – 10 + 4P
QO = – 10 + 4x8
QO = – 10 + 32
QO = 22 unidades

Portanto, vemos que quando o preço estiver abaixo do preço de equilíbrio, a quantidade 
demandada supera a quantidade ofertada e, com isso, faltará produto no mercado. A diferença 
entre as quantidades, nesse caso, será chamada de excesso de demanda ou escassez de 
produtos.

Graficamente, temos:

Por outro lado, imaginemos uma situação em que o preço de mercado se situa acima do preço 
de equilíbrio. Isso pode ocorrer em uma economia com livre comércio e na qual o preço de 
equilíbrio internacional encontra-se em nível superior ao preço de equilíbrio. Logo, este 
fato induzirá a um aumento no preço interno do produto, redução da quantidade demanda 
internamente e aumento na quantidade produzida pelo empresário.

Outra opção ocorre quando o Governo opta por estabelecer um preço mínimo para um produto 
com o intuito de induzir a produção e não provocar o desabastecimento.

Veja o que ocorrerá se colocarmos o preço de R$ 13,00 na curva de demanda:

QD = 90 – 6P 
QD = 90 – 6x13
QD = 90 – 78
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QD = 12 unidades

De forma análoga, com o preço de R$ 13,00, a quantidade ofertada seria de:

QO = -10 + 4P
QO = – 10 + 4x13
QO = – 10 + 52
QO = 42 unidades

Observe que quando o preço está acima do preço de equilíbrio, a quantidade ofertada supera 
a quantidade demandada e, com isso, sobrará produto no mercado. A diferença entre as 
quantidades, nesse caso, será chamada de excesso de oferta ou excedente de produtos.

Graficamente, temos:

Vamos passar a mais uma etapa do estudo do equilíbrio, a última. Vou te fazer uma pergunta e 
vamos ver se você consegue me responder corretamente. 

O que ocorre com a quantidade demandada da cerveja Antarctica se o preço da cerveja Skol 
aumentar?

Não vale responder que você não gosta de Antarctica e só toma Skol, está combinado?

A ideia é a seguinte: se o preço da cerveja Skol aumentar, haverá uma redução na quantidade 
demandada por Skol e, consequentemente, um aumento na demanda por Antarctica. Afinal de 
contas, os dois bens são substitutos. Veja:

↑PSKOL ⇒ ↓QD
SKOL ⇒ ↑QD

ANTARCTICA

Esse aumento no preço da Skol provoca um deslocamento na curva de demanda8 de D1 para D2, 
uma vez que essa mudança foi provocada por uma alteração no preço de produto relacionado. 
Veja o gráfico:

8 Já sei que você deve estar querendo saber se a curva de demanda é da Skol ou da Antarctica. Como o preço majorado 
foi o da cerveja Skol, só podemos deslocar a curva de demanda da Antarctica. Se estivéssemos com o gráfico da cerveja 
Skol, o deslocamento ocorreria sobre a curva de demanda, uma vez que a alteração ocorreu no preço do bem.
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Observe que para um dado preço P1 da cerveja Antarctica, tendo em vista o fato de o preço da 
Skol ter sido majorado, haverá um aumento na demanda por Antarctica para Q2. Dessa forma, 
o mercado sairá do equilíbrio, pois a quantidade ofertada de Antarctica será Q1 (representado 
pelo ponto 1 do gráfico) e a quantidade demandada será Q2 (representado pelo ponto 2 do 
gráfico). Observe ainda que o preço da cerveja Antarctica não sofreu qualquer alteração até o 
momento e continua sendo P1.

Com o mercado em desequilíbrio e a quantidade demandada sendo maior que a quantidade 
ofertada, haverá formação de filas para a aquisição do bem e, portanto, um aumento do 
mesmo. Quando aumentamos o preço da cerveja Antarctica, haverá um deslocamento sobre 
a curva de oferta (do ponto 1 para o ponto 3) e um deslocamento simultâneo sobre a curva de 
demanda (do ponto 2 para o ponto 3), até que o equilíbrio seja reestabelecido. Veja o gráfico 
abaixo:

Dessa forma, no final, haverá um aumento no preço e na quantidade de equilíbrio da cerveja 
Antarctica. (representado pelo ponto 3). Nesse momento, chegamos a um equilíbrio parcial.
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Não vou ficar repetindo esse procedimento diversas vezes. Se houver um deslocamento, seja 
da curva de demanda ou da curva de oferta, haverá um desequilíbrio inicial. Em seguida, as 
forças de mercado irão estabelecer um novo equilíbrio para o mercado.

6. Elasticidades

A elasticidade tem como objetivo medir a reação ocorrida em uma variável quando uma 
segunda variável for modificada. 

Sabemos que, em geral, quando o preço de um bem aumenta, a quantidade demandada do 
mesmo cai. Será que um empresário, antes mesmo de aumentar o preço do seu produto, 
gostaria de saber como as pessoas iriam reagir a esse aumento de preços? Será que ele se 
interessaria em saber qual seria a redução percentual no consumo para cada 1% de aumento 
no preço? Essa medida é dada pela elasticidade.

Existem inúmeras elasticidades, mas todas nos informam a relação entre duas variáveis 
quaisquer.

Podemos conceituar a elasticidade como sendo um número que informa a variação percentual 
em uma variável em decorrência de uma mudança de 1% em outra variável.

Segundo Pindyck:

“Já vimos que a demanda por uma mercadoria depende de seu preço, bem 
como da renda do consumidor e dos preços de outras mercadorias. De modo 
semelhante, a oferta depende do preço, bem como de outras variáveis que 
afetam o custo de produção. Por exemplo, se o preço do café aumenta, 
sua quantidade demandada cairá e sua quantidade ofertada aumentará. 
Frequentemente, contudo, desejamos saber quanto irá aumentar ou cair a 
oferta ou a demanda. Quão sensível será a demanda de café em relação a seu 
preço? Se o preço aumentar 10%, qual deverá ser a variação da demanda? 
Quanto seria a variação da demanda se o nível de renda aumentasse em 5%? 
Utilizamos elasticidades para responder a perguntas como essas.

A elasticidade é uma medida da sensibilidade de uma variável em relação 
a outra. Mais especificamente, trata-se de um número que nos informa 
a variação percentual que ocorrerá em uma variável como reação a uma 
variação de 1% em outra variável.”

Apresentamos, acima, uma definição generalizada acerca do conceito elasticidade. No entanto, 
em microeconomia, estudaremos, em princípio, quatro importantes elasticidades9, quais 
sejam:

 • Elasticidade-preço da demanda10;

 • Elasticidade-renda da demanda;

9 A elasticidade é um importante informação a ser considerada quando estamos pensando em mercados regulados.
10 Também pode ser chamada de elasticidade-preço da procura. Em todas as elasticidades, o termo demanda pode ser 

substituído pelo termo procura sem que o significado seja alterado.
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 • Elasticidade cruzada da demanda11; e

 • Elasticidade-preço da oferta.

6.1. Elasticidade-preço da demanda

A elasticidade-preço da demanda informa a variação percentual que ocorrerá na quantidade 
demandada de determinado bem quando o preço deste bem for modificado em 1%12.

A elasticidade-preço da demanda é representada pela seguinte equação13:

εD =

ΔQ
Q
ΔP
P

= ΔQ
Q

⋅ P
ΔP

= ΔQ
ΔP

⋅ P
Q

Vamos, em primeiro lugar, discutir o que significa, por exemplo, ΔQ
Q

. É o mesmo que ΔS
S

=
S2 −S1
S1

, 
sendo que S é o salário recebido por você.

Esses anos de sala de aula me ensinaram que se os alunos não entenderem alguma coisa, mexa 
no bolso deles que irão entender rapidamente... E é isso que farei com vocês.

Imagine, então que você perceba um salário mensal de R$ 3.000,00. Seu chefe acaba de te 
informar que você terá um aumento de 10% no salário pelos bons serviços prestados. Sabemos 
que, dessa forma, seu salário passará a ser de R$ 3.300,00, concorda? Logo, seu salário inicial 
(S1) era de R$ 3.000,00 e o seu salário final (S2) passou a R$ 3.300,00. Com isso, temos:

ΔS
S

=
S2 −S1
S1

= 3300−3000
3000

= 300
3000

= 0,10=10%

Observe que o resultado encontrado foi idêntico ao valor percentual do aumento dado. Então, 
quando estamos falando de ΔQ

Q
, estamos verificando qual a variação percentual na quantidade 

demandada. De forma análoga, ΔP
P

 é a variação percentual no preço. 

Resumindo!
Portanto, a elasticidade-preço da demanda irá informar quantos por cento variou a 
quantidade demandada para cada variação percentual do preço do bem.

11 Também conhecida como elasticidade-preço cruzado da demanda.
12 Essa alteração pode ser tanto com aumento ou redução no preço.
13 Importante ressaltar que mais à frente explicarei o que é uma derivada. Não há necessidade de se preocupar com 

isto nesse momento. Entretanto, aquelas pessoas que sabem, já podem ir utilizando o conceito. ΔQ
ΔP

⋅ P
Q
= ∂Q
∂P

⋅ P
Q
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Sabemos que, em geral, um aumento nos preços provoca uma redução na quantidade 
demandada e, analogamente, uma redução nos preços provoca um aumento na quantidade 
demandada. Dessa forma, vemos que:

εD =

ΔQ
Q
ΔP
P

= +
−
< 0	  	  	  ou	  	  εD =

ΔQ
Q
ΔP
P

= −
+
< 0

Portanto, a elasticidade-preço da demanda é, em geral, um número negativo e isso 
representado pelo fato de as grandezas preço e quantidade serem inversamente proporcionais. 
Entretanto, há uma exceção e são os bens de Giffen. 

Imagine que um aumento de 10% no preço de um bem faça com que o consumidor reduza a 
demanda em 50%. Isso significa que se ΔP

P
 for igual a 10%, o consumidor irá reagir reduzindo 

o consumo, ΔQ
Q

 , em 50%. Observe que a reação do consumidor, nesse caso, foi muito forte 
quando o preço foi majorado. Neste caso, a elasticidade-preço da demanda é igual a:

εD =

ΔQ
Q
ΔP
P

= −50%
+10%

= −5⇒ εD = 5

Se o módulo da elasticidade-preço da demanda for maior do que 1, a demanda é considerada 
elástica. 

Ou seja, há uma reação por parte do consumidor reduzindo a quantidade demandada em um 
nível superior à variação no preço do bem. Tal fato pode ocorrer por alguns motivos. 

Primeiro, o produto possui bons substitutos na visão desse consumidor e quando o preço 
aumenta, ele desloca o seu consumo para o outro bem, para o bem substituto e, portanto, 
reage fortemente, reduzindo a demanda. 

Outra opção possível é que o bem seria considerado supérfluo pelo consumidor em questão. 
Quando o preço aumenta, ele passa a considerar que esse bem deve ter o seu consumo 
restringido uma vez que não seria um bem fundamental para ele.

Observe que, nos dois casos, isso depende do consumidor em questão. Pois um bem que eu 
posso considerar supérfluo, você pode acreditar que seja fundamental para você, concorda? E 
vice-versa, claro. Você, por exemplo, pode achar que o frango é um ótimo substituto para a carne 
de boi, mas eu, traumatizado com isso, não acredito. Então, quando o preço da carne de boi subir, 
não substituirei o produto por frango. No entanto, posso também ser elástico para a carne de boi, 
mas a substituirei por algum outro produto. Portanto, o fato de um produto ser elástico ou não 
depende dos costumes, gostos, etc dos consumidores que estão sendo analisados.

Imagine, agora, que um aumento de 10% no preço de um bem faça com que o consumidor 
reduza a demanda em 3%. Isso significa que se ΔP

P
 for igual a 10%, o consumidor irá reagir 
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reduzindo o consumo, ΔQ
Q

 , em 3%. Observe que a reação do consumidor, nesse caso, foi muito 
fraca quando o preço foi majorado. Neste caso, a elasticidade-preço da demanda é igual a:

εD =

ΔQ
Q
ΔP
P

= −3%
+10%

= −0,3⇒ εD = 0,3

Se o módulo da elasticidade-preço da demanda for menor do que 1, a demanda é considerada 
inelástica14. 

Ou seja, há uma reação por parte do consumidor reduzindo a quantidade demandada 
em magnitude inferior à variação no preço do bem. Isto pode ocorrer por alguns motivos. 
Interessante é que todas as vezes que solicito aos alunos para me dar um exemplo de um bem 
inelástico, elas me falam: sal. Eu, particularmente, não acho esse um bom exemplo, mas vamos 
discutir isso.

O primeiro motivo para uma reação tão pequena por parte do consumidor é devido ao fato de o 
produto ser essencial para a sua sobrevivência. Estamos falando de um remédio, remédio esse 
que sem ele o consumidor morreria. Se o laboratório aumentar o preço do remédio, o que faria 
o consumidor? Compraria o remédio e continuaria tomando a mesma atitude enquanto tivesse 
recurso suficiente. Nesse caso, o aumento de preço pouco altera ou nada altera a quantidade 
demandada do bem.

Um segundo caso e aqui se inclui o sal, ocorre quando o bem possui um valor muito baixo se 
comparado ao orçamento do consumidor. Por exemplo, suponha em na sua casa seja gasto 
um quilo de sal por mês. Se o preço do sal aumentar em 10%, você continuará comprando 1 
quilo de sal por mês. Isso se deve muito mais ao fato de o sal custar R$ 1,00 do que você achar 
que o sal é essencial. Não concorda? Então pense que o quilo de sal está sendo negociado a 
R$ 1.000,00 e ainda foi majorado em 10%. Quanto de sal você gastaria por mês. Ah, não gosta 
mais sal.. Está vendo, essa seria a sua resposta. Isso nos mostra que as pessoas são inelásticas 
em relação aos bens que elas gostam e que pouco representam em seu orçamento.

Um terceiro e último caso se refere aos bens que provocam vício. Por exemplo, o cigarro. Uma 
pessoa que fuma reduzirá muito pouco o consumo do cigarro se o preço do mesmo aumentar. 
Isso ocorre porque ela é viciada no bem, independente deste bem ter muita ou pouca 
representatividade em seu orçamento. Lembre-se que sempre escutamos que pessoas roubam 
para fumar crack, pessoas que possuem dinheiro acabam com seus recursos utilizando essa 
droga. Na verdade, depois que a pessoa se droga, se vicia, aumenta e muito o seu nível de 
inelasticidade em relação ao bem.

Entretanto, é interessante notarmos que se pegarmos uma pessoa como exemplo, seu nível 
de elasticidade ou de inelasticidade em relação a um determinado bem vai sendo alterado à 
medida que o preço do bem vai sendo modificado. 

14 Os bens regulados, geralmente, são aqueles que possuem uma demanda inelástica para a média dos consumidores. 
O padrão é que exista uma regulação maior (controle mais próximo por parte do Governo) quando a inelasticidade 
do consumidor for alta, dada a grande dependência do consumidor pelo produto e, assim, o grande poder de 
mercado da empresa. Inelasticidade alta significa que o valor da elasticidade-preço da demanda, em módulo, é bem 
próxima de zero e isso mostra a dependência do consumidor em relação ao bem consumido.
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Vamos retornar ao exemplo do sal. Enquanto o sal custava R$ 1,00 o quilo, você tinha a clara 
noção de que você era muito inelástico em relação ao preço do bem e que um aumento de 
10% nele não provocaria mudança alguma na sua quantidade demandada. Entretanto, se o sal 
passasse a custar R$ 10,00, o mesmo aumento de 10% induziria a grande maioria a começar a 
pensar sobre a utilização do sal, e, talvez, a desculpa estaria no fato de que o sal não faz bem à 
saúde, aumenta a pressão, apesar de a pessoa ainda ser inelástica, mas menos do que quando 
o preço era R$ 1,00. Se pensarmos no sal custando R$ 100,00 o quilo, um aumento de 10% em 
seu preço faria com que houvesse uma redução ainda maior na quantidade demandada do 
mesmo. 

Observe que um aumento de mesma magnitude no preço do bem, mas incidindo sobre 
diferentes valores provoca reações completamente diferentes nos consumidores. Em princípio, 
quanto maior for o preço do bem menor tende a ser a inelasticidade do consumidor e, portanto, 
mais elástico ele tende a ser.

Se o sal estiver cotado em R$ 10.000,00 o quilo é muito provável que quase todos nós já 
estejamos convencidos de que o sal não é um bem interessante, que faz muito mal à saúde 
e que não deve ser consumido. Talvez uma pessoa que ganhe mais de R$ 1 milhão por mês, 
talvez um bom jogador de futebol (ou ex-jogador em exercício) continue comprando o sal.

Portanto, quando o preço de um bem vai aumentando continuamente, um consumidor que é 
inelástico em relação a esse bem, vai, gradativamente, aumentando sua reação e se tornando 
cada vez menos inelástico (mais elástico). Até que em determinado momento, a partir de certo 
preço, ele passa a ser elástico. Observe que essa mudança passou por um ponto em que a 
elasticidade é igual a – 1. Quando isso ocorrer, e isto é apenas uma coincidência matemática, 
dizemos que temos a elasticidade unitária da demanda.

Com isto, podemos sintetizar da seguinte forma:

Resumindo!

Se εD <1  Demanda Inelástica

Se εD =1  Elasticidade Unitária da Demanda

Se εD >1  Demanda Elástica

Temos dois casos especiais, quais sejam:

 • Demanda infinitamente elástica;

 • Demanda infinitamente inelástica.

Quando a demanda for infinitamente elástica, a curva de demanda será uma reta horizontal e 
a elasticidade-preço da demanda será igual a infinito. Casos como esses ocorrem em mercados 
competitivos e todos os produtores devem vender seus produtos ao mesmo preço. Se algum 
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produtor optar por vender por um preço ligeiramente superior, ele não conseguirá alienar uma 
unidade sequer.

O gráfico de uma curva de demanda infinitamente elástica é o seguinte:

Quando a demanda for infinitamente inelástica, a curva de demanda será uma reta vertical e a 
elasticidade-preço da demanda será igual a zero. Nesses casos, os consumidores necessitam muito 
dos bens e um aumento de preço não induziria a qualquer redução da quantidade demandada.

O gráfico de uma curva de demanda infinitamente inelástica é o seguinte:

Vou mostrar algo errado para vocês, mas que ajudará a entender o conceito.
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Observem as duas curvas de demanda acima. Veja que para uma mesma variação no preço do 
bem, há uma variação muito maior na quantidade demandada no segundo gráfico. Ou seja, a 
quantidade varia bem mais se a curva de demanda for mais “deitada”, não é mesmo? Portanto, 
sempre que você tiver que desenhar uma curva de demanda inelástica, faça o desenho de uma 
curva mais vertical. Por outro lado, sempre que necessitar desenhar uma curva de demanda 
mais elástica faça uma curva mais horizontal.

Então, mesmo estando errado isto que estou dizendo, pense que se a curva de demanda 
for mais “em pé”, a demanda será inelástica e se a curva de demanda for “mais deitada”, a 
demanda será mais elástica.

Uma forma similar de se tratar isso no Mercado de Trabalho é o que chamamos de elasticidade 
de demanda de trabalho. A elasticidade da demanda de trabalho no curto prazo é definida 
como a alteração percentual no emprego resultante de uma alteração de 1% no salário. Veja a 
equação abaixo:

δ =

ΔE
E
Δw
w

Guardem uma dica: O que está escrito no parágrafo anterior pode ser usado sempre, desde 
que a questão não fale em curva de demanda linear.

Vamos agora, passar para o estudo de uma curva de demanda linear. Apesar de termos 
representado todas as curvas de demanda, até então, como retas, em geral elas são parecidas 
com uma hipérbole. No entanto, para não complicar, podemos representá-las como retas15. 
Mas, sempre que o examinador falar em curva de demanda linear, ele estará afirmando que a 
curva de demanda é uma equação de primeiro grau, é uma reta, deverá ser representada por 
uma equação da reta (QD = ax + b)16 e, para calcularmos a elasticidade dessas funções devemos 
proceder da seguinte forma:

Utilizemos a seguinte curva de demanda: Q = 8 – 2P. 

Vamos sair de um determinado ponto, apontando o par P, Q. Variando em 1% o valor de P, 
devemos determinar o novo valor de Q e verificar qual foi a mudança percentual nessa 
quantidade.

Vamos escolher como ponto de partida o local em que a curva de demanda toca o eixo dos 
preços, o eixo y. Nesse ponto, a quantidade demandada é igual a zero. Colocando isso na 
equação temos:

Q0 = 0⇒ 0= 8−2P0
2P0 = 8
P0 = 4

15 É exatamente assim que todos os autores renomados fazem.
16 Observe que essa equação é idêntica àquela que na primeira aula foi dito que seria a função de demanda. Tudo bem, 

é assim mesmo. Mas o que vai ser desenvolvido agora só deve ser utilizado se o examinador falar em DEMANDA 
LINEAR.
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Portanto, partiremos de um par (P,Q) igual a (4,0) para determinarmos a elasticidade-preço da 
demanda neste ponto.

 

Vamos reduzir o preço em 1% e calcular a quantidade demandada correspondente17.

P1 =P0 ⋅ 1−1%( )
P1 = 4⋅0,99= 3,96
Q1 = 8−2P1
Q1 = 8−2⋅3,96⇒Q1 = 0,08

εD =

ΔQD

QD

ΔP
P

=

Q2 −Q1( )
Q1

P2 −P1( )
P1

=

0,08−0( )
0

3,96− 4( )
4

=

0,08
0

−0,04
4

 

Já sei que vocês devem estar pensando que 0,08
0

 não existe. Mas não é verdade. Imagine 
um número positivo dividido por um número muito próximo de zero, como por exemplo, 
0,0000000000000000000000001. Você concorda que quando comparamos esse número com 
zero, a diferença é insignificante. Logo, temos:

0,08
0

≅ 0,08
0,0000000000000000000000001

≅ ∞

Sendo assim, a elasticidade-preço da demanda fica:

εD =

0,08
0

−0,04
4

= ∞
−1%

= −∞

17 Optei por reduzir o preço, neste caso, porque se aumentasse a quantidade resultante seria negativa. Além disso, 
esclareço que devemos variar em 1% o preço, aumentando ou diminuindo.
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Dessa forma, vemos que no ponto em que a curva de demanda toca o eixo Y, ou seja, o eixo dos 
preços, a elasticidade-preço da demanda nesse ponto é igual a – ∞.

Já sei que você não está entendendo a teoria, apesar de ter engolido a matemática, certo? 
Então vou dar um exemplo que dou em sala de aula que ilustra bem esse ponto.

Imagine que você trabalha em um determinado local e seu salário é zero. Isso mesmo, zero. 
Não leva sequer um centavo no final do mês. Seu chefe chega para você e diz que está muito 
satisfeito com o seu desempenho e que vai te dar um aumento de 100%. Se ele te der um 
aumento de 100%, qual o seu novo salário? Seu novo salário será de R$ 0,00. 

A pergunta é: Se o seu salário subir para R$ 0,01, qual terá sido o seu aumento percentual?

A resposta é que você terá tido um aumento muito grande, um aumento de infinito por 
cento. Concordam? Aqui é, exatamente, a mesma coisa. A partir do momento em que você 
não consumia nada e passa a consumir uma quantia, por menor que seja essa quantidade, o 
aumento percentual dela foi gigantesco, foi infinito.

Vamos fazer o cálculo da elasticidade-preço no ponto médio da curva de demanda em questão. 
No ponto médio, o preço valerá R$ 2,00 e teremos uma quantidade igual a 4.

Veja:

P0 = 2⇒Q) = 8−2⋅2

Q0 = 8− 4
Q0 = 4

Agora, para mostrar que não faz a menor diferença se optarmos por aumentar ou reduzir o 
preço, iremos subi-lo de 1%. Temos:

P1 =P0 ⋅ 1+1%( )
P1 = 2⋅1,01= 2,02
Q1 = 8−2P1
Q1 = 8−2⋅2,02⇒Q1 = 3,96

Utilizando esses dados, podemos substituir na equação da elasticidade-preço da demanda e 
calculá-la:

εD =

ΔQD

QD

ΔP
P

=

Q2 −Q1( )
Q1

P2 −P1( )
P1

=

3,96− 4( )
4

2,02−2,00( )
2

=

−0,04
4

+0,02
2

= −1%
+1%

= −1

Com isso vemos que a elasticidade-preço da demanda no ponto médio de uma curva de 
demanda linear é igual a – 1.
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Se repetirmos os cálculos para o ponto em que P é igual a zero18, teremos:

P0 = 0,01⇒Q) = 8−2⋅0,01

Q0 = 8−0,02
Q0 = 7,98

Ao aumentarmos o preço em 1%, temos:

P1 =P0 ⋅ 1+1%( )
P1 = 0,01⋅1,01= 0,0101
Q1 = 8−2P1
Q1 = 8−2⋅0,0101⇒Q1 = 7,9798

Passemos agora ao cálculo da elasticidade-preço da demanda em um ponto muito próximo do 
ponto em que o preço é igual a zero.

εD =

ΔQD

QD

ΔP
P

=

Q2 −Q1( )
Q1

P2 −P1( )
P1

=

7,9798−7,98( )
7,98

0,0101−0,01( )
0,01

=

−0,002
7,98

+0,0001
0,01

= −0,000025
+1%

= −0,0025

Observe que a elasticidade-preço da demanda nesse ponto está muito próximo de zero e será 
IGUAL A ZERO no ponto em que o preço for zero.

Portanto, vemos o seguinte:

18 Faremos o cálculo para um ponto muito próximo do ponto em que P for igual a zero. Isto ocorre porque se P for zero, 
ao alterarmos em 1% esse valor, o preço do bem não será alterado.
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Portanto, em uma curva de demanda linear, temos:

Importante!
 • No ponto em Q for zero, a demanda é infinitamente elástica;

 • No ponto em P for zero, a demanda é infinitamente inelástica;

 • No ponto médio temos a elasticidade unitária da demanda;

 • Entre Q igual a zero e o ponto médio, a demanda é elástica; e

 • Entre P igual a zero e o ponto médio, a demanda é inelástica.

6.2. Elasticidade-renda da demanda

A elasticidade-renda da demanda informa a variação na quantidade demandada do bem como 
reação a uma mudança de 1% na renda do consumidor.

A elasticidade-renda da demanda é representada pela seguinte equação:

εR =

ΔQ
Q
ΔR
R

= ΔQ
Q

⋅ R
ΔR

= ΔQ
ΔR

⋅ R
Q

Sabemos que quando a nossa renda aumenta, temos a tendência de modificar a demanda de 
alguns produtos. Sabemos ainda que alguns do produtos terão seu consumo majorado quando 
aumentarmos a renda e outros terão seu consumo reduzido.

6.3. Elasticidade cruzada da demanda

A elasticidade cruzada da demanda mede a variação na quantidade demandada do bem X 
como reação a uma mudança de 1% no preço do bem Y.

Sabemos que a alteração no preço de um bem pode provocar a mudança na demanda de outro 
bem. Essa elasticidade irá medir o quanto que uma pessoa modifica o consumo de um bem 
pelo fato de o outro bem ter tido seu preço alterado.

Matematicamente, temos:

εX,Y =

ΔQX

QX

ΔPY
PY

=
ΔQX

QX

⋅
PY
ΔPY

=
ΔQX

ΔPY
⋅
PY
QX
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a) Bens Substitutos

Se a variação positiva no preço de um bem provocar uma mudança positiva na demanda do 
outro bem, esses bens são considerados substitutos. Ou seja, se a elasticidade cruzada da 
demanda for positiva, os bens são considerados substitutos.

Observe o caso da manteiga e margarina. Se o preço da manteiga (bem Y) subir, haverá uma 
redução na quantidade demandada de manteiga e, consequentemente, um aumento na 
demanda de margarina (bem X). Observe que:

↑PMANTEIGA ⇒ 	  ↓ 	  QD
MANTEIGA ⇒ 	  ↑QD

MARGARINA

εX,Y =

ΔQX

QX

ΔPY
PY

=

ΔQD
MARGARINA

QD
MARGARINA

ΔPMANTEIGA

PMANTEIGA

= +
+
> 0

Vamos analisar agora a magnitude da elasticidade cruzada da demanda. Se a elasticidade 
cruzada da demanda for alta, isso significa que quando o preço de um bem aumenta as 
pessoas “correm” para o outro bem. Isto quer dizer que esse outro bem que não teve seu preço 
majorado é um bom substituto ao primeiro.

Com isso, podemos concluir que quanto maior for a elasticidade cruzada da demanda melhor é 
a substituição entre os bens para um dado consumidor.

b) Bens Complementares

Se a variação positiva no preço de um bem provocar uma redução na quantidade demandada 
de outro bem, esses bens são considerados complementares.

Vamos a um exemplo. Seria o caso do combustível e do óleo de motor. Se o preço do combustível 
sobe, as pessoas reduzem a demanda por combustível, andam menos de carro e isso provoca, 
ceteris paribus, uma redução na quantidade demandada de óleo de motor.

↑PCOMBUSTIVEL ⇒ 	  ↓ 	  QD
COMBUSTIVEL ⇒ 	  ↓QD

OLEO	  	  DE	  	  MOTOR

εX,Y =

ΔQX

QX

ΔPY
PY

=

ΔQD
OLEO	  	  DE	  	  MOTOR

QD
OLEO	  	  DE	  	  MOTOR

ΔPCOMBUSTÍVEL

PCOMBUSTÌVEL

= +
−
< 0

 

Portanto, se a elasticidade cruzada da demanda for negativa temos que os bens são 
complementares.
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No Mercado de Trabalho, nós tratamos tal elasticidade pelo termo de Elasticidade de 
substituição. Ela nos mostrará como podemos substituir capital e emprego, ou seja, capital e 
trabalho. Em determinadas situações, esses elementos são bens substitutos, mas em outra 
direção, eles podem ser bens complementares. É claro que tal fato depende do tipo de indústria 
que temos presente.

6.4. Elasticidade-preço da Oferta

A elasticidade-preço da oferta informa a variação na quantidade ofertada como reação a uma 
mudança de 1% no preço do bem. Matematicamente, temos:

εO =

ΔQO

QO

ΔP
P

=
ΔQO

QO

⋅ P
ΔP

=
ΔQO

ΔP
⋅ P
QO

Na verdade, queremos ver agora, como o empresário irá reagir a uma mudança no preço. Se 
quando o preço mudar, a sua reação for forte e proporcionalmente maior que a mudança de 
preço, dizemos que ele é elástico em relação preço. Em geral, isso ocorre quando ele possui 
uma capacidade produtiva ociosa que o permite fazer isso. Uma oferta é considerada elástica 
se a elasticidade for superior à unidade.

Se uma mudança de preço gerar uma reação pequena por parte do produtor, a oferta será 
inelástica. Em geral, isto ocorre quando o produtor possui a capacidade produtiva praticamente 
toda tomada e essa mudança de preços o “pega com as calças na mão” e ele não tem muito que 
fazer, dado que a construção de uma nova planta demoraria algum tempo. Outra opção seria o 
fato de que o produtor pode não dispor de fornecimento de insumos suficientes para aumentar 
a sua produção de forma significativa. Uma oferta é considerada inelástica se a elasticidade for 
inferior à unidade.

Em muitos mercados regulados, o produtor não tem muita condição de aumentar a sua oferta 
de um instante para outro. Logo, em geral, o Governo negocia melhorias de longo prazo para 
que seja possível essa resposta na parte da oferta. Imagine uma mudança drástica na oferta 
de telefonia celular para daqui uma semana. Por mais que o preço tenha se tornado atrativo 
é impossível majorar a oferta em grande magnitude, a menos que a capacidade esteja ociosa.

Assim como na demanda, a curva de oferta também possui duas exceções, são elas:

 • Oferta infinitamente elástica;
 • Oferta infinitamente inelástica.

Quando a oferta for infinitamente elástica, a curva de oferta será representada por uma reta 
horizontal e a elasticidade é igual a infinito. Isto significa que o produtor responde plenamente 
a um aumento de preços.

Graficamente, a oferta infinitamente elástica é representada da seguinte forma:
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Quando a oferta for infinitamente inelástica, a curva de oferta será representada por uma 
reta vertical e a elasticidade será igual a zero. Isso significa que o produtor não responde a um 
aumento de preço. Graficamente, representamos a situação da seguinte forma:

Essas são as quatro modalidades de elasticidade que necessitamos nessa fase da matéria.

Assim como na demanda, a curva de oferta, quando linear tem as suas particularidades. 
Observem que mesmo apresentando a curva de oferta sendo uma reta e afirmando que se 
ela for mais “deitada” ela seria elástica e quando for mais “em pé” seria mais inelástica, há um 
equivoco nessa afirmativa. Entretanto, se a questão for teórica e você desenhar dessa forma, 
estará acertando o item.

Vamos tratar agora da Oferta Linear. 

Imagine três situações distintas que serão representadas pelas curvas O1, O2 ou O3 no desenho 
abaixo:



MTE - Auditor Fiscal do Trabalho – Economia do Trabalho – Prof. César Frade

www.acasadoconcurseiro.com.br 2675

Vamos começar nossos cálculos para curva de oferta O1. A equação pode ser a seguinte:

QO = -20 + 2P

No ponto em que a curva de oferta O1 toca o eixo dos preços, temos que a quantidade ofertada 
será igual a zero. Dessa forma:

QO = −20+2P
Se	  	  QO = 0⇒ 0= −20+2P
2P = 20
P =10

Se utilizarmos o conceito de elasticidade, devemos modificar o preço em 1% e verificar qual foi 
a variação percentual na quantidade ofertada.

Com isso, temos:

Q1 = 0	  	  	  e	  	  	  P1 =10

P2 =P1 ⋅ 1+1%( )
P2 =10⋅1,01
P2 =10,10⇒Q2 = −20+2⋅10,10
Q2 = 0,20

A elasticidade no ponto será determinada da seguinte forma:

εO =

ΔQO

QO

ΔP
P

=

Q2 −Q1

Q1

P2 −P1
P1

εO =

0,20−0
0

10,10−10
10

=

0,20
0

0,10
10

= ∞
1%

=∞
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Façamos agora a análise da curva O2 de oferta. Imaginemos que a equação que representa esta 
curva seja:

QO = 2P

Com isso, temos:

Q1 = 200	  	  	  e	  	  	  P1 =100

P2 =P1 ⋅ 1+1%( )
P2 =100⋅1,01
P2 =101,00⇒Q2 = +2⋅101,00
Q2 = 202

A elasticidade na reta como um todo será determinada da seguinte forma:

εO =

ΔQO

QO

ΔP
P

=

Q2 −Q1

Q1

P2 −P1
P1

εO =

202−200
200

101,00−100,00
100,00

=

2
200
1,00

100,00

= 1%
1%

=1

Portanto, em todos os pontos da curva de oferta O2 a elasticidade-preço da oferta é igual a 1.

De forma análoga, podemos determinar a elasticidade da curva de oferta O3. Essa curva pode 
ser representada pela seguinte equação:

QO = 20 + 2P

Portanto, teremos:
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Q1 = 20,20	  	  	  e	  	  	  P1 = 0,10

P2 =P1 ⋅ 1+1%( )
P2 = 0,10⋅1,01
P2 = 0,101⇒Q2 = 20+2⋅0,101
Q2 = 20,202

Dessa forma, a elasticidade-preço da oferta ficaria assim:

εO =

ΔQO

QO

ΔP
P

=

Q2 −Q1

Q1

P2 −P1
P1

εO =

20,202−20,20
20,20

0,101−0,10
0,10

=

0,002
20,20
0,001
0,10

= 0,0001
0,01

= 0,01

Portanto, com isso podemos ver que no ponto em que P for igual a zero, a elasticidade-preço da 
oferta é igual a zero.

Demanda Por Trabalho

A demanda por trabalho passa pela especificação da função de produção que será dada pela 
relação entre dois fatores: horas de funcionários contratados pela empresa (E) e capital (K).

q = f(E,K)

Sendo que “q” é a quantidade de produto gerado por uma combinação capital e trabalho. 
Lembrando que E é o número de horas totais trabalhadas pelos funcionários, ou seja, o produto 
entre o número de trabalhadores e a média de horas trabalhadas.
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Produto Marginal e Produto Médio

Número de 
Funcionários Produção Produto 

Marginal
Produto 
Médio

Valor do 
Produto 
Marginal

Valor do 
Produto 
Médio

0 0

1 11 11 11,0 22 22,0

2 27 16 13,5 32 27,0

3 47 20 15,7 40 31,3

4 66 19 16,5 38 33,0

5 83 17 16,6 34 33,2

6 98 15 16,3 30 32,7

7 111 13 15,9 26 31,7

8 122 11 15,3 22 30,5

9 131 9 14,6 18 29,1

10 138 7 13,8 14 27,6
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Enunciado para as Questões 1 a 5

No que diz respeito aos fatores que deter-
minam as curvas de procura, assinale as op-
ções corretas.

1. (CESPE – TJ-AL ECONOMIA – 2012) 

A redução no preço de um bem comple-
mentar desloca, para a esquerda, a curva de 
demanda por esse bem.

( ) Certo   ( ) Errado

2. (CESPE – TJ-AL ECONOMIA – 2012)

Um deslocamento da curva de demanda 
por um bem é deslocada para a direita pelo 
aumento no preço dos insumos.

( ) Certo   ( ) Errado

3. (CESPE – TJ-AL ECONOMIA – 2012) 

A curva de demanda por um bem inferior é 
deslocada para a direita se houver aumento 
na renda do consumidor típico desse bem.

( ) Certo   ( ) Errado

4. (CESPE – TJ-AL ECONOMIA – 2012) 

A renda dos consumidores define o tipo de 
curva de demanda: preço-elástica ou preço-
-inelástica.

( ) Certo   ( ) Errado

5. (CESPE – TJ-AL ECONOMIA – 2012) 

Um aumento no preço de certo bem subs-
tituto desloca, para a direita, a curva de de-
manda por esse bem.

( ) Certo   ( ) Errado

Enunciado para as Questões 6 a 10

Elasticidades servem para medir quão sen-
síveis são as demandas em relação às varia-
ções de preço ou de renda. Com base nessa 
informação, assinale a opção correta em re-
lação às elasticidadespreço de uma deman-
da linear.

6. (CESPE – TJ-AL ECONOMIA – 2012) 

Um bem com muitos substitutos próximos 
apresenta curva de demanda menos sensí-
vel às variações de preços que um bem com 
poucos substitutos próximos.

( ) Certo   ( ) Errado

7. (CESPE – TJ-AL ECONOMIA – 2012) 

Para um bem com elasticidade-preço da de-
manda unitária, um aumento de preço de 
1% diminui a receita total em 1%.

( ) Certo   ( ) Errado

8. (CESPE – TJ-AL ECONOMIA – 2012) 

Empresários dos setores de produção de 
bens inelásticos têm seus lucros aumenta-
dos durante greves nos seus respectivos se-
tores.

( ) Certo   ( ) Errado

9. (CESPE – TJ-AL ECONOMIA – 2012) 

Se um empresário quer determinar o preço 
de um bem inelástico com o fim de maximi-
zar seu lucro, então ele deve fixar um preço 
no qual a demanda seja inelástica.

( ) Certo   ( ) Errado

Questões Propostas
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10. (CESPE – TJ-AL ECONOMIA – 2012) 

Se, em uma demanda linear, o preço do 
bem for igual a zero, então a elasticidade-
-preço da demanda será infinita.

( ) Certo   ( ) Errado

Enunciado para a questão 11

Considerando a equação de demanda 
QD

X =QD PX ,PY ,R( )  , em que QD
X  seja a quan-

tidade demandada do bem X; PX , o preço 
do bem X; PY , o preço do bem relaciona-
do Y; e R, a renda do consumidor, julgue os 
itens subsequentes.

11. (CESPE – MPU – Economista – 2010) 

Se ∂QD
Y

∂R
> 0 , então, o bem X é considerado su-

perior.

( ) Certo   ( ) Errado

12. (CESPE – Especialista em Regulação – ANA-
TEL – 2009)

A essencialidade do produto é um fator de-
terminante de sua elasticidade preço-de-
manda, ou seja, quanto menos essencial é 
um bem, maior será sua elasticidade preço-
-demanda.

( ) Certo   ( ) Errado

13. (CESGRANRIO – Empresa de Pesquisa Ener-
gética – 2006) 

Dada uma curva de demanda de um bem 
X, tudo o mais constante, é correto afirmar 
que, quando aumenta o(a):

a) preço do bem X, a curva de demanda 
do bem X desloca-se para a esquerda.

b) preço de um bem complementar ao 
bem X, a curva de demanda do bem X 
desloca-se para a esquerda.

c) preço de um bem substituto do bem X, 
a curva de demanda do bem X desloca-
-se para a esquerda.

d) preço do bem X, a curva de demanda 
do bem X desloca-se para a direita.

e) renda do consumidor, a curva de de-
manda do bem X desloca-se para a di-
reita, se este bem for inferior.

Enunciado para as questões 14 e 15

Considerando a equação de demanda 
QD

X =QD PX ,PY ,R( ) , em que QD
X  seja a quanti-

dade demandada do bem X; PX , o preço do 
bem X; PY , o preço do bem relacionado Y; 
e R, a renda do consumidor, julgue os itens 
subsequentes.

14. (CESPE – MPU – Economista – 2010) 

O bem Y é um bem complementar ao bem 
X, caso ∂QD

X

∂PY
> 0 .

( ) Certo   ( ) Errado

15. (CESPE – MPU – Economista – 2010) 

Se ∂QD
X

∂PX
< 0 , então, o bem é considerado nor-

mal.

( ) Certo   ( ) Errado

Enunciado para as questões 16 e 17

Utilizando os conceitos básicos da teoria 
microeconômica, julgue os itens seguintes.

16. (CESPE – Polícia Federal – Agente – 2000) 

Supondo-se que a expansão do efetivo po-
licial conduza a um aumento da necessida-
de de melhor equipá-lo, por exemplo, com 
armamentos e viaturas, então as exigências 
em termos de pessoal e equipamentos são 
bens substitutos no que diz respeito à provi-
são dos serviços de segurança pública.

( ) Certo   ( ) Errado
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17. (CESPE – Polícia Federal – Agente – 2000) 

Análise da demanda de farinha de mandio-
ca, no Brasil, indicam que uma expansão da 
renda dos consumidores reduz a demanda 
por esse produto. Caso essas análises este-
jam corretas, então a farinha de mandioca é 
um bem inferior.

( ) Certo   ( ) Errado

18. (CESGRANRIO – BNDES – 2008) 

O gráfico abaixo mostra, em linhas cheias, 
as curvas da demanda e da oferta no merca-
do de maçãs.

Considere que maçãs e pêras são bens subs-
titutos para os consumidores. Se o preço da 
pêra aumentar e nenhum outro determi-
nante da demanda e da oferta de maçãs se 
alterar, pode-se afirmar que

a) a curva de demanda por maçãs se des-
locará para uma posição como AB.

b) a curva de oferta de maçãs se deslocará 
para uma posição como CD.

c) as duas curvas, de demanda e de oferta 
de maçãs, se deslocarão para posições 
como AB e CD.

d) o preço da maçã tenderá a diminuir.
e) não haverá alteração no mercado de 

maçãs.

19. (CESGRANRIO – Petrobrás – Economista Ju-
nior – 2008) 

A figura abaixo mostra a demanda (D) e a 
oferta (S) de maçãs, bem como o preço e a 
quantidade de equilíbrio do mercado (p* e 
q*, respectivamente).

Suponha que os consumidores considerem 
a pêra um bem substituto da maçã. Um au-
mento do preço da pêra altera

a) o preço de equilíbrio no mercado de pê-
ras, apenas.

b) o preço de equilíbrio no mercado de 
maçãs para um valor maior que p*.

c) a quantidade de equilíbrio no mercado 
de maçãs, para um valor menor que q*.

d) a curva de oferta de maçãs, apenas.
e) a curva de demanda por maçãs para 

uma posição como AB na figura.

20. (CESGRANRIO – Empresa de Pesquisa Ener-
gética – 2007)

A curva de demanda por determinado bem 
é mais elástica (em relação a seu preço) se 
houver:

a) muitos bens complementares ao bem 
em questão.

b) maior prazo para o consumidor se adap-
tar ao novo preço.

c) custo fixo elevado na produção do bem.
d) expansão da política monetária.
e) poucos bens substitutos para o bem em 

questão.
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21. (CESGRANRIO – Empresa de Pesquisa Ener-
gética – 2006) 

Mês 1: Pb = 50 e Qa = 400

Mês 2: Pb = 45 e Qa = 420

Baseada nos dados acima, a elasticidade-
-preço cruzada da demanda dos bens a e b 
é:

a) 1.50 
b) 1.25 
c) 1.00 
d) 0.50 
e) 0.00

22. (CESGRANRIO – Ministério Público Rondô-
nia – Economista – 2005)

A elasticidade-preço da demanda é a rela-
ção preço-quantidade multiplicada pela(o):

a) inclinação da curva de demanda.
b) inclinação da curva de oferta.
c) unidade.
d) quadrado da quantidade demandada.
e) quadrado dos preços.

23. (CESGRANRIO – Petrobrás – Economista Ju-
nior – 2008)

Quando a elasticidade-renda da demanda 
por determinado bem é igual a – 0,5, o bem 
é considerado

a) inferior.
b) normal.
c) inelástico.
d) superior.
e) de luxo.

24. (CESGRANRIO – Refap – Economista Junior 
– 2007)

A elasticidade renda da demanda por certo 
bem é menor que 1. Isso significa, necessa-
riamente, que:

a) aumentos na renda diminuem a quanti-
dade demandada do bem.

b) aumentos da renda aumentam a quan-
tidade demandada do bem.

c) a variação percentual da quantidade 
demandada do bem é menor que o au-
mento percentual da renda.

d) o bem é superior.
e) o bem é inferior.

Enunciado para as questões 25 a 28

Tarifa de ônibus pode ir para R$ 1,90

A proposta de aumento das passagens de 
ônibus de Belém e Ananindeua sai segunda-
-feira, 1º de fevereiro. Segundo o DIEESE, 
uma planilha de custos mostra que há defa-
sagem na atual tarifa, já que, segundo justi-
ficativas das empresas, houve aumento do 
salário mínimo, de peças e de combustível. 
No dia seguinte, a companhia chegou a di-
vulgar uma planilha técnica com a proposta 
do aumento da passagem de R$ 1,70 para 
R$ 1,90, com reajuste de 11,76%.

O Liberal, 29/1/2010 (com adaptações).

Com referência ao assunto abordado no 
texto acima, julgue os itens que se seguem.

25. (CESPE – BASA – Economista – 2010) 

Transporte público de ônibus tem caracte-
rística de serviço com demanda inelástica. 
Portanto, com o reajuste anunciado espera-
-se uma redução inferior a 11,76% na quan-
tidade de passageiros transportados.

( ) Certo   ( ) Errado

26. (CESPE – BASA – Economista – 2010) 

Considere que uma greve dos motoristas e 
cobradores de ônibus por aumento de sa-
lários acarrete um aumento no preço das 
passagens superior aos 11,76% anunciados. 
Nesse caso, se o transporte público de ôni-
bus tiver característica de serviço com de-
manda inelástica e se as demais variáveis 
envolvidas no setor forem mantidas cons-
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tantes, então esse aumento de preços oca-
sionará redução no lucro dos empresários.

( ) Certo   ( ) Errado

27. (CESPE – BASA – Economista – 2010) 

Caso o coeficiente de elasticidade da de-
manda por transporte público de ônibus em 
Belém e Ananindeua seja igual a 0,5, então 
haverá uma redução, entre 8% e 10%, na 
quantidade demandada por transporte pú-
blico.

( ) Certo   ( ) Errado

28. (CESPE – BASA – Economista – 2010) 

Com demanda inelástica, o aumento da 
oferta de transporte com a colocação de 
mais ônibus nas ruas aumenta a receita dos 
empresários.

( ) Certo   ( ) Errado

29. (FCC – ANALISTA DE PLANEJAMENTO E 
ORÇAMENTO – SEFAZ-SP 2010) 

Alterações no preço de um bem comerciali-
zado em uma estrutura de mercado de con-
corrência perfeita ocorrem

a) ao longo da curva de demanda, quando 
se modifica a quantidade de consumi-
dores no mercado.

b) em função de deslocamentos da curva 
de demanda, quando se altera a renda 
dos consumidores.

c) ao longo da curva de demanda, quando 
se altera o preço de bens complemen-
tares.

d) em função de deslocamentos da curva 
de demanda, quando se altera o preço 
dos insumos de produção desse bem.

e) ao longo da curva de demanda, quando 
se modificam as preferências dos con-
sumidores.

30. (FCC – AUDITOR TCE-AL – 2008) 

O gráfico abaixo mostra as curvas de de-
manda e de oferta no mercado competitivo 
de soja. Um aumento do preço de fertilizan-
tes agrícolas vai provocar:

a) uma quantidade de equilíbrio final no 
mercado de soja superior à quantidade 
de equilíbrio inicial q0.

b) um preço de equilíbrio final de soja in-
ferior ao preço de equilíbrio inicial p0.

c) um deslocamento da curva de deman-
da por soja.

d) um deslocamento da curva de oferta de 
soja.

e) aumento na oferta de farelo de soja.

31. (FCC – AUDITOR TCE-AL – 2008) 

Se a elasticidade preço da demanda por cigar-
ros for igual a menos 0.4, isto significa que:

a) um aumento de preço dos cigarros re-
duz a receita total auferida pelos produ-
tores de cigarro.

b) os aumentos na renda do consumidor 
aumentam em 0.4% a demanda por ci-
garros.

c) se o preço de cigarros aumentar 10%, a 
quantidade demandada por cigarros vai 
diminuir em 8%.

d) se o preço de cigarros aumentar 4%, a 
quantidade demandada por cigarros vai 
diminuir em 10%.

e) se o preço de cigarros aumentar, a 
quantidade demandada por cigarros vai 
diminuir, embora percentualmente me-
nos que o aumento dos preços.
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32. (FCC – AUDITOR TCE-AL – 2008) 

No gráfico abaixo aparece em traço cheio a 
curva de demanda por maçãs. Sendo as pê-
ras um bem substituto para as maçãs, um 
aumento de preço da pêra:

a) altera a curva de demanda por maçãs 
para uma posição como A B.

b) altera a curva de demanda por maçãs 
para uma posição como C D.

c) altera a curva de demanda por maçãs 
para uma posição como A D.

d) altera apenas a curva de oferta de maçãs.
e) não altera a posição da curva de de-

manda por maçãs.

33. (FCC – ANALISTA TRAINEE – METRO-SP – 
2008)

A curva de demanda de mercado de um 
bem normal se desloca para a esquerda de 
sua posição original. Uma das causas possí-
veis é o aumento do

a) preço do bem substituto.
b) poder aquisitivo real dos consumidores.
c) número de consumidores.
d) preço do próprio bem.
e) preço de um bem complementar.

34. (FCC – ANALISTA MPU 2007 – ÁREA ECO-
NOMIA) 

A demanda de um bem normal num mer-
cado de concorrência perfeita é função de-
crescente

a) do número de demandantes do bem.
b) do preço dos insumos utilizados em sua 

fabricação.
c) do preço do bem complementar.

d) do preço do bem substituto.
e) da renda dos consumidores.

35. (FCC – ANALISTA MPU 2007 – ÁREA ECO-
NOMIA) 

O deslocamento para a esquerda da cur-
va de oferta de um bem num mercado de 
concorrência perfeita pode ser ocasionado, 
tudo o mais constante, por

a) uma diminuição do preço do bem subs-
tituto.

b) um aumento do número de consumido-
res do bem.

c) um aumento do preço do bem comple-
mentar.

d) uma redução dos preços dos insumos 
utilizados em sua fabricação.

e) um aumento da tributação indireta.

36. (FCC – ANALISTA MPU 2007 – ÁREA ECO-
NOMIA) 

Quanto à função demanda, é correto afir-
mar:

a) uma diminuição do preço do bem, tudo 
mais constante, implicará aumento no 
dispêndio do consumidor com o bem, 
se a demanda for elástica em relação a 
variações no preço desse bem.

b) se essa função for representada por 
uma linha reta paralela ao eixo dos pre-
ços, a elasticidade-preço da demanda 
será infinita.

c) se essa função for representada por uma 
linha reta negativamente inclinada, o 
coeficiente de elasticidade- preço será 
constante ao longo de toda essa reta.

d) se a demanda for absolutamente ine-
lástica com relação a modificações no 
preço do bem, a função demanda será 
representada por uma reta paralela ao 
eixo das quantidades.

e) uma diminuição do preço do bem dei-
xará inalterada a quantidade demanda-
da do bem, a menos que também seja 
diminuída a renda nominal do consumi-
dor.
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37. (FCC – ANALISTA MPU 2007 – ÁREA ECO-
NOMIA) 

Em relação à elasticidade-preço da deman-
da, é correto afirmar que:

a) quanto maior o número de substitutos 
do bem, sua demanda tende a ser me-
nos elástica.

b) se a demanda for inelástica, a variação 
percentual da quantidade procurada é 
maior, em módulo, que a do preço de 
mercado.

c) se a curva de demanda do bem for li-
near, a elasticidade-preço é constante 
qualquer que seja o preço de mercado.

d) quanto maior a essencialidade do bem 
para o consumidor, mais elástica será 
sua demanda.

e) se a demanda for elástica, um aumento 
do preço de mercado tenderá a reduzir 
a receita total dos produtores.

38. (FCC – ANALISTA MPU 2007 – ÁREA ECO-
NOMIA) 

A participação dos gastos do bem X no orça-
mento das famílias tende a diminuir quando 
a renda dos consumidores aumenta. Logo, 
pode-se concluir, com certeza, que a elasti-
cidade-renda da demanda do bem X é

a) negativa e maior que 1, em módulo.
b) negativa e menor que 1, em módulo.
c) igual a 1.
d) menor que 1.
e) positiva e maior que 1.

Gabarito: 1. E 2. E 3. C 4. E 5. E 6. E 7. E 8. C 9. E 10. E 11. E 12. C 13. B 14. E 15. E  
16. E 17. C 18. A 19. B 20. B 21. D 22. A 23. A 24. C 25. C 26. E 27. E 28. E 29. B 30. D  
31. E 32. A 33. E 34. C 35. E 36. A 37. E 38. D
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QUESTÕES RESOLVIDAS

Enunciado para as Questões 1 a 5

No que diz respeito aos fatores que determinam as curvas de procura, assinale as opções 
corretas.

1. (CESPE – TJ-AL ECONOMIA – 2012) 

A redução no preço de um bem complementar desloca, para a esquerda, a curva de demanda 
por esse bem.

Resolução:

Imaginemos dois bens complementares, a título de exemplo, para que possamos verificar o 
que ocorre quando há uma mudança de preço em um dos bens.

Portanto, pensemos em gasolina e óleo de motor. Se o preço da gasolina cai, haverá um 
aumento na demanda por gasolina e, assim, um aumento na demanda por óleo de motor, dado 
que as pessoas andariam mais de carro.

Esse aumento na demanda de óleo de motor provocaria um deslocamento da curva de 
demanda para a direita.

Sendo assim, o item está ERRADO.

Gabarito: E

2. (CESPE – TJ-AL ECONOMIA – 2012) 

Um deslocamento da curva de demanda por um bem é deslocada para a direita pelo aumento 
no preço dos insumos.

Resolução:

O primeiro passo para podermos verificar o que ocorre com a curva é tentar relacionar o evento 
com algum daqueles pontos que fazer a alteração da demanda.

Lembre que os fatores que alteram a quantidade demandada são: preço, renda, preço de 
produtos relacionados, gosto e expectativas. Enquanto que a oferta é alterada por preço, 
tecnologia, preço dos insumos e expectativas.

Sendo assim, não há qualquer alteração na quantidade demandada quando o preço do insumo 
for modificado. 

Sendo assim, o item está ERRADO.

Gabarito: E
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3. (CESPE – TJ-AL ECONOMIA – 2012) 

A curva de demanda por um bem inferior é deslocada para a direita se houver aumento na 
renda do consumidor típico desse bem.

Resolução:

O bem é considerado inferior se a relação renda x quantidade demandada for inversamente 
proporcional. Ou seja, se a renda subir, a quantidade demandada deverá cair para que o bem 
seja inferior. Se a renda cair, a quantidade demandada deverá subir.

Sabemos, pela questão, que o bem é inferior. O deslocamento da curva de demanda para a 
direita, mostra que há um aumento da quantidade demandada e, portanto, a renda deveria 
cair.

Sendo assim, o item está ERRADO.

Gabarito: E

4. (CESPE – TJ-AL ECONOMIA – 2012) 

A renda dos consumidores define o tipo de curva de demanda: preço-elástica ou preço-
inelástica.

Resolução:

Na verdade, não é a renda dos consumidores que, a princípio, definem se o agente está na 
parte elástica ou inelástica.

Sendo assim, o item está ERRADO.

Gabarito: E

5. (CESPE – TJ-AL ECONOMIA – 2012) 

Um aumento no preço de certo bem substituto desloca, para a direita, a curva de demanda por 
esse bem.

Resolução:

Novamente, devemos procurar um exemplo para tentar facilitar a nossa análise. Pensemos em 
dois bens substitutos: manteiga e margarina.

Imagine que o preço da manteiga suba. Esse aumento no preço da manteiga provoca uma 
redução na quantidade demandada de manteiga e uma substituição de manteiga por margarina. 

Dessa forma, há um aumento na demanda por margarina e um consequente deslocamento da 
curva de demanda para a direita.

Sendo assim, o item está CERTO.

Gabarito: C
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Enunciado para as Questões 6 a 10

Elasticidades servem para medir quão sensíveis são as demandas em relação às variações 
de preço ou de renda. Com base nessa informação, assinale a opção correta em relação às 
elasticidades-preço de uma demanda linear.

6. (CESPE – TJ-AL ECONOMIA – 2012) 

Um bem com muitos substitutos próximos apresenta curva de demanda menos sensível às 
variações de preços que um bem com poucos substitutos próximos.

Resolução:

Quando um bem possui muitos substitutos, ele acaba sendo um bem elástico. No entanto, 
quando a demanda é linear (observe que a questão pede para versarmos sobre demanda 
linear) há uma elasticidade-preço para cada ponto da curva.

Portanto, a curva não terá seu formato modificado.

Sendo assim, o item está ERRADO.

Gabarito: E

7. (CESPE – TJ-AL ECONOMIA – 2012) 

Para um bem com elasticidade-preço da demanda unitária, um aumento de preço de 1% 
diminui a receita total em 1%.

Resolução:

Se tivermos uma elasticidade-preço unitária, isso significa que um aumento no preço da ordem 
de 1% provoca uma mudança na quantidade demandada também de igual magnitude. 

Dessa forma, não há variação na receita total, pois o suposto aumento de receita advindo da 
variação de preço é compensado pela redução da quantidade demandada.

Sendo assim, o item está ERRADO.

Gabarito: E

8. (CESPE – TJ-AL ECONOMIA – 2012) 

Empresários dos setores de produção de bens inelásticos têm seus lucros aumentados durante 
greves nos seus respectivos setores.

Resolução:

Bens são considerados inelásticos quando um aumento de preço do bem vem acompanhado 
de uma pequena redução da quantidade demandada. Uma greve no setor faz com que a 
quantidade seja reduzida e, portanto, como a demanda continua grande, pode ocorrer um 
aumento no preço de forma considerável. 
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Dessa forma, a receita pode ser majorada. Um aumento na receita com uma produção de uma 
quantidade menor acaba gerando um aumento no lucro.

Sendo assim, o item está CERTO.

Gabarito: C

9. (CESPE – TJ-AL ECONOMIA – 2012) 

Se um empresário quer determinar o preço de um bem inelástico com o fim de maximizar seu 
lucro, então ele deve fixar um preço no qual a demanda seja inelástica.

Resolução:

A maximização do lucro deve ocorrer SEMPRE em uma parte elástica da demanda. Isso ocorre 
porque enquanto o consumidor for inelástico, há a possibilidade de que um aumento de preço 
provoque um aumento no lucro tendo em vista a pequena reação por parte dos consumidores.

Sendo assim, o item está ERRADO.

Gabarito: E

10. (CESPE – TJ-AL ECONOMIA – 2012) 

Se, em uma demanda linear, o preço do bem for igual a zero, então a elasticidade-preço da 
demanda será infinita.

Resolução:

Pelo gráfico, podemos ver facilmente que quando o preço de um bem é igual a zero, a 
elasticidade-preço da demanda será igual a zero, em uma curva de demanda linear.

 

Sendo assim, o item está ERRADO.

Gabarito: E
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Enunciado para a questão 11

Considerando a equação de demanda QD
X =QD PX ,PY ,R( ) , em que QD

X  seja a quantidade 
demandada do bem X; PX , o preço do bem X; PY , o preço do bem relacionado Y; e R, a renda do 
consumidor, julgue os itens subsequentes.

12. (CESPE – MPU – Economista – 2010) 19

Se 
∂QD

Y

∂R
> 0 , então, o bem X é considerado superior.

Resolução:

A primeira coisa que devemos fazer é tentar classificar os bens em relação à sua quantidade 
demandada.

A quantidade demandada informa o quanto que cada consumidor demandaria de um 
determinado bem para cada unidade de preço. Estaremos trabalhando em um plano preço x 
quantidade. Ou seja, a curva de demanda é plotada em um espaço em que em uma das direções 
determinamos o preço do bem e na outra direção há a determinação da quantidade do bem.

Em geral, uma alta no preço faz com que as pessoas reduzam o consumo daquele bem 
específico. Claro que existem exceções e essas serão definidas oportunamente.

Algumas grandezas alteram a quantidade demandada. São elas: 

 • Preço;

 • Renda;

 • Preço de Produtos Relacionados;

 • Gosto; e

 • Expectativas

Se um consumidor tiver a sua renda aumentada e, com isso, optar por reduzir o consumo de 
um bem, esse bem será chamado de inferior. 

Já imagino que vocês devam estar com uma certa dúvida. Sempre pergunto em sala: Se o seu 
salário aumentar, o que ocorrerá com o seu consumo dos bens. E a galera em peso responde: 
aumentará. No entanto, isto não está correto.

Para alguns autores, os bens considerados superiores são aqueles que com o aumento da 
renda ocorre um aumento da quantidade demandada. Entretanto, esses autores são minoria. 
Uma outra parte considera bens superiores aqueles bens que com o aumento da renda, há um 
aumento mais que proporcional no consumo dos bens e, nesse caso, eles seriam sinônimos 
de bens de luxo. Verificamos que para alguns autores, os bens superiores são sinônimos dos 
normais, para outros formam um subconjunto dos bens normais.

19 Observe que nas minhas aulas desse curso, a solução dos exercícios tenta sempre trazer informações que agregam 
no conteúdo ministrado e não apenas opto por solucionar a questão sem maiores comentários. Elas serão, em sua 
maioria, resolvidas e terão extensos comentários.
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Vejamos o que alguns renomados autores dizem a respeito desses conceitos:

Segundo Eaton & Eaton20:

“um bem é normal se o seu consumo aumenta quando a renda aumenta, e é 
inferior se seu consumo diminui quando a renda aumenta.”

Segundo Mas-Colell21, Whinston & Green:

“A commodity L is normal at (p,w) if ∂xL p,w( )
∂w

≥ 0 ; that is, demand is 
nondecreasing in wealth. If commodity L´s wealth effect is instead negative, 
then it is called inferior at (p,w). If every commodity is normal at all (p,w), 
then we say that demand is normal.”

Segundo Ferguson22:

“para os chamados bens “normais” ou “superiores” um acréscimo de renda 
monetária conduz a um acréscimo no consumo, e um decréscimo na renda 
monetária a um decréscimo no consumo.”

Observamos com isso que autores como Mas-Colell e Varian, que podemos considerar entre os 
mais importantes da atualidade, sequer mencionam a existência dos bens superiores. O único 
que faz menção a esse bem é o Ferguson.

No entanto, a questão está claramente errada, pois a equação de demanda fornecida é do 
bem x e ela informa que a quantidade demandada do bem x depende do preço do bem x, do 
preço de y e da renda. Para podermos classificar o bem x como normal ou inferior, devemos 
verificar o que ocorre com a demanda desse bem quando há uma variação na renda. 

Por outro lado, se quisermos classificar o bem y como normal ou inferior, deveríamos ter 
acesso à curva de demanda desse bem y e, assim, podermos verificar o que ocorreria com essa 
demanda quando houvesse uma mudança na renda.

Como a curva de demanda fornecida foi a do bem x, não podemos classificar (nem afirmar) 
que o bem y é normal, inferior ou superior. Essas classificações só poderiam ser possíveis em 
relação ao bem x.

Não é muito comum cair em prova o bem superior, pois os autores possuem opiniões diferentes 
e cobrar uma questão dessa e ter a resposta como CERTO só trará problemas para a Banca que 
deverá examinar uma enxurrada de recursos.

Gabarito: E

20 Esse é um livro pouco conhecido no Brasil, mas que me agrada bastante. Algumas passagens só ele consegue ser 
claro o suficiente.

21 Este livro há pelo menos dez anos é utilizado em cursos de mestrado e doutorado em boa parte das conceituadas 
Universidades ao redor do mundo. Seria uma das bíblias da Microeconomia. Além disto, vou me dar o direito de, 
sempre em caso de dúvida, optar pelo que o Mas-Colell define.

22 Esse livro foi bastante utilizado nas décadas de 60 e 70. No entanto, atualmente, está esquecido nos armários.
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12. (CESPE – Especialista em Regulação – ANATEL – 2009) 

A essencialidade do produto é um fator determinante de sua elasticidade preço-demanda, ou 
seja, quanto menos essencial é um bem, maior será sua elasticidade preço-demanda.

Resolução:

A elasticidade-preço da demanda mede a variação na demanda por um bem quando o seu 
preço é alterado. É sempre mais simples raciocinar aumentando o preço dos bens e tentando 
achar explicação para a reação das pessoas.

Imagine o peixe. Você adora peixe e adora carne de boi e porco. Se o preço do peixe aumentar, 
você substituiu o bem por outro. Portanto, haverá uma redução considerável na demanda pelo 
peixe. Esse tipo de bem que, para o seu gosto, possui bons substitutos é considerado elástico.

Imaginemos o que ocorrerá com a demanda por água se o seu preço for majorado. Como o 
produto não tem bom substituto e é um produto essencial, as pessoas acabarão não reduzindo 
ou reduzindo muito pouco o consumo de água e tendendo a consumir menos de outro produto 
para que haja uma transferência de recursos para gastar com a água.

Com isso vemos que quanto menor a essencialidade do bem, mais elástico ele tende a ser. 
Observe que se um bem é mais elástico, o valor da elasticidade-preço da demanda é menor do 
que aquele mais inelástico ( – 2 < – 0,5). 

Mas se considerarmos o módulo da elasticidade, quanto mais elástico for o bem maior será a 
elasticidade-preço da demanda −2 > −0,5( ) .
ATENÇÃO: Essa é uma questão que cabe recurso, pois o examinador apesar de não ter falado 
em módulo, o considerou na resolução da questão. Cuidado com esse tipo de questão na prova 
de vocês.

Segundo Varian:
“O sinal da elasticidade da demanda é em geral negativo, uma vê que as 
curvas de demanda têm, invariavelmente, inclinação negativa. No entanto, 
é muito cansativo nos referirmos sempre a uma elasticidade de menos isso 
ou aquilo, o que faz com que, na discussão verbal, seja mais comum falar em 
elasticidades de 2 ou 3, em vez de – 2 ou – 3. Tentaremos manter no texto 
os sinais corretos, mas você deve atentar para o fato de que o tratamento 
verbal tende a ignorar o sinal negativo.

Outro problema com os números negativos ocorre ao comparar grandezas. 
Uma elasticidade de -3 é maior ou menor do que uma elasticidade de – 2? 
Do ponto de vista algébrico, – 3 é menor do que -2, mas os economistas 
tendem a dizer que demanda com elasticidade de – 3 é “mais elástica” do 
que a demanda com elasticidade de – 2. Neste livro, faremos comparações 
em termos de valor absoluto para evitar esse tipo de ambiquidade.” 

Comentário parecido é feito pelo Pindyck. Observem que o examinador deveria ter dito que 
está falando em valores absolutos. O problema é que às vezes ele fala, às vezes não fala. Em 
questões do CESPE é comum ele não falar e nessa considerou que era valor absoluto. E não 
podia ter feito isso.

O gabarito da questão foi CERTO, mas cabe recurso. Eu não concordo com o gabarito.

Gabarito: C
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13. (CESGRANRIO – Empresa de Pesquisa Energética – 2006)

Dada uma curva de demanda de um bem X, tudo o mais constante, é correto afirmar que, 
quando aumenta o(a):

a) preço do bem X, a curva de demanda do bem X desloca-se para a esquerda.
b) preço de um bem complementar ao bem X, a curva de demanda do bem X desloca-se para 

a esquerda.
c) preço de um bem substituto do bem X, a curva de demanda do bem X desloca-se para a 

esquerda.
d) preço do bem X, a curva de demanda do bem X desloca-se para a direita.
e) renda do consumidor, a curva de demanda do bem X desloca-se para a direita, se este bem 

for inferior.

Resolução:

Observe que o examinador está interessado em saber o que acontece com a curva de demanda 
de um bem nas mais variadas situações. Lembro que, se houver alteração no preço do bem X, 
essa mudança de preço provocará um deslocamento sobre a curva de demanda, alterando a 
quantidade demandada. Se houver uma alteração na renda do consumidor, no preço de um 
produto relacionado ao bem X, no gosto do consumidor ou em suas expectativas, isso provocará 
um deslocamento da curva de demanda do bem X.

Se houver um aumento no preço de um bem substituto ao bem X ou se houver um aumento na 
renda do consumidor sendo esse bem normal, haverá um deslocamento da curva de demanda 
para cima e para a direita. Ceteris paribus, haverá um aumento da quantidade demandada.
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Se houver um aumento no preço de um bem complementar ao bem X ou se houver um 
aumento na renda do consumidor sendo esse bem inferior, haverá um deslocamento da curva 
de demanda para baixo e para a esquerda. Ceteris paribus, haverá uma redução da quantidade 
demandada.

Sendo assim, o gabarito é a letra B.

Gabarito: B

Enunciado para as questões 14 e 15

Considerando a equação de demanda QD
X =QD PX ,PY ,R( ) , em que QD

X  seja a quantidade 
demandada do bem X; PX , o preço do bem X; PY , o preço do bem relacionado Y; e R, a renda do 
consumidor, julgue os itens subsequentes.

14. (CESPE – MPU – Economista – 2010) 

O bem Y é um bem complementar ao bem X, caso 
∂QD

X

∂PY
> 0 .

Resolução:

Há uma segunda classificação que diz respeito à relação existente entre os bens.

Imagine dois bens, por exemplo, manteiga e margarina. Suponha ainda que você é uma pessoa 
indiferente entre o consumo desses bens. Logo, se o preço da manteiga sobe, você irá reduzir 
o consumo da manteiga e substituí-la pela margarina. Sendo que esta última terá seu consumo 
majorado.

Pois bem, se dois bens tiverem essa característica eles são denominados de bens substitutos. 
Ou seja, se a mudança no preço de um dos bens provocar uma mudança na demanda do outro 
bem eles podem ser substitutos. Serão considerados substitutos se o aumento no preço de um 
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bem provocar aumento da demanda do outro bem. De forma análoga, dois bens são substitutos 
se a redução no preço de um dos bens provocar redução na demanda do outro bem.

Com isso concluímos que:

Bens Substitutos ⇔
∂QD

X

∂PY
> 0

É importante esclarecer que o símbolo (⇔ ) significa se e somente se. A conclusão acima deve 
ser lida da seguinte forma:

Os bens são substitutos se 
∂QD

X

∂PY
> 0  for verdadeiro e se 

∂QD
X

∂PY
> 0 , os bens são substitutos.

Agora imaginemos a gasolina e o óleo de motor. Se o preço da gasolina aumentar, as pessoas 
tendem a andar menos de carro e, portanto, reduzem a demanda por gasolina. Se as pessoas 
andarem menos de carro passarão mais tempo sem efetuar a troca de óleo e, assim, a demanda 
por óleo de motor será reduzida. Recapitulando, um aumento no preço da gasolina reduz a 
demanda por gasolina e, consequentemente, reduz a demanda por óleo de motor. Esses dois 
bens são considerados bens complementares.

Com isso concluímos que:

Bens Complementares ⇔
∂QD

X

∂PY
< 0

Com isso, os bens são complementares se ∂QD
X

∂PY
< 0  for verdadeiro e se ∂QD

X

∂PY
< 0 , os bens são 

complementares.

A questão está errada.

Gabarito: E

15. (CESPE – MPU – Economista – 2010) 

Se ∂QD
X

∂PX
< 0 , então, o bem é considerado normal.

Resolução:

Explicamos anteriormente que um bem é considerado normal se uma variação positiva na 
renda provocar um aumento na quantidade demandada do bem.

Bem Normal ⇔
∂QD

X

∂R
≥ 0

De forma análoga, se houver uma redução na renda e isso provocar um aumento na demanda 
pelo bem, esse bem é considerado inferior.

Bem Inferior ⇔
∂QD

X

∂R
< 0

A relação entre preço e quantidade classifica o bem em comuns ou de Giffen. Entende-se como 
bens comuns aqueles bens em que as pessoas reduzem o seu consumo quando ocorre um 
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aumento no preço ou quando as pessoas aumentam o seu consumo quando os preços são 
reduzidos. O livro do Varian define o bem comum exatamente como expus acima.

O Mas-Collel define bem de Giffen da seguinte forma:

“Although it may be natural to think that a fall in a good´s price will lead the 
consumer to purchase more of it, reverse situation is not an economic 
impossibility. Good L is said to be a Giffen good at (p,w) if ∂xL p,w( )

∂pL

> 0 .”

Com isso, podemos deduzir:

Bem de Giffen ⇔
∂QD

X

∂pX

> 0

O gabarito da questão está errado.

Gabarito: E

Enunciado para as questões 16 e 17

Utilizando os conceitos básicos da teoria microeconômica, julgue os itens seguintes.

16. (CESPE – Polícia Federal – Agente – 2000) 

Supondo-se que a expansão do efetivo policial conduza a um aumento da necessidade de 
melhor equipá-lo, por exemplo, com armamentos e viaturas, então as exigências em termos 
de pessoal e equipamentos são bens substitutos no que diz respeito à provisão dos serviços de 
segurança pública.

Resolução:

A questão afirma que equipamentos e pessoal para a policia são bens substitutos. Ou seja, você 
não precisa ao mesmo tempo contratar pessoas e comprar equipamentos, pois um substituiu 
o outro. 

Na verdade, a questão está claramente errada, pois pessoal e equipamentos são bens 
complementares.

Não adianta comprar armamento se não tiver ninguém para manuseá-lo e não adianta contratar 
policiais se não tiver armamentos para eles.

Gabarito: E

17. (CESPE – Polícia Federal – Agente – 2000) 

Análise da demanda de farinha de mandioca, no Brasil, indicam que uma expansão da renda 
dos consumidores reduz a demanda por esse produto. Caso essas análises estejam corretas, 
então a farinha de mandioca é um bem inferior.

Resolução:

Nós nunca podemos afirmar que um bem é inferior ou normal. Temos que pesquisar a 
característica daquele bem para uma determinada pessoa, um grupo de pessoas, um pais, etc.
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A questão informa que pesquisas foram realizadas e que o aumento da renda indicou uma 
redução no consumo da farinha de mandioca. Como sabemos que:

Bem Inferior ⇔
∂QD

X

∂R
< 0

É possível concluir que a farinha de mandioca, nesse caso em específico, é um bem inferior e a 
resposta está correta.

Gabarito: C

18. (CESGRANRIO – BNDES – 2008) 

O gráfico abaixo mostra, em linhas cheias, as curvas da demanda e da oferta no mercado de 
maçãs.

Considere que maçãs e pêras são bens substitutos para os consumidores. Se o preço da pêra 
aumentar e nenhum outro determinante da demanda e da oferta de maçãs se alterar, pode-se 
afirmar que

a) a curva de demanda por maçãs se deslocará para uma posição como AB.
b) a curva de oferta de maçãs se deslocará para uma posição como CD.
c) as duas curvas, de demanda e de oferta de maçãs, se deslocarão para posições como AB e 

CD.
d) o preço da maçã tenderá a diminuir.
e) não haverá alteração no mercado de maçãs.

Resolução:

A questão informa que peras e maçãs são bens substitutos para os consumidores. Portanto, 
quando o preço da pêra aumentar, haverá uma redução na quantidade demandada. 

↑PPÊRA ⇒ 	  	  ↓QD
PÊRA

Essa redução na demanda por pêra faz com que os consumidores migrem para o consumo de 
maçã e acabam provocando um deslocamento da curva de demanda de maçã para cima e para 
a direita (linha tracejada AB).
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↑PPÊRA ⇒ 	  	  ↓QD
PÊRA ⇒↑ 	  QD

MAÇÃ

Observe que, pelo gráfico, parece que há uma resposta por parte dos produtores de maçã, que 
desloca a curva de oferta do bem, mas isso já está fora do que é necessário para responder à questão.

Sendo assim, o gabarito é a letra A.

Gabarito: A

19. (CESGRANRIO – Petrobrás – Economista Junior – 2008) 

A figura abaixo mostra a demanda (D) e a oferta (S) de maçãs, bem como o preço e a quantidade 
de equilíbrio do mercado (p* e q*, respectivamente).

Suponha que os consumidores considerem a pêra um bem substituto da maçã. Um aumento 
do preço da pêra altera

a) o preço de equilíbrio no mercado de pêras, apenas.
b) o preço de equilíbrio no mercado de maçãs para um valor maior que p*.
c) a quantidade de equilíbrio no mercado de maçãs, para um valor menor que q*.
d) a curva de oferta de maçãs, apenas.
e) a curva de demanda por maçãs para uma posição como AB na figura.

Resolução:

É impressionante como a CESGRANRIO gosta de maçãs e peras. Não é mesmo? Risos...

O aumento no preço da pêra, dado que ela é considerada substituta maçã, reduz a quantidade 
demandada de pêra e, consequetemente, aumenta a demanda de maçã.

Esse aumento na demanda por maçã é mostrado com um deslocamento da curva de demanda 
para cima e para a direita. Se nada mais for alterado, haverá um aumento no preço de equilíbrio 
do mercado de maçã que passará a ser negociada por um valor superior a p*.

Sendo assim, o gabarito é a letra B.

Gabarito: B
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20. (CESGRANRIO – Empresa de Pesquisa Energética – 2007)

A curva de demanda por determinado bem é mais elástica (em relação a seu preço) se houver:

a) muitos bens complementares ao bem em questão.
b) maior prazo para o consumidor se adaptar ao novo preço.
c) custo fixo elevado na produção do bem.
d) expansão da política monetária.
e) poucos bens substitutos para o bem em questão.

Resolução:

Em geral, quando um preço de um bem aumenta, você está preso àquele bem. Se o preço do 
bem aumentar muito e você não tiver condição de modificar o seu consumo, você continuará 
comprando o bem mas começará a procurar uma alternativa de consumo.

Portanto, a elasticidade da grande maioria dos bens é maior no longo prazo do que no curto 
prazo. Ou melhor, vamos escrever isso de forma mais correta apesar de o examinador usar com 
muita frequência essa linguagem que utilizei acima.

As pessoas, em geral, são mais elásticas no longo prazo do que no curto prazo. Isto porque 
quanto maior o prazo maior a facilidade de se encontrar bens substitutos àqueles que tiveram 
seus preços majorados.

Sendo assim, o gabarito é a letra B.

Gabarito: B

21. (CESGRANRIO – Empresa de Pesquisa Energética – 2006) 

Mês 1: Pb = 50 e Qa = 400

Mês 2: Pb = 45 e Qa = 420

Baseada nos dados acima, a elasticidade-preço cruzada da demanda dos bens a e b é:

a) 1.50 
b) 1.25 
c) 1.00 
d) 0.50 
e) 0.00

Resolução:

A equação da elasticidade-preço cruzada é:

εA,B =

ΔQA

QA

ΔPB
PB

=

QA
2 −QA

1

QA
1

PB
2 −PB

1

PB
1

εA,B =

420− 400
400

45−50
50

=

20
400
−5
50

= 0,05
−0,10

= −0,50
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A elasticidade cruzada da demanda é negativa e isso mostra que os bens são complementares. 
Observe que quando o preço do B cai, há um aumento na quantidade demandada de B 
e, consequentemente, um aumento na demanda de A. Isso condiz com os números, mas 
infelizmente não há uma resposta correta.

Imagine-se no meio da prova. O que você faria? Eu faria a questão novamente, conferindo as 
contas e vendo que não há nenhum erro, marcaria D. Se o gabarito oficial viesse diferente disso, 
recurso na certa.

Sendo assim, o gabarito (apesar de equivocado) é a letra D.

Gabarito: D

22. (CESGRANRIO – Ministério Público Rondônia – Economista – 2005) 

A elasticidade-preço da demanda é a relação preço-quantidade multiplicada pela(o):

a) inclinação da curva de demanda.
b) inclinação da curva de oferta.
c) unidade.
d) quadrado da quantidade demandada.
e) quadrado dos preços.

Resolução:

A equação da elasticidade-preço da demanda é a determinada abaixo:

εD =

ΔQ
Q
ΔP
P

= ΔQ
Q

⋅ P
ΔP

= ΔQ
ΔP

INCLINAÇÃO
DA	  	  DEMANDA

!
⋅ P
Q

Sendo assim, o gabarito é a letra A.

Gabarito: A

23. (CESGRANRIO – Petrobrás – Economista Junior – 2008) 

Quando a elasticidade-renda da demanda por determinado bem é igual a – 0,5, o bem é 
considerado

a) inferior.
b) normal.
c) inelástico.
d) superior.
e) de luxo.
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Resolução:

Se a elasticidade-renda da demanda for negativa indica que um aumento na renda provoca 
uma redução na quantidade demandada ou uma redução na renda induz a um aumento na 
demanda.

Quando isso ocorre, dizemos que o bem é inferior.

Sendo assim, o gabarito é a letra A.

Gabarito: A

24. (CESGRANRIO – Refap – Economista Junior – 2007) 

A elasticidade renda da demanda por certo bem é menor que 1. Isso significa, necessariamente, 
que:

a) aumentos na renda diminuem a quantidade demandada do bem.
b) aumentos da renda aumentam a quantidade demandada do bem.
c) a variação percentual da quantidade demandada do bem é menor que o aumento 

percentual da renda.
d) o bem é superior.
e) o bem é inferior.

Resolução:

Vejam, se a elasticidade-renda da demanda for menor do que 1, ela pode ser negativa ou estar 
situada no intervalo entre zero e um.

Observem que o examinador deixou aberta uma possibilidade de recurso, até porque quando 
ela indica como gabarito o fato de que a variação percentual da quantidade demandada é 
menor que o aumento percentual da renda, ele está afirmando que a elasticidade-renda está 
entre o intervalo de – 1 a 1.

Com base em nossa análise inicial, parece que ele queria se referir aos bens necessários, mas 
não o fez da forma mais correta.

Por falta de uma alternativa melhor, devíamos marcar a letra C.

Gabarito: C

Enunciado para as questões 25 a 28

Tarifa de ônibus pode ir para R$ 1,90

A proposta de aumento das passagens de ônibus de Belém e Ananindeua sai segunda-feira, 
1º de fevereiro. Segundo o DIEESE, uma planilha de custos mostra que há defasagem na atual 
tarifa, já que, segundo justificativas das empresas, houve aumento do salário mínimo, de peças 
e de combustível. No dia seguinte, a companhia chegou a divulgar uma planilha técnica com a 
proposta do aumento da passagem de R$ 1,70 para R$ 1,90, com reajuste de 11,76%.

O Liberal, 29/1/2010 (com adaptações).
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Com referência ao assunto abordado no texto acima, julgue os itens que se seguem.

25. (CESPE – BASA – Economista – 2010) 

Transporte público de ônibus tem característica de serviço com demanda inelástica. Portanto, 
com o reajuste anunciado espera-se uma redução inferior a 11,76% na quantidade de 
passageiros transportados.

Resolução:

A elasticidade mostra a variação de uma grandeza quando há uma mudança em outra grandeza.

Nós falamos que quando há um aumento de preços, em geral, espera-se uma redução na 
quantidade demandada. Seria interessante tanto para o consumidor quanto para o empresário, 
mesmo antes de aumentar o preço, saber o quanto que haveria de redução de demanda caso 
esse preço fosse majorado em 1%. Ou seja, qual a redução de demanda por cada unidade de 
aumento de preço. Esse conceito é o de elasticidade-preço da demanda.

Segundo Pindyck:

“A elasticidade é uma medida da sensibilidade de uma variável em relação a outra. Mais especifica-
mente, trata-se de um número que nos informa a variação percentual que ocorrerá em uma variável 

como reação a uma variação de 1% em outra variável.”

Apesar de o conceito de elasticidade ser genérico, ao relacionarmos duas grandezas, 
especificamos esse conceito em relação a elas. 

Ao falarmos da elasticidade-preço da demanda23 estaremos mensurando a variação na 
quantidade demandada como reação a uma variação de 1% no preço do bem. Matematicamente, 
temos:

εD =

ΔQD

QD

ΔP
P

=
ΔQD

QD

⋅ P
ΔP

=
ΔQD

ΔP
Derivada	  de	  Q
em	  relação	  a	  P

!
⋅ P
QD

Quando definimos a elasticidade-renda da demanda, estamos buscando a variação percentual 
na quantidade demandada como reação a uma mudança de 1% na renda. Matematicamente, 
temos:

εR =

ΔQD

QD

ΔR
R

=
ΔQD

QD

⋅ R
ΔR

=
ΔQD

ΔR
Derivada	  de	  Q
em	  relação	  a	  R

!
⋅ R
QD

23 A derivada de Q em relação a P, informará a variação da quantidade quando o preço alterar em uma unidade. Você 
deve estar pensando que a elasticidade é a própria derivada, mas não é verdade, pois aqui tratamos de valores 
absolutos enquanto que a elasticidade mensura valores relativos.



MTE - Auditor Fiscal do Trabalho – Economia do Trabalho – Prof. César Frade

www.acasadoconcurseiro.com.br 2703

Se falarmos da elasticidade-preço cruzado da demanda (ou elasticidade cruzada da demanda) 
estamos procurando saber qual seria a variação percentual na demanda do bem Y quando 
ocorrer uma mudança de 1% no preço do bem X. Matematicamente, temos:

εX,Y =

ΔQY

QY

ΔPX
PX

=
ΔQY

QY

⋅
PX
ΔPX

=
ΔQY

ΔPX
Derivada	  de	  QY
em	  relação	  a	  PX

!
⋅
PX
QY

Por fim, tratando da elasticidade-preço da oferta estaremos informando qual seria a variação 
percentual na oferta quando ocorrer uma mudança de 1% no preço do bem. Observe que 
enquanto o aumento de preço afasta os consumidores e, portanto, reduz a demanda, esse 
mesmo aumento encoraja os produtores a aumentar a produção. Logo, a relação preço x 
quantidade ofertada é direta. Matematicamente, temos:

εO =

ΔQO

QO

ΔP
P

=
ΔQO

QO

⋅ P
ΔP

=
ΔQO

ΔP
Derivada	  de	  QO
em	  relação	  a	  P

!
⋅ P
QO

Em geral, a elasticidade-preço da demanda é negativa. A exceção ocorre com os bens de Giffen, 
cuja elasticidade é positiva.

Importante ainda alguns conceitos atrelados a essa elasticidade. Observe que, se a equação 
der um resultado maior do que a unidade, isso significa que quando houver uma variação no 
preço a variação da quantidade será ainda maior que esse montante. Ou seja, um aumento no 
preço é seguido de uma redução mais que proporcional da quantidade.

εD =

ΔQD

QD

ΔP
P

= < −X
X

< −1	  	  	  ou	  	  	   εD >1

A equação acima mostra que se o preço aumentar em X, a demanda cairá mais que X e, assim, 
a elasticidade será menor do que – 1. Podemos ainda dizer que o módulo da elasticidade será 
maior que 1. Nestes casos, dizemos que o bem tem demanda elástica, ou seja, menor que – 1 
(em módulo, maior que 1). 

Bens com demanda elástica são aqueles dos quais os consumidores possuem condições de 
reduzir bem o seu consumo quando houver um aumento de preço. Em geral, isso ocorre quando 
o bem possui bons substitutos ou é um bem supérfluo. Nesses dois casos, o consumidor pode 
reduzir o consumo quando o preço for majorado sem que perca muito de seu bem-estar.
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Se o aumento de preço provocar uma pequena redução na quantidade demandada, dizemos 
que esse bem é inelástico. Isso ocorrerá somente se a variação percentual na demanda for 
menor, em módulo, que a variação percentual no preço.

εD =

ΔQD

QD

ΔP
P

= > −X
X

> −1	  	  	  ou	  	  	   εD <1

Se o preço do bem aumentar em X e houver uma redução da demanda menor do que – X, 
logo, a elasticidade será maior que – 1. E o módulo da elasticidade-preço da demanda será 
menor que 1. Isso significa que o consumidor não pode ou não está interessado em reagir a um 
aumento de preço. E isto se deve ao fato de que o consumidor precisa do bem em questão ou 
esse bem tem um preço muito baixo se comparado à renda ou patrimônio do consumidor.

Imagine que você foi a uma boa churrascaria, por exemplo, Porcão. Ao pagar a conta viu que 
o rodízio saiu por R$ 80,00. Você acha caro, mas pagou e voltará poucas vezes no ano. O 
que ocorrerá com a sua demanda por rodízios no Porcão se o preço por pessoa passar para  
R$ 150,00. Com certeza, sua demanda que já era reduzida, irá se reduzir ainda mais.

Vamos agora pensar em um excelente e consagrado jogador de futebol. Pense em algum 
que joga ou já jogou na Europa por pelo menos 5 anos, em time de ponta, já disputou, no 
mínimo, duas Copas do Mundo. Imagine que essa pessoa adora, assim como você, o rodízio do 
Porcão. Quando o preço subir de R$ 80,00 para R$ 150,00, o que vai ocorrer com a demanda 
de rodízio por essa pessoa? Praticamente não sofrerá alteração porque esse rodízio mesmo 
que seja consumido diariamente pouco impactará na receita mensal desse jogador ou em seu 
patrimônio. Logo, esse jogador acaba sendo inelástico em relação a esse bem.

Como as pessoas que utilizam o transporte público, em geral, o fazem por necessidade e não 
por luxo, quando houver um aumento no preço do mesmo, essas pessoas não poderão alterar 
muito o seu consumo. Elas não alteram porque necessitam manter sua rotina e não possuem 
uma alternativa razoável no curto prazo. Com isso, podemos concluir que o transporte público 
é um bem inelástico, bem este que reduz a demanda em uma quantidade menor do que o 
aumento do preço. Sendo assim, se o preço subiu 11,76%, a demanda irá reduzir menos que 
11,76% e o gabarito é CERTO. 

Observe que a questão não te obriga a saber que o transporte público é inelástico. Este fato é 
AFIRMADO na questão. Em geral, as questões deverão fazer isso pois o que é inelástico para 
mim pode ser elástico para você e vice-versa.

Gabarito: C

26. (CESPE – BASA – Economista – 2010) 

Considere que uma greve dos motoristas e cobradores de ônibus por aumento de salários 
acarrete um aumento no preço das passagens superior aos 11,76% anunciados. Nesse caso, 
se o transporte público de ônibus tiver característica de serviço com demanda inelástica e se 
as demais variáveis envolvidas no setor forem mantidas constantes, então esse aumento de 
preços ocasionará redução no lucro dos empresários.
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Resolução:

O entendimento dessa questão é muito importante. Se a demanda pelo bem é inelástica, isso 
significa que a resposta na redução da quantidade demandada será menor do que o aumento 
no preço. Vamos para um exemplo numérico que isso ficará mais claro.

Suponha que uma empresa tenha um bem sendo comercializado ao preço de R$ 1,00 e que ela 
consegue vender 100 unidades desse produto. Dessa forma, a receita total da empresa é igual 
a R$ 100,00.

Se os consumidores forem inelásticos em relação a esse bem, um aumento de 10% no preço 
provocará uma redução na demanda inferior a 10%. Para facilitar nossas contas, suponhamos 
que à medida que o preço aumento para R$ 1,10 a demanda caia para 95 unidades. Dessa 
forma, a demanda é inelástica, conforme calculado abaixo e a receita será de R$ 104,50.

εD =

ΔQD

QD

ΔP
P

=

Q2 −Q1( )
Q1

P2 −P1( )
P1

=

95−100( )
100

1,10−1,00( )
1,00

=

−5( )
100
0,10
1,00

= −5%
10%

= −0,5

Observe que o aumento no preço levou a um aumento da receita. Dessa forma, vemos que o 
lucro da empresa aumentou. O lucro de uma empresa é a receita total menos o custo total. 
Observe que a receita total aumentou e o custo caiu, pois agora serão produzidos apenas 95 
unidades e não mais 100 unidades.

Lucro	   Π( )=Receita	  Total	  -‐	  Custo	  Total
↑Π =↑RT-‐↓CT

Se o bem for elástico, a demanda se reduzirá mais do que o aumento do preço. Imagine o 
mesmo aumento de 10% no preço e uma redução de 20% na quantidade demandada. Dessa 
forma, o preço passaria para R$ 1,10 mas a demanda cairia para 80 unidades.

εD =

ΔQD

QD

ΔP
P

=

Q2 −Q1( )
Q1

P2 −P1( )
P1

=

80−100( )
100

1,10−1,00( )
1,00

=

−20( )
100
0,10
1,00

= −20%
10%

= −2,0

Se por um lado o custo da empresa irá se reduzir pois houve uma redução na quantidade 
produzida, por outro a receita também será reduzida. Se o lucro vai aumentar ou diminuir, 
depende de qual dos dois movimentos irá prevalecer.

Lucro	   Π( )=Receita	  Total	  -‐	  Custo	  Total
↓↑Π =↓RT-‐↓CT
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Portanto, tendo em vista o fato de que a questão afirma que o transporte público é inelástico, 
um aumento no preço provocará aumento no lucro. Se o bem fosse elástico, o aumento no 
preço poderia provocaria aumento no lucro até determinado momento e depois passaria a 
provocar redução.

Sendo assim, a questão está ERRADA, pois o aumento de preços AUMENTARÁ o lucro dos 
empresários, dada a inelasticidade do bem.

Gabarito: E

27. (CESPE – BASA – Economista – 2010) 

Caso o coeficiente de elasticidade da demanda por transporte público de ônibus em Belém 
e Ananindeua seja igual a 0,5, então haverá uma redução, entre 8% e 10%, na quantidade 
demandada por transporte público.

Resolução:

Se houve um aumento de 10,76% no preço do transporte público e sabendo que a elasticidade 
é igual a 0,5 (observe que foi informado o módulo da elasticidade ou então o examinador 
“comeu mosca”. Entretanto, isso não mudará o gabarito, mas abriu uma grande chance para 
recurso se fosse certo), podemos calcular a variação na demanda nesses dois municípios.

εD =

ΔQD

QD

ΔP
P

=

Q2 −Q1( )
Q1

P2 −P1( )
P1

εD = 0,5=
X

11,76%
X = 0,5⋅11,76%
X = 5,88%

Observe que apesar de eu ter feito os cálculos sem considerar os sinais, na verdade o valor de 
X deveria ser – 5,88%.

Assim sendo, o gabarito está ERRADO.

Gabarito: E

28. (CESPE – BASA – Economista – 2010) 

Com demanda inelástica, o aumento da oferta de transporte com a colocação de mais ônibus 
nas ruas aumenta a receita dos empresários.

Resolução:

Se a demanda é inelástica, uma variação nos preços provoca uma variação na demanda de 
proporção menor do que aquela obtida nos preços. Isso vale tanto para aumento quanto para 
redução de preços.
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Por exemplo, em geral, café é um bem inelástico para muitas pessoas. Imagine que um 
consumidor goste muito de café. Você acredita que uma queda no preço do café poderá 
aumentar muito o consumo deste bem? Provavelmente, não. Pois, café é um bem que você 
suporta tomar até um determinado limite e se esse consumidor gosta tanto de café, ele deve 
estar próximo desse limite e não é a queda no preço que irá alterar seu consumo.

Podemos pensar de forma análoga sobre o serviço de transporte público. Imagine um 
trabalhador que necessita de transporte público pelo fato de não possuir um carro. Será que 
quando houver mais ônibus na rua, ele utilizará mais transporte público? A resposta é não. 
Primeiro porque estamos falando da elasticidade-preço da demanda e isso informa como que a 
demanda altera em relação ao preço. Se o preço não mudou, não haverá alteração da demanda 
e, portanto, a receita do produtor continua a mesma.

Em segundo lugar, porque esse consumidor já consome, em geral, a quantidade de transporte 
público que lhe agrada e um aumento da oferta lhe trará mais conforto mas não fará com que 
ele o utilize mais.

Sendo assim, a questão está ERRADA.

Gabarito: E

29. (FCC – ANALISTA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO – SEFAZ-SP 2010) 

Alterações no preço de um bem comercializado em uma estrutura de mercado de concorrência 
perfeita ocorrem

a) ao longo da curva de demanda, quando se modifica a quantidade de consumidores no 
mercado.

b) em função de deslocamentos da curva de demanda, quando se altera a renda dos 
consumidores.

c) ao longo da curva de demanda, quando se altera o preço de bens complementares.
d) em função de deslocamentos da curva de demanda, quando se altera o preço dos insumos 

de produção desse bem.
e) ao longo da curva de demanda, quando se modificam as preferências dos consumidores.

Resolução:

Apesar de essa questão falar do mercado de concorrência perfeita, tal fato não muda em nada 
tudo que foi estudado sobre demanda.

Dessa forma, sabemos que mudanças nos preços provocam deslocamento sobre a curva de 
demanda. Por outro lado, mudanças na renda dos consumidores, preço de outros bens, gosto 
e expectativas.

Portanto, quando ocorre uma alteração na renda dos consumidores, há um deslocamento da 
curva de demanda.

Sendo assim, o gabarito é a letra B.

Gabarito: B
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30. (FCC – AUDITOR TCE-AL – 2008) 

O gráfico abaixo mostra as curvas de demanda e de oferta no mercado competitivo de soja. Um 
aumento do preço de fertilizantes agrícolas vai provocar:

a) uma quantidade de equilíbrio final no mercado de soja superior à quantidade de equilíbrio 
inicial q0.

b) um preço de equilíbrio final de soja inferior ao preço de equilíbrio inicial p0.
c) um deslocamento da curva de demanda por soja.
d) um deslocamento da curva de oferta de soja.
e) aumento na oferta de farelo de soja.

Resolução:

A questão fala que houve um aumento do preço dos fertilizantes. Isso não provoca nada na 
curva de demanda, altera apenas a curva de oferta.

Como o fertilizante é um insumo para produzir soja, quando há um aumento no preço dos 
fertilizantes, ocorre uma redução na produção, ceteris paribus, e, portanto, um deslocamento 
na curva de oferta.

Para que haja uma redução na quantidade ofertada de equilíbrio, a curva de oferta deverá se 
deslocar para cima e para a esquerda como na figura abaixo.

Sendo assim, o gabarito é a letra D.

Gabarito: D
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31. (FCC – AUDITOR TCE-AL – 2008) 

Se a elasticidade preço da demanda por cigarros for igual a menos 0.4, isto significa que:

a) um aumento de preço dos cigarros reduz a receita total auferida pelos produtores de 
cigarro.

b) os aumentos na renda do consumidor aumentam em 0.4% a demanda por cigarros.
c) se o preço de cigarros aumentar 10%, a quantidade demandada por cigarros vai diminuir 

em 8%.
d) se o preço de cigarros aumentar 4%, a quantidade demandada por cigarros vai diminuir em 

10%.
e) se o preço de cigarros aumentar, a quantidade demandada por cigarros vai diminuir, 

embora percentualmente menos que o aumento dos preços.

Resolução:

A elasticidade-preço da demanda por um bem informa qual a variação percentual na demanda 
resultante de uma variação de um por cento no preço do bem.

Portanto, sabemos que, se um bem não for de Giffen, quando o preço dele aumentar, tal fato 
irá provocar uma redução na quantidade demandada do mesmo.

Assim, se a elasticidade-preço da demanda for igual a -0,4, temos que para cada aumento de 
1% no preço, a demanda cairá em 0,4%. Portanto, ocorrerá uma diminuição percentual menor 
na demanda por cigarro do que no preço do mesmo e o bem será considerado inelástico.

Sendo assim, o gabarito é a letra E.

Gabarito: E

32. (FCC – AUDITOR TCE-AL – 2008) 

No gráfico abaixo aparece em traço cheio a curva de demanda por maçãs. Sendo as pêras um 
bem substituto para as maçãs, um aumento de preço da pêra:

a) altera a curva de demanda por maçãs para uma posição como A B.
b) altera a curva de demanda por maçãs para uma posição como C D.
c) altera a curva de demanda por maçãs para uma posição como A D.
d) altera apenas a curva de oferta de maçãs.
e) não altera a posição da curva de demanda por maçãs.
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Resolução:

Observe que o gráfico acima trata da demanda por maçãs em função do preço das maçãs. A 
questão pergunta o que ocorrerá com o gráfico da demanda por maçãs se o preço da pêra for 
modificado dado que esses bens são substitutos.

A ideia inicial que temos é que pêra e maçã são bens substitutos. Entretanto, é necessário que 
a questão deixe isso bem claro, pois não precisamos saber desse tipo de argumento e assim foi 
feito, não é mesmo?

Quando bens complementares ou substitutos modificarem a demanda de um bem, a curva de 
demanda irá se deslocar de forma paralela. Com isso, não pode ser resposta o segmento de 
reta representado por B C.

A resposta a essa questão será, obrigatoriamente, A B ou C D.

Como os bens são substitutos, um aumento no preço da pêra reduz a demanda por pêra e, 
portanto, aumenta a demanda por maçã. Dessa forma, haverá um deslocamento da curva de 
demanda para cima e para a direita. Portanto, será o segmento A B a nova curva de demanda.

Sendo assim, o gabarito é a letra A.

Gabarito: A

33. (FCC – ANALISTA TRAINEE – METRO-SP – 2008) 

A curva de demanda de mercado de um bem normal se desloca para a esquerda de sua posição 
original. Uma das causas possíveis é o aumento do

a) preço do bem substituto.
b) poder aquisitivo real dos consumidores.
c) número de consumidores.
d) preço do próprio bem.
e) preço de um bem complementar.

Resolução:

Se um bem é considerado normal, esse bem não é de Giffen. Lembre-se que todo bem de Giffen 
é um bem inferior. Sendo assim, a curva de demanda tem uma inclinação descendente, como 
na figura abaixo.
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Se a curva for deslocada para a esquerda, está ocorrendo uma redução na quantidade 
demandada e tal fato só pode ocorrer se houver mudança em renda, preço de produtos 
substitutos, gosto e expectativas.

Observe que temos tanto a opção de bem complementar e bem substituto. Como a reação deles 
é inversa, a resposta tem que ser um dos dois. Vamos tratar dos bens substitutos, inicialmente.

Se aumentarmos o preço de um bem substituto, a quantidade demandada desse bem será 
reduzida. Portanto, ao aumentarmos o preço da margarina, a demanda por margarina cairá e, 
assim, haverá um aumento na demanda por manteiga que seria um substituto da margarina. 
Com isso, a demanda haveria um deslocamento da curva de demanda para cima e para a direita.

Se pensarmos no caso de bens complementares, nós teríamos o resultado inverso. Ou seja, ao 
pensarmos em um aumento no preço do óleo da gasolina, haveria uma redução no consumo 
do mesmo e, portanto, uma redução na demanda por óleo de motor. Dessa forma, haveria um 
deslocamento para baixo e para a esquerda da curva de demanda.

Sendo assim, o gabarito é a letra E.

Gabarito: E

34. (FCC – ANALISTA MPU 2007 – ÁREA ECONOMIA) 

A demanda de um bem normal num mercado de concorrência perfeita é função decrescente

a) do número de demandantes do bem.
b) do preço dos insumos utilizados em sua fabricação.
c) do preço do bem complementar.
d) do preço do bem substituto.
e) da renda dos consumidores.

Resolução:

Vamos verificar qual das variáveis é função decrescente da demanda, ou seja, qual a variável 
que quando aumentada provoca redução na quantidade demandada.

Sabemos que variação nos preços de bens complementares e substitutos podem provocar 
mudanças na quantidade demandada do bem. Observe que temos essas duas opções. Portanto, 
a resposta, obrigatoriamente, deve ser uma das duas alternativas.

Comecemos testando os bens complementares. Se dois bens forem complementares, caso 
da gasolina e óleo de motor, o aumento do preço de um deles (gasolina) provoca a redução 
de sua demanda (gasolina) e, assim, uma redução na demanda do outro bem. Logo, os bens 
complementares, quando majorados provocam uma redução na quantidade demandada.

Sendo assim, o gabarito é a letra C.

Gabarito: C
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35. (FCC – ANALISTA MPU 2007 – ÁREA ECONOMIA) 

O deslocamento para a esquerda da curva de oferta de um bem num mercado de concorrência 
perfeita pode ser ocasionado, tudo o mais constante, por

a) uma diminuição do preço do bem substituto.
b) um aumento do número de consumidores do bem.
c) um aumento do preço do bem complementar.
d) uma redução dos preços dos insumos utilizados em sua fabricação.
e) um aumento da tributação indireta.

Resolução:

A quantidade ofertada de um bem é modificada por variação do preço do bem, por variação no 
preço dos insumos e expectativas.

Importante notar que quando ocorre a tributação de um determinado bem, tal fato vai propiciar 
um deslocamento das curvas de oferta ou demanda também, dependendo do agente que 
“notificado” a efetuar o pagamento, resultando em aumento de preço e redução de quantidade 
de equilíbrio.

 

Observe que a aplicação de uma tributação indireta sobre o bem acima, acabou ocasionando 
um deslocamento na curva de oferta para cima e para a esquerda. Provocando, em último caso, 
uma redução da quantidade ofertada e da quantidade de equilíbrio.

Sendo assim, o gabarito é a letra E.

Gabarito: E

36. (FCC – ANALISTA MPU 2007 – ÁREA ECONOMIA) 

Quanto à função demanda, é correto afirmar:

a) uma diminuição do preço do bem, tudo mais constante, implicará aumento no dispêndio 
do consumidor com o bem, se a demanda for elástica em relação a variações no preço 
desse bem.

b) se essa função for representada por uma linha reta paralela ao eixo dos preços, a 
elasticidade-preço da demanda será infinita.
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c) se essa função for representada por uma linha reta negativamente inclinada, o coeficiente 
de elasticidade- preço será constante ao longo de toda essa reta.

d) se a demanda for absolutamente inelástica com relação a modificações no preço do bem, a 
função demanda será representada por uma reta paralela ao eixo das quantidades.

e) uma diminuição do preço do bem deixará inalterada a quantidade demandada do bem, a 
menos que também seja diminuída a renda nominal do consumidor.

Resolução:

Essa questão versa sobre a relação entre elasticidade e dispêndio. Esse é um tópico interessante 
e a melhor forma de compreender o assunto é tentando simular um exemplo numérico.

Imagine a situação de um bem que custa R$ 1,00 e que o consumo do mesmo seja igual a 100 
unidades.

Preço (R$) Quantidade Dispêndio (R$) Elasticidade
1,00 100 100,00 Elástica

Se a demanda é dita elástica, isso significa que o módulo da elasticidade é maior do que 1 
e, portanto, um aumento no preço provocará uma redução mais do que proporcional na 
quantidade demandada. Ou seja, se supormos um aumento de 10% no nível de preço, a 
demanda deverá cair de uma magnitude maior do que esses 10%.

∈=
maior que 10%

10%
>1→Demanda Elástica

Preço (R$) Quantidade Dispêndio (R$) Elasticidade
1,00 100 100,00 Elástica
1,10 80 88,00

Observe que um aumento no preço de 10%, provocou uma redução da demanda da ordem de 
20%. No entanto, a redução no dispêndio do consumidor foi de apenas 12%.

Preço (R$) Quantidade Dispêndio (R$) Elasticidade
1,00 100 100,00 Inelástica
1,10 95 104,50

Sendo o bem inelástico, quando ocorre o aumento do preço deste bem em 10%, a quantidade 
demandada cai mas numa proporção inferior ao aumento do preço e, nesse caso, caiu 5%. 
Quando isto ocorre, há um aumento do dispêndio do consumidor em relação àquele bem.

E o inverso também vale para os dois casos. Ou seja, se a demanda for elástica e o preço cair 
em 10%, a quantidade demandada irá aumento em mais que 10%, por exemplo, 20%. Com 
isso, o dispêndio do consumidor irá aumentar. Para vermos isso, basta pensarmos no processo 
inverso, no processo de retorno do exemplo citado.
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Preço (R$) Quantidade Dispêndio (R$) Elasticidade
1,10 80 88,00 Elástica
1,00 100 10,00

Sendo assim, o gabarito é a letra A.

Gabarito: A

37. (FCC – ANALISTA MPU 2007 – ÁREA ECONOMIA) 

Em relação à elasticidade-preço da demanda, é correto afirmar que:

a) quanto maior o número de substitutos do bem, sua demanda tende a ser menos elástica.
b) se a demanda for inelástica, a variação percentual da quantidade procurada é maior, em 

módulo, que a do preço de mercado.
c) se a curva de demanda do bem for linear, a elasticidade-preço é constante qualquer que 

seja o preço de mercado.
d) quanto maior a essencialidade do bem para o consumidor, mais elástica será sua demanda.
e) se a demanda for elástica, um aumento do preço de mercado tenderá a reduzir a receita 

total dos produtores.

Resolução:

Essa questão versa sobre elasticidade. 

Se um bem possui bons e muitos substitutos, quando ocorre uma alteração em seu preço, 
há uma fuga para o bem substituto e, portanto, uma alteração significativa da quantidade 
demandada. Dessa forma, podemos concluir que quando um produto tem bons substitutos, 
a sua demanda tende a ser elástica, uma vez que a fuga do produto tende a ser relativamente 
maior se comparada ao aumento de preços. Portanto, quanto maior o número de substitutos, 
mais elástica tende a ser a demanda.

Sabemos que a equação da elasticidade-preço é dada por:

∈=

ΔQD

QD

ΔP
P

A demanda é considerada inelástica se o módulo da elasticidade-preço for menor do que 1 e 
isso ocorre quando a reação na demanda for proporcionalmente menor do que a variação no 
preço. Portanto, se a variação na demanda for maior que a variação no preço, o numerador da 
equação é maior que o denominador, em módulo, e, assim, a demanda seria elástica.

Quando a curva de demanda for linear, a elasticidade-preço da demanda será diferente em 
todos os pontos da curva. Veja no gráfico abaixo as elasticidades-preço em cada ponto da curva 
de demanda.

Portanto, em uma curva de demanda linear, temos:
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 • No ponto em Q for zero, a demanda é infinitamente elástica;

 • No ponto em P for zero, a demanda é infinitamente inelástica;

 • No ponto médio temos a elasticidade unitária da demanda;

 • Entre Q igual a zero e o ponto médio, a demanda é elástica; e

 • Entre P igual a zero e o ponto médio, a demanda é inelástica.

Com relação ao conceito de essencialidade, temos que ter certo cuidado. Imagine a situação 
de um remédio essencial. Se o preço desse remédio for aumentado, como ele é essencial, o 
consumidor não deverá reduzir a sua demanda de forma significativa em relação a esse bem. 
Dessa forma, a variação na demanda tende a ser menor que a variação no preço. Portanto, a 
demanda tende a ser inelástica.

Para verificarmos a relação entre a receita e elasticidade, a melhor opção é fazermos um 
exemplo.

Imagine a situação de um bem que custa R$ 1,00 e que o consumo do mesmo seja igual a 100 
unidades.

Preço (R$) Quantidade Dispêndio (R$) Elasticidade
1,00 100 100,00 Elástica

Se a demanda é dita elástica, isso significa que o módulo da elasticidade é maior do que 1 
e, portanto, um aumento no preço provocará uma redução mais do que proporcional na 
quantidade demandada. Ou seja, se supormos um aumento de 10% no nível de preço, a 
demanda deverá cair de uma magnitude maior do que esses 10%.

∈=
maior que 10%

10%
>1→Demanda Elástica

Preço (R$) Quantidade Receita (R$) Elasticidade
1,00 100 100,00 Elástica
1,10 80 88,00

Observe que um aumento no preço de 10%, provocou uma redução da demanda da ordem de 
20%. Portanto, houve uma queda da receita da empresa da ordem de 12%. A ideia é a mesma 
do dispêndio do consumidor.

Preço (R$) Quantidade Receita (R$) Elasticidade
1,00 100 100,00 Inelástica
1,10 95 104,50
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Sendo o bem inelástico, quando ocorre o aumento do preço deste bem em 10%, a quantidade 
demandada cai, mas numa proporção inferior ao aumento do preço e, nesse caso, caiu 5%. 
Quando isto ocorre, há um aumento da receita total do produtor em relação àquele bem.

Sendo assim, o gabarito é a letra E.

Gabarito: E

38. (FCC – ANALISTA MPU 2007 – ÁREA ECONOMIA) 

A participação dos gastos do bem X no orçamento das famílias tende a diminuir quando a renda 
dos consumidores aumenta. Logo, pode-se concluir, com certeza, que a elasticidade-renda da 
demanda do bem X é

a) negativa e maior que 1, em módulo.
b) negativa e menor que 1, em módulo.
c) igual a 1.
d) menor que 1.
e) positiva e maior que 1.

Resolução:

A elasticidade-renda da demanda mostra a variação percentual na demanda quando ocorre 
uma variação na renda do consumidor.

Acredito que a melhor forma de se fazer essa questão seja por meio de um exemplo.

Vamos imaginar uma situação em que uma pessoa tenha uma renda da ordem de R$1.000,00. 
O bem em questão custa R$1,00 e o consumidor demanda 100 unidades do bem, gastando, 
portanto, 10% de sua renda com o produto.

Preço (R$) Demanda Renda (R$) Gasto com Produto
1,00 100 1.000,00 10%

Se a renda aumentar da ordem de 50%, a demanda poderá se manter constante, aumentar o 
reduzir. Imagine que o bem em questão seja um bem que o consumidor deseja consumir, mas 
não fazia na quantidade desejada por questões financeiras. À medida que a renda aumenta 
para R$1.500,00, o consumidor aumenta o consumo do bem para 120 unidades. Observe que o 
preço do bem foi mantido constante.

Se isso ocorresse, teríamos o seguinte:

Preço (R$) Demanda Renda (R$) Gasto com Produto
1,00 100 1.000,00 10%
1,00 120 1.500,00 8,0%

Observe que quando o aumento da renda supera o aumenta da demanda, há uma redução 
no gasto percentual com o produto. Apesar de esse produto ser normal, ele é considerado 
necessário e tem uma elasticidade-renda da demanda menor do que a unidade. Veja o cálculo:
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∈=

ΔQD

QD

ΔR
R

= 20%
50%

= 0,4

Por outro lado, imagine que a renda aumenta para R$ 1.500,00, mas o consumidor aumenta o 
consumo do bem para 180 unidades. Observe que o preço do bem foi mantido constante.

Se isso ocorresse, teríamos o seguinte:

Preço (R$) Demanda Renda (R$) Gasto com Produto
1,00 100 1.000,00 10%
1,00 180 1.500,00 12,0%

Observe que quando o aumento da demanda supera o aumenta da renda, há um aumento no 
gasto percentual com o produto. Apesar de esse produto ser normal, ele é considerado um 
bem de luxo e tem uma elasticidade-renda da demanda maior do que a unidade. Veja o cálculo:

∈=

ΔQD

QD

ΔR
R

= 80%
50%

=1,6

Por fim, imagine que a renda aumenta para R$1.500,00, mas o consumidor reduz o consumo 
do bem para 75 unidades. Observe que o preço do bem foi mantido constante.

Se isso ocorresse, teríamos o seguinte:

Preço (R$) Demanda Renda (R$) Gasto com Produto
1,00 100 1.000,00 10%
1,00 75 1.500,00 5,0%

Observe que quando há uma redução na demanda e um aumento na renda e tal fato provoca 
uma redução no percentual gasto com o produto. Esse é o tipo de bem que o consumidor 
não tinha tanto interesse em consumir, mas fazia isso por necessidade, por exemplo. Dada 
essa característica, o produto é considerado um bem inferior e possui elasticidade-renda da 
demanda negativa. Veja o cálculo:

∈=

ΔQD

QD

ΔR
R

= −25%
50%

= −0,5

Essa questão, com os dados que foram colocados não nos permite fazer nenhuma inferência 
acerca da magnitude da elasticidade-renda dos consumidores, mas apenas determinar o sinal 
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da mesma. Com certeza, sabemos que ela será negativa e um todos os números negativos são 
menores do que 1.

Assim sendo, o gabarito é a letra D.

Gabarito: D
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Determinada economia apresenta os se-
guintes dados. 

 • população total: 200 milhões de habitantes
 • população acima de 65 anos: 60 milhões de 

habitantes
 • população abaixo de 18 anos: 65 milhões de 

habitantes população abaixo de 14 anos: 50 
milhões de habitantes população abaixo de 
10 anos: 40 milhões de habitantes popula-
ção empregada: 70 milhões de habitantes

 • população fora do mercado de trabalho (de-
salentados): 20 milhões de habitantes
Considerando que a essa economia se apli-
que a mesma abordagem conceitual e me-
todológica adotada no Brasil, julgue os itens 
a seguir.

125.  Não será enquadrado nas estatísticas de 
desemprego o indivíduo em idade ativa 
que estiver fora do mercado de trabalho.

( ) Certo   ( ) Errado

126.  A população economicamente ativa, de 
acordo com a classificação do IBGE, é de 70 
milhões de pessoas.

( ) Certo   ( ) Errado

127.  A taxa de desemprego da economia em 
apreço corresponde a 12,5%.

( ) Certo   ( ) Errado

Considere uma economia descrita pelas se-
guintes condições matemáticas:

p=w1
λ
f τ,zp( ) ;

∂f
∂τ

> 0 ;
∂f
∂zp

> 0

w =pb E,zw( ) ;
∂b
∂E

> 0 ;
∂b
∂zw

> 0

Nesse sentido, considere que p é o preço; 
w é o salário nominal; λ é a produtividade 
do trabalho e 1

λ
 é o requisito unitário de 

mão de obra; τ é o mark-up; zp represen-
ta o conjunto de instituições existentes no 
mercado de bens que deslocam o preço dos 
produtos industriais; E é a taxa de emprego; 
e zw representa as instituições do mercado 
de trabalho, incluindo seguro-desemprego, 
densidade sindical ou proporção dos tra-
balhadores cobertos por acordos coletivos; 
∂f
∂τ

 é a derivada da função f em relação ao 
mark-up; ∂f

∂zp
 é a derivada da função f em 

relação às instituições do mercado de bens; 
∂b
∂E

 é a derivada da função b em relação ao 
emprego; e ∂b

∂zw
 é a derivada da função b em 

relação às instituições do mercado de traba-
lho. Acerca dessa economia, julgue os itens 
que se seguem.

128.  Se essa economia passar a ser regulamen-
tada por um conjunto de leis que permitam 
maior flexibilidade nas relações trabalhistas, 
o resultado será o deslocamento para baixo 
da curva de determinação salarial, com re-
dução da taxa natural de desemprego.

( ) Certo   ( ) Errado

Última Prova
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129.  A longo prazo, o desemprego nessa econo-
mia será igual a zero.

( ) Certo   ( ) Errado

130.  O aumento do seguro-desemprego, em 
equilíbrio, acarreta o aumento do desem-
prego observado.

( ) Certo   ( ) Errado

131.  A taxa de desemprego de equilíbrio inde-
pende da estrutura sindical da economia.

( ) Certo   ( ) Errado

132.  Na economia em questão, as firmas conse-
guirão contratar a quantidade desejada de 
trabalhadores, bastando que seja respeita-
da a condição de o salário real ser maior ou 
igual à produtividade marginal do trabalho.

( ) Certo   ( ) Errado

Em relação ao modelo clássico de salário-
-eficiência, julgue os itens a seguir.

133.  No modelo em apreço, não há desemprego 
involuntário.

( ) Certo   ( ) Errado

134.  Em equilíbrio, a elasticidade do esforço 
com relação ao salário relativo será igual a 
um.

( ) Certo   ( ) Errado

135.  No referido modelo, o desemprego reduz o 
salário-eficiência.

( ) Certo   ( ) Errado

136.  Nesse modelo, as firmas maximizam os 
seus lucros, apesar de o salário real ser es-
tabelecido em patamar superior ao obser-
vado em concorrência perfeita.

( ) Certo   ( ) Errado

Gabarito: 125. C 126. E 127. C 128. C 129. E 130. C 131. E 132. E 133. E 134. C 135. C 136. C
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Galera,

Terminamos aqui a nossa aula. Tentei passar para vocês nesta aula um pouco de como vai ser o 
curso, lembrando sempre que irei mantê-lo com uma linguagem simples e direta com o intuito 
de facilitar a compreensão. Sempre tentando colocar exemplos do nosso dia-a-dia.

Abraços
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Economia do Trabalho

PARTE 2

7. Teoria da Produção

A Teoria da Produção tem vários conceitos idênticos àqueles dispostos na teoria do consumidor. 
Ao longo da aula será possível notar que muitos dos itens só modificam seus nomes, mas as 
características e propriedades permanecem, praticamente, as mesmas.

Enquanto na Teoria do Consumidor estávamos em um plano em que as duas direções nos 
indicavam as quantidades de uma mercadoria para consumo, na Teoria da Produção também 
estaremos em um plano, mas ele nos indicará nas duas direções insumos necessários para a 
produção de um determinado item, produto.

Teremos assim, a criação do espaço dos insumos que poderá ser representado conforme 
desenho abaixo:

Na Teoria da Firma ocorre algo de forma análoga à Teoria do Consumidor, em que podemos 
consumir inúmeros bens, mas restringimos, para efeito de visualização, em apenas dois bens. É 
claro que podemos ter a necessidade de aplicar vários insumos para produzir um determinado 
bem. No entanto, só conseguimos visualizar até a terceira dimensão. Com o intuito de facilitar a 
compreensão devemos sempre utilizar apenas duas dimensões. Importante ressaltar que todos 
os resultados encontrados para duas dimensões podem ser estendidos para N dimensões, 
feitas as pequenas adaptações necessárias. O resultado final será, exatamente, o mesmo.

No caso da Teoria da Produção, representaremos a quantidade produzida com base nos 
insumos capital e trabalho. A função produção, portanto, pode ser representada da seguinte 
forma:
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Y = f (K,L)  ou  Q = f (K,L)

Ponto Importante!
A utilização de apenas duas dimensões visa apenas facilitar nossa visualização gráfica, 
não perdendo qualquer característica importante acerca dos conceitos. Utilizaremos a 
ideia de que a quantidade produzida dependerá apenas de capital e trabalho.

A quantidade produzida pode ser tanto representada por Y ou por Q. Está claro que a 
representação por Q advém da palavra Quantidade e a representação por Y ocorre, em 
geral, nos livros que foram escritos em inglês e advém da palavra “Yield”, cujo significado é 
rendimento.

O primeiro passo para que possamos, realmente, captar a mensagem que será passada é a 
perfeita compreensão das dimensões das palavras capital e insumo.

Entendemos como capital as máquinas que são utilizadas no processo de produção. Não 
devemos levar em consideração o seu custo, ou melhor, o custo do investimento (valor investido 
para a aquisição da máquina), mas a taxa de remuneração do capital que poderemos chamar 
de r. Para simplificar a compreensão, você deve pensar que essa taxa seria uma espécie de 
custo de oportunidade do capital, ou seja, a taxa de juros que o empresário deixa de ganhar 
no mercado financeiro por ter adquirido essa máquina. Se compreender isto, está de ótimo 
tamanho.

Como trabalho, entendemos a mão-de-obra necessária para auxiliar na fabricação dos bens. 
Os trabalhadores devem ir até o chão de fábrica e auxiliar na fabricação dos bens e para isso 
devem receber uma remuneração que irá se chamar salário e será representada por w.

Segundo Pindyck:

“Durante o processo produtivo, as empresas transformam insumos, também 
denominados fatores de produção, em produtos. Por exemplo, uma padaria 
utiliza insumos que incluem o trabalho de seus funcionários; matérias-
primas, como farinha e açúcar; e o capital investido nos fornos, misturadores 
e em outros equipamentos utilizados na produção de pães, bolos e confeitos.

Podemos dividir os insumos em amplas categorias de trabalho, matérias-
primas e capital, sendo que cada uma dessas poderia incluir subdivisões mais 
limitadas. Os insumos de trabalho abrangem os trabalhadores especializados 
(carpinteiros, engenheiros) e os não-especializados (trabalhadores agrícolas), 
bem como os esforços empreendedores dos administradores da empresa.

As matérias-primas incluem o aço, o plástico, a eletricidade, a água e 
quaisquer outros que a empresa adquira e transforme em um produto final. 
O capital envolve as edificações, os equipamentos e os estoques.

A relação entre os insumos do processo produtivo e o produto resultante é 
descrita como função de produção. Uma função de produção indica o produto 
(volume de produção) Q que uma empresa produz para cada combinação 
específica de insumos. Para simplificar, adotamos a premissa de que há 
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apenas dois insumos: o trabalho L e o capital K. Podemos, então, escrever a 
expressão da função de produção como:

Q = F (K,L)

Essa equação nos diz que a quantidade de produto depende das quantidades 
de dois insumos – capital e trabalho.”

Já sei que vocês devem estar se perguntando como devemos representar as matérias-primas. 
Na verdade, devemos lembrar que nós estamos utilizando apenas capital e trabalho. No 
entanto, a matéria-prima também será utilizada entre os itens necessários para a produção. 
Como, possivelmente, estavam estocadas, devemos considerar como capital. No entanto, 
lembrem-se de que estamos fazendo uma simplificação para que passemos a trabalhar em um 
plano com duas dimensões, enquanto que a vida real nos leva a um plano com N dimensões.

7.1. Isoquantas

De forma análoga à Teoria do Consumidor, na qual ligávamos todos os pontos que davam 
ao consumidor o mesmo nível de satisfação, na Teoria da Produção fazemos isso com as 
quantidades produzidas, ou seja, ligamos todas as relações capital x trabalho que informam 
a mesma quantidade produzida. Ao ligamos todas as combinações de capital e trabalho que 
geram um produto final idêntico, teremos a formação das isoquantas. Imagine a seguinte 
situação:

Observe que a tabela desenvolvida acima indica que a utilização de 6 unidades de capital 
combinadas com 1 unidade de trabalho, origina 35 unidades de produto final. De forma 
análoga, 4 unidades de capital combinadas com 2 unidades de trabalho originam a mesma 
produção. Podemos mostrar que:
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Ponto Importante!
Uma Isoquanta informa todas as relações capital x trabalho que resultam em uma 
mesma quantidade produzida.

Segundo Pindyck:

“Uma isoquanta é a curva que representa todas as possíveis combinações de 
insumos que resultam no mesmo volume de produção.”

Geralmente, representamos uma isoquanta utilizando curvas bem comportadas do tipo Cobb-
Douglas.

Nesse gráfico acima temos a presença de duas isoquantas: Q35 e QN. A isoquanta Q35 é a 
representação da combinação capital x trabalho destacada na tabela acima e que produz uma 
quantidade igual a 35 unidades do bem. Entretanto, várias outras combinações1 de capital x 
trabalho podem ser feitas para que seja possível a obtenção de 35 unidades do produto final.

1 Devemos sempre pensar em variáveis contínuas e não discretas. Portanto, há uma quantidade infinita de 
combinações para cada uma das isoquantas.
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Em geral, curvas do tipo Cobb-Douglas geram a seguinte função matemática para a formação 
das isoquantas:

Q = A ∙ Kα ∙ Lβ

Sendo:

A – uma constante positiva;
K – a quantidade de capital empregada;
L – a quantidade de trabalho empregado; e
α, β – constantes positivas

Assim como na Teoria do Consumidor, na Teoria da Produção não há a obrigatoriedade de as 
constantes α e β serem positivas. Entretanto, as trataremos dessa forma, fato que irá gerar 
isoquantas bem comportadas como as desenhadas acima. O fato de essas constantes serem 
positivas implica que um aumento no capital utilizado na produção mantendo constante o nível 
de trabalho, aumentaria a quantidade produzida e o mesmo ocorreria se aumentássemos a 
quantidade de trabalho e mantivéssemos constante o nível de capital.

Ou seja, se α for positivo, ao adquirirmos uma máquina adicional sem que haja qualquer 
alteração na quantidade de trabalho empregada, a quantidade produzida será majorada. Por 
outro lado, se α for um número negativo, a aquisição de uma máquina adicional poderá reduzir 
a quantidade produzida. Cabe esclarecer que a grande maioria das vezes, os valores de α e β 
devem mesmo ser positivos.

A propriedade de densidade que existe na teoria do consumidor também é vista na teoria da 
produção. Ou seja, entre quaisquer duas isoquantas passa uma isoquanta e, portanto, passam 
infinitas isoquantas entre quaisquer duas isoquantas. Isso significa que não há qualquer “vácuo” 
no espaço dos insumos.

Com isso, podemos concluir que qualquer combinação de capital x trabalho nos levará a 
uma quantidade de produto final. Para qualquer combinação capital x trabalho, haverá uma 
isoquanta que determinará a quantidade produzida.

Ponto Importante!
Se os expoentes α e β da função de produção forem constantes positivas, um aumento 
no insumo, mantendo o outro insumo constante, provocará um aumento no nível de 
produção.

Além das isoquantas poderem ser representada por curvas do tipo Cobb-Douglas, os insumos 
podem ser tanto complementares quanto substitutos perfeitos dependendo do produto que 
será gerado.

Imagine uma empresa que cava buracos na rua. Essa empresa precisa de trabalhadores 
para cavar buracos e de máquinas que seriam as pás para que os buracos sejam escavados. 
Para cada trabalhador há a necessidade de uma pá. Portanto, pás e trabalhadores são 
insumos complementares perfeitos. Não adianta termos mais pás que trabalhadores ou mais 
trabalhadores que pás. Devemos ter uma relação de uma pá para cada trabalhador. Importante 
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ressaltar que para que dois bens sejam complementares perfeitos não há a necessidade de 
termos uma relação de um para um, mas nesse caso essa é a relação. Graficamente, temos:

Observe que da mesma forma que na Teoria do Consumidor, o gráfico que representam 
as isoquantas de insumos complementares perfeitos é representado por duas retas 
perpendiculares. O empresário deverá sempre procurar o vértice das isoquantas.

Ponto Importante!
Isoquantas representadas por retas perpendiculares (complementares perfeitos) terá 
a sua solução SEMPRE no vértice.

Matematicamente, elas são representadas da seguinte forma:

Q = Min{aK;bL}

Para resolver um problema matemático com isoquantas de insumos complementares 
perfeitos, temos que achar o vértice das isoquantas. Para isso, basta igualarmos os dois lados 
da minimização em questão. Ou seja, fazermos: 

aK = bL

Encontrando o vértice das isoquantas podemos achar a relação ótima a ser utilizada entre os 
insumos, dado que poderemos representar o insumo capital em função do insumo trabalho.

Ponto Importante!
Para resolver o problema de complementares perfeitos, nós devemos, simplesmente, 
igualar os dois termos da minimização proposta.
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Por outro lado, nós podemos ter uma situação em que uma empresa consegue trocar capital 
por trabalho ou vice-versa. Dessa forma, seus insumos serão considerados substitutos perfeitos. 

Imagine uma empresa de arbitragem de tênis ou vôlei. Ela pode contratar o árbitro e mais os 
bandeirinhas. Se não quiser, ela poderá instalar sensores no fundo de quadra e, no caso do 
tênis, na linha do saque, para determinar se as bolas caíram dentro ou fora de campo. Dessa 
forma, a empresa tem a opção de substituir trabalho por capital e vice-versa. Essa substituição 
pode ser feita e a empresa deverá verificar qual o formato que dá a ela uma maior quantidade 
de produção. E claro que será necessário considerar o valor do dispêndio quando do momento 
dessa decisão, além da quantidade a ser produzida ao longo do tempo.

Podemos também pensar em uma indústria tradicional, uma indústria de carros. Eles podem 
comprar máquinas para auxiliar na fabricação dos bens ou podem fazer tudo de forma manual. 
Nesse caso, os insumos também são substitutos perfeitos.

Importante lembrar que não há a necessidade de que a substituição seja feita na relação de um 
para um. Graficamente, temos:

 

Matematicamente:

Q = aK + bL

Ponto Importante!
Se os insumos forem substitutos perfeitos não há a necessidade de que essa relação 
de substituição seja feita na proporção de um para um.
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7.2. Isocusto

A linha de isocusto representa o conjunto de cestas de insumos que custam exatamente 
o mesmo valor. Se fizermos uma analogia com a Teoria do Consumidor, essa curva seria 
equivalente à restrição orçamentária. Como o próprio nome diz, qualquer combinação de 
insumos que resultem sobre a curva, levarão o empresário a ter um mesmo nível de custo em 
sua utilização.

Se o empresário utilizar apenas capital na produção do bem, ele conseguirá comprar o custo 
total (C) dividido pelo preço do capital (r) de máquinas. Dessa forma, comprando apenas capital 
(K), a quantidade adquirida será da ordem de C

r
.

Se a opção for por adquirir apenas trabalho, ele conseguirá comprar a totalidade do custo (C) 
dividido pelo salário (w) dos trabalhadores. Dessa forma, adquirindo apenas trabalho (L), a 
quantidade adquirida será da ordem de C

w
.

Outra mensagem importante que deve ser transmitida tem a ver com a inclinação da curva de 
isocusto. Se fizermos o cálculo da tangente do ângulo α, teremos:

tgα =

C
r
C
w

tgα = C
r
⋅w
C

tgα = w
r
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Portanto, a inclinação da curva de Isocusto independe do nível de custo que está sendo 
dispendido para a produção. Entretanto, essa inclinação é função da razão do preço dos 
insumos. Ou seja, depende do preço relativo entre os insumos.

Ponto Importante!
A inclinação da Isocusto depende apenas da razão do preço dos insumos. Não tendo 
nenhuma relação com o nível de custo total.

7.3. Dualidade da Produção

A dualidade da produção ocorre porque temos duas formas diferentes de definir qual seria a 
melhor opção para o produtor. Por um lado, ele poderá maximizar a produção mantendo um 
certo nível de custo e por outro lado, poderá minimizar o nível de custo dada uma quantidade 
de produtos sendo fabricados.

Matematicamente, podemos representar da seguinte forma a dualidade da produção:

Max f (K,L)      Min (r ∙ K + w ∙ L)
s.a. r ∙ K + w ∙ L = C  ou  s.a. f (K,L)

Graficamente, temos:

Observe que traçamos a linha de isocusto e escolhemos a isoquanta mais alta dado um nível de 
custo. Com isso, estaremos maximizando a quantidade consumida dos insumos por um dado 
custo. Outra hipótese seria definirmos uma quantidade a ser produzida (Q2) e traçarmos as 
linhas de isocusto de forma que minimizemos o custo. Graficamente, temos:
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7.4. Taxa Marginal de Substituição Técnica – TMST

A taxa marginal de substituição técnica indica quantas unidades de um insumo são necessárias 
para dispor uma unidade do outro insumo e manter a produção no mesmo patamar.

Graficamente, temos:

Observe que se tratarmos da taxa marginal de substituição técnica de trabalho por capital 
teremos quantas unidades de capital serão necessárias para que a indústria reduza o consumo 
de trabalho em uma unidade e mantenha o nível de produção.

Ponto Importante!
A Taxa Marginal de Substituição Técnica informa quantas unidades de um insumo são 
necessárias para dispor de uma unidade do outro insumo e manter o produtor na 
mesma isoquanta.

Matematicamente, podemos representar da seguinte forma:

TMSTL,K = −
ΔK
ΔL

De forma análoga, se estivermos tratando da taxa marginal de substituição técnica de capital 
por trabalho teremos quantas unidades de trabalho são necessárias para que a indústria reduza 
o consumo de capital em uma unidade e mantenha o nível de produção.

Observe que, em geral, a isoquanta tem o formato de uma hipérbole (formato de curva que 
possuem uma equação como a Cobb-Douglas) e a taxa marginal de substituição técnica 
(dada pela derivada em um ponto) varia ao longo da curva. Entretanto, se os insumos forem 
substitutos perfeitos, a isoquanta será uma reta e a taxa marginal de substituição técnica 
constante em toda a extensão da isoquanta. 
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Por outro lado, quando os bens forem complementares perfeitos não será possível a substituição 
dos bens e, portanto, não há quantidade possível de um insumo que possa substituir a redução 
de uma unidade do outro insumo. Nesse caso, dizemos que não há taxa marginal de substituição 
técnica no caso de os insumos serem complementares perfeitos.

Segundo Varian:

“A taxa técnica de substituição mede o intercâmbio entre dois fatores de 
produção. Ela meda a taxa à qual as empresas devem substituir um insumo 
por outro para manter constante a produção.”

Segundo Eaton & Eaton:

“A taxa marginal de substituição técnica (TMST) mede a taxa em que um 
insumo pode substituir outro, mantendo a produção constante.”

Em outro ponto, os mesmos autores definem que:

“Há dois casos extremos de capacidade de substituição de insumos – 
substitutos perfeitos e complementares perfeitos. (...) Quando insumos 
são substitutos perfeitos, um insumo sempre pode substituir o outro 
em proporções fixas, e a TSMT é constante. (...) Quando os insumos são 
complementares perfeitos, a substituição é impossível, e a TMST não pode 
ser definida para a combinação de insumos na quebra da isoquanta.”

Podemos também mostrar que a taxa marginal de substituição técnica será igual ao produto 
marginal de um insumo dividido pelo produto marginal do outro insumo.

TMSTL,K = −
ΔK
ΔL

=
PMgL
PMgK

7.5. Produto Médio e Produto Marginal

Agora vamos definir quatro conceitos que são cobrados em prova com uma certa freqüência. 
Devemos definir:

 • Produto Médio do Trabalho;
 • Produto Médio do Capital;
 • Produtividade Marginal do Trabalho; e
 • Produtividade Marginal do Capital.

O Produto Médio do Trabalho – PMeL é a razão entre a quantidade produzida e o número 
de trabalhadores existentes no processo de produção, mantendo constante a quantidade de 
capital disponível. Representa, em média, quanto cada trabalhador está produzindo.

PMeL =
Q
L
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De maneira análoga, o Produto Médio do Capital – PmeK é a razão entre a quantidade produzida e 
o número de máquinas existentes no processo de produção, mantendo constante a quantidade 
de trabalho disponível. Representa, em média, quanto cada máquina está produzindo.

PMeK =
Q
K

Vamos imaginar uma situação em que uma empresa tenha 3 máquinas e começa a variar a 
quantidade de trabalhadores de 3 a 8. Observe abaixo a quantidade produzida para cada par 
capital x trabalho existente.

Observe que mantivemos constante o capital e variamos o trabalho. Quando o trabalho era 
igual a 3, a quantidade produzida estava em 1000 unidades (PMeL = 3000/3 = 1000). Quando foi 
contratada a quarta pessoa, o trabalho médio passou para 1300 (PMeL = 5200/4 = 1300). Sendo 
contratada a quinta pessoa, o trabalho médio passa para 1500 (PMeL = 7500/5 = 1500) e assim 
por diante. 

Observe que até um determinado momento, a contratação adicional de trabalho faz com 
que a média da produção seja majorada. Não podemos esquecer que, por definição, todos 
os trabalhadores possuem a mesma eficiência. Entretanto, pode estar havendo uma melhor 
divisão do trabalho e isso faz com que a quantidade produzida, em média, seja aumentada.

Imagine que estejamos falando de uma reprografia (empresa que tira Xerox). Suponha que a 
empresa tenha 3 máquinas e 3 pessoas. Entretanto, há uma demanda enorme pelo produto e 
o atendente tem que ir até um balcão, pegar o documento que precisa ser copiado, voltar até a 
máquina, tirar a cópia, grampear, entregar ao demandante e ainda cobrar. Se você contrata uma 
pessoa para atender e pegar a demanda e outra para ser caixa, é bem provável que se consiga 
aumentar a produção pois algumas pessoas ficarão exclusivamente nas máquinas definindo 
como as cópias devem ser feitas.

No entanto, a partir de um determinado momento, o ganho adicional provocado pela 
contratação de mais um funcionário pode não ser expressivo e a partir de um determinado 
ponto, o funcionário adicional pode, inclusive, reduzir a produção. Isto ocorre porque além 
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de não trabalhar (pois não tem mais o que fazer), ele ainda pode atrapalhar os outros que já 
estavam trabalhando.

O mesmo pode ser feito com o Produto Médio do Capital, mas para isso devemos fixar o 
número de trabalhadores e variar o número de máquinas.

Em geral, quando pergunto em sala quantas pessoas os alunos acreditam que deveriam 
ser contratadas pela empresa, a resposta é quase unânime e eles dizem que é o número 
de trabalhadores que maximiza a média produzida. No exemplo numérico acima seriam 6 
trabalhadores.

Não está certo isso. A empresa não está interessada em maximizar a média produzida por cada 
trabalhador. É claro que se ela conseguir aumentar a média sempre, o seu resultado pode ser 
interessante e ficar cada vez melhor, mas a empresa deve escolher o número de trabalhadores 
que maximizam o seu lucro.

Observe que quando a empresa tinha 6 trabalhadores, cada um produzia, em média, 1400 
unidades do produto. Quando a empresa contrata o sétimo, a média recua para 1250 unidades 
por trabalhador. Entretanto, a produção sobe de 8400 unidades para 8750, ou seja, em 350 
unidades. Se o salário desse trabalhador adicional (sétimo trabalhador) for inferior ao valor 
auferido na venda dessas 350 (8750 – 8400) unidades, a empresa deverá contratar o sétimo 
trabalhador.

Ponto Importante!
A empresa não deve, necessariamente, contratar o nível de insumo que maximiza 
a média por unidade de insumo produzida. A empresa deverá optar por contratar a 
quantidade de insumo que maximiza o seu lucro.

O Produto Marginal do Trabalho – PMgL mostra a variação na quantidade produzida com o 
aumento do número de trabalhadores de uma unidade, mantendo constante o capital. Ou seja, 
ao contratarmos uma pessoa adicional quanto ela consegue modificar a quantidade produzida 
é a PMgL.

PMgL =
ΔQ
ΔL

O Produto Marginal do Capital – PMgK mostra a variação na quantidade produzida com o 
aumento de uma unidade no número de máquinas, mantendo constante o trabalho. Ou seja, ao 
comprarmos uma máquina adicional quanto ela consegue modificar na quantidade produzida 
é a PMgK.

PMgK =
ΔQ
ΔK
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Mantivemos o mesmo exemplo e calculamos agora a produtividade marginal do trabalho. 
Observe que quando a empresa contratou o quarto trabalhador, a produção subiu de 3000 
para 5200, logo, a produtividade marginal foi de 2200 (PMgL = 5200 – 3000 / 4 – 3). A partir do 
momento em que a empresa contrata o quinto trabalhador, a produção aumenta de 5200 para 
7500 e, assim, a produtividade marginal do trabalho é de 2300 (PMgL = 7500 – 5200 / 5 – 4).

Ponto Importante!
Se a receita gerada pela produção marginal do último funcionário contratado superar 
o custo de produção daquelas unidades (matéria-prima e salários) a empresa deverá 
manter a contratação.

7.6. Rendimentos de Escala

Agora, ao invés de aumentarmos a quantidade de um insumo e manter a quantidade do outro 
constante, aumentaremos a quantidade de todos os insumos em uma proporção constante. 
Imagine que iremos multiplicar por um valor a quantidade de todos os insumos e verificaremos 
o que irá ocorrer com a quantidade produzida. Vamos utilizar o dobro do fator 1 e o dobro do 
fator 2, por exemplo.

Imagine uma função de produção Q = f (K,L). Se a empresa optar por dobrar a quantidade de 
capital e dobrar a quantidade de trabalho e o resultado for o dobro de produção, temos um 
rendimento constante de escala.

Esse é o resultado normal, pois se uma empresa sabe a forma como deve atuar para produzir, 
caso ela opte por duplicar todos os seus fatores, é esperado que sua produção também seja 
duplicada.
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Segundo Pindyck:

“Uma (...) possibilidade relacionada à escala de produção é a de que a 
produção possa dobrar quando ocorrer a duplicação dos insumos. Nesse caso, 
dizemos que há rendimentos constantes de escala. Havendo rendimentos 
constantes de escala, o tamanho da empresa não influencia a produtividade 
de seus insumos. A produtividade média e marginal dos insumos da empresa 
permanecem constantes, sejam suas instalações pequenas ou grandes. Com 
rendimentos constantes de escala, uma fábrica utilizando um determinado 
processo produtivo poderia ser facilmente copiada, de modo que as duas 
fábricas juntas pudessem produzir o dobro.”

Suponha que λ seja o fator pelo qual iremos multiplicar cada um dos insumos. Se a empresa 
tiver rendimento constante de escala, a seguinte equação deverá ser obedecida:

f (λ ∙ K, λ ∙ L) = λ ∙ f (K,L)

Ou seja, se a empresa tiver tanto o seu capital quanto o número de trabalhadores dobrado, 
supondo λ igual a 2 (f (λ ∙ K, λ ∙ L)), ela irá produzir exatamente a mesma quantidade da que 
seria produzida se fossem feitas duas empresas com a mesma quantidade de capital e trabalho 
da inicial (λ ∙ f (K,L)).

Vamos a um exemplo. Suponha que a função de produção seja Y = K0,5 ∙ L0,5. Se o valor inicial do 
trabalho for igual a 4 e o valor inicial de capital for igual a 4, teremos:

Observe que quando multiplicamos por dois todos os fatores de produção, o produto também 
foi multiplicado por dois. Exatamente por esse motivo, dizemos que esse processo de produção 
tem rendimento constante de escala.

Ponto Importante!
Se multiplicarmos por uma constante todos os insumos e a produção resultante for 
igual à produção inicial multiplicada por essa constante, teremos uma produção com 
rendimento constante de escala.

Uma empresa terá um rendimento crescente de escala se ao multiplicarmos todos os insumos 
por um determinado fator fixo, a produção ficar maior do que a anterior multiplicada por esse 
mesmo fator. Ou seja, se nós multiplicarmos todos os insumos da produção de um bem por 2 
(dobrando os insumos necessários para a produção) e a quantidade produzida crescer acima 
do dobro, estamos em uma economia crescente de escala.
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Isso é comum, por exemplo, em uma empresa que trabalha com um gasoduto. O capital e 
trabalho são empregados na construção do tubo e como ele é oco, esses fatores têm influência 
direta no perímetro do tubo. Entretanto, a quantidade que será produzida depende da área do 
tubo. Enquanto o perímetro depende do raio, a área depende do raio do tubo ao quadrado. 
Logo, ao dobrarmos capital e trabalho, será produzido um tubo de raio 2R, mas a área será 
multiplicada por 4 (Área = π ∙ (2R)2 = 4πR2). Dessa forma, teremos um rendimento crescente de 
escala.

Segundo Varian:

“Os rendimentos constantes de escala são o caso mais “natural” em virtude 
do argumento da reprodução, mas isso não quer dizer que outros resultados 
não possam ocorrer. Por exemplo, poderá acontecer que, ao multiplicarmos 
ambos os insumos por um fator t, obtenhamos uma produção de mais de t 
vezes. Isso é conhecido como o caso de rendimento crescente de escala.”

Mais à frente, o Varian continua:

“Qual seria o exemplo de uma tecnologia com rendimentos crescentes 
de escala? Um belo exemplo é o oleoduto. Se duplicarmos o diâmetro do 
oleoduto, estaremos utilizando o dobro de materiais, mas o corte transversal 
do oleoduto crescerá por um fator de quatro. Assim, poderemos bombear 
mais do que o dobro de petróleo.”

Por outro lado, o Pindyck opta pelo seguinte exemplo:

“Se a produção crescer mais que o dobro, quando houver uma duplicação dos 
insumos, então haverá rendimentos crescentes de escala. Isto poderia ocorrer 
pelo fato de a operação em maior escala permitir que administradores e 
funcionários se especializem em suas tarefas e façam uso de instalações e 
equipamentos mais especializados e em grande escala. A linha de montagem 
na indústria automobilística é um famoso exemplo de rendimentos 
crescentes.

A presença dos rendimentos crescentes de escala é um tema importante do 
ponto de vista de política pública. Quando existem rendimentos crescentes, 
torna-se economicamente mais vantajoso que se tenha uma grande empresa 
em produção (a custo relativamente baixo) do que muitas empresas pequenas 
(a custos relativamente altos). Mas, pelo fato de uma empresa grande poder 
exercer o controle sobre os preços que estabelece, ela poderá estar sujeita a 
regulamentações. Por exemplo, os rendimentos crescentes do fornecimento 
de energia elétrica são uma das razões pelas quais temos grandes empresas 
de fornecimento de energia elétrica (nos Estados Unidos), contudo, sujeitas à 
regulamentação governamental.” 

Interessante observar que o exemplo dado pelo Pindyck já nos indica os motivos da existência 
do Monopólio Natural.

Muito importante ressaltar que em alguns mercados, em alguns produtos o fato de termos 
mais de uma empresa pode levar a um custo para o consumidor superior àquele que seria 
obtido com uma única empresa no mercado. Portanto, em alguns casos, o monopólio pode, 
inclusive, ser benéfico para o consumidor.
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Suponha que λ seja o fator pelo qual iremos multiplicar cada um dos insumos. Se a empresa 
tiver rendimento crescente de escala, a seguinte equação deverá ser obedecida:

f (λ ∙ K, λ ∙ L) > λ ∙ f (K,L)

Ou seja, se a empresa tiver tanto o seu capital quanto o número de trabalhadores dobrado, 
supondo λ igual a 2 (f (λ ∙ K, λ ∙ L)), ela irá produzir mais do que quantidade que seria produzida 
se fossem feitas duas empresas com a mesma quantidade de capital e trabalho da inicial  
(λ ∙ f (K,L)).

Vamos a um exemplo. Suponha que a função de produção seja Y = K1∙ L1. Se o valor inicial do 
trabalho for igual a 4 e o valor inicial de capital for igual a 4, teremos:

Observe que utilizando 4 unidades de capital e 4 unidades de trabalho, serão produzidas 16 
unidades. Se passarmos para 8 unidades de capital e 8 unidades de trabalho, dobrando os dois 
insumos, a produção passará para 64 unidades e, com isso, será quadruplicada. Portanto, a 
função de produção descrita tem rendimento crescente de escala, dado que ao dobrarmos 
todos os insumos necessários à produção, a quantidade produzida quadruplica (ou seja, cresce 
mais que o dobro).

Ponto Importante!
Se multiplicarmos por uma constante todos os insumos e a produção resultante 
for maior do que a produção inicial multiplicada por essa constante, teremos uma 
produção com rendimento crescente de escala.

Uma empresa que possui rendimento decrescente de escala teria seus insumos duplicados, 
mas a produção não seria duplicada.

Segundo o Varian:
“Esse caso é um pouco peculiar. Se obtivermos menos do que o dobro da 
produção depois de duplicar cada um dos insumos, deve haver alguma coisa 
errada. Afinal, poderíamos apenas produzir o que fazíamos antes!

Em geral, quando os rendimentos decrescentes de escala aparecem é quando 
esquecemos de levar em conta algum insumo. Se tivermos o dobro de 
todos os insumos à exceção de um deles, não poderemos reproduzir o que 
fazíamos antes, de modo que não é obrigatório obter o dobro da produção. 
Os rendimentos decrescentes de escala são, na verdade, um fenômeno de 
curto prazo, em que alguma coisa está fixa.”
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Suponha que λ seja o fator pelo qual iremos multiplicar cada um dos insumos. Se a empresa 
tiver rendimento decrescente de escala, a seguinte equação deverá ser obedecida:

f (λ ∙ K, λ ∙ L) < λ ∙ f (K,L)

Ou seja, se a empresa tiver tanto o seu capital quanto o número de trabalhadores dobrado, 
supondo λ igual a 2 (f (λ ∙ K, λ ∙ L)), ela irá produzir menos do que quantidade que seria produzida 
se fossem feitas duas empresas com a mesma quantidade de capital e trabalho da inicial  
(λ ∙ f (K,L)).

Vamos a um exemplo. Suponha que a função de produção seja Y = K1⁄3 ∙L1⁄3. Se o valor inicial do 
trabalho for igual a 8 e o valor inicial de capital for igual a 8, teremos:

Utilizando 8 unidades de capital e 8 unidades de trabalho, a função de produção mostra que 
seriam produzidas 4 unidades de produto final. Ao multiplicarmos por 8 cada um dos insumos, 
passaríamos a ter 64 unidades de trabalho e 64 unidades de capital. Entretanto, a produção 
passou para 16, tendo sido multiplicada por 4. Portanto, temos um retorno decrescente de 
escala.

Ponto Importante!
Se multiplicarmos por uma constante todos os insumos e a produção resultante 
for menor do que a produção inicial multiplicada por essa constante, teremos uma 
produção com rendimento decrescente de escala.

7.7. Grau de Homogeneidade da Função

Muitas vezes precisamos determinar o grau de homogeneidade de uma determinada função. 
Para isto, devemos nos utilizar o Teorema de Euller. Há uma relação estreita entre o grau de 
homogeneidade da função e seu rendimento de escala.

Entretanto, não podemos ficar perdendo tempo aqui com demonstrações. Meu dever é tentar 
traduzir da melhor forma possível e da forma mais simples. E é exatamente isso que eu quero 
fazer com vocês. 
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Sabemos que retornos de escala provocam igualdades e desigualdades. Logo, para 
calcularmos o grau de homogeneidade da função devemos fazer com que as desigualdades 
da função abaixo passem a ser igualdades.

f (λ ∙ K, λ ∙ L)  λ ∙ f (K,L)

No entanto, para que as desigualdades desaparecem tanto nos rendimentos crescentes 
quanto nos rendimentos decrescentes devemos introduzir um expoente no fator λ para que as 
igualdades sejam estabelecidas. Isto ocorrerá da seguinte forma:

f (λ ∙ K, λ ∙ L) = λN ∙ f (K,L)

O valor de N será o grau de homogeneidade da função.

Vamos nos utilizar do exemplo dado no rendimento crescente de escala. A função de produção 
é: Y = K1 ∙ L1. Sabemos que f (K,L) é igual a 16 se utilizarmos 4 unidades de cada um dos insumos. 
Se dobrarmos todos os insumos, a função de produção f (λ ∙ K, λ ∙ L) = f (2 ∙ K, 2 ∙ L) resultará em 
64 unidades de produção.

Para determinar o grau de homogeneidade da função, devemos substituir os resultados 
alcançados na equação:

f (λ ∙ K, λ ∙ L) = λN ∙ f (K,L)
f (2 ∙ K, 2 ∙ L) = 2N ∙ f (K,L)
64 = 2N ∙ 16

2N = 
64
16

N = 2

Portanto, essa equação tem grau de homogeneidade igual a 2.

Já sei que você deve estar interessado em saber se teremos que calcular o grau de 
homogeneidade de uma função e em que momentos uma função é homogênea, não é mesmo?

É possível que isso seja cobrado, já ocorreu algumas vezes, mas não é tão complicado. 

Para que uma função seja considerada homogênea, para qualquer valor de λ aplicado a todos 
os insumos, o valor de N deverá ser constante. Para saber se isso é verdade, devemos testar 
vários valores de λ.

No entanto, de antemão já lhes adianto que a função do tipo Cobb-Douglas é homogênea e seu 
grau de homogeneidade será igual à soma dos expoentes dos insumos. Ou seja, essa função 
considerada será homogênea de grau 2.

Uma função do tipo Q = A ∙ Kα ∙ Lβ é homogênea de grau α + β.

Mais uma dica é fundamental. Pensando em uma função do tipo Q = A ∙ Kα ∙ Lβ, temos:

 • se α + β = 1 ⇒  Rendimento Constante de Escala;
 • se α + β > 1 ⇒  Rendimento Crescente de Escala; e
 • se α + β < 1 ⇒  Rendimento Decrescente de Escala;
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8. Teoria de Custos

Uma parcela muito importante no estudo da Microeconomia diz respeito à lucratividade dos 
empresários e dos mais diferentes mercados existentes. Exatamente por isso, temos que 
estudar os mais diversos tipos de custos existentes.

Há uma grande diferença entre o custo contábil e o custo econômico. Tal fato tem que ficar 
bem claro antes de passar para o momento seguinte da aula. Enquanto o custo contábil mostra 
os valores efetivamente gastos e os custos realmente incorridos de forma financeira, o custo 
econômico funciona de uma forma u pouco diferente.

Muitas vezes o custo econômico ocorre pelo simples fato de você deixar de fazer algo. Mesmo 
que tal fato não tenha nenhum impacto financeiro em sua conta de banco, é possível que se 
tenha um custo.

Por exemplo, se eu perguntar para você qual o custo que você está tendo com esse curso. O 
que me responderia?

Não aceito a resposta de que o seu custo é o valor que você pagou por ele. Na verdade, essa 
é uma parcela do custo. Você ainda tem o custo de estar sentado lendo essa aula, enquanto 
poderia estar fazendo alguma outra atividade que lhe daria mais prazer do que estudar 
microeconomia. Existem ainda vários outros custos e é exatamente isso que estudaremos aqui.

É muito comum você escutar de alguém que uma determinada atitude ainda vai lhe custar 
caro, não é mesmo? Vamos falar de aulas para exemplificar esse exemplo. Suponha que você 
tenha duas opções para uma determinada aula e acaba optando pela mais barata, pensando 
que as duas lhe darão o mesmo benefício, logo, a mais barata é a melhor. 

Isso pode ser verdade, mas também pode não ser e se, por acaso, você deixar de passar em 
uma prova por ter feito a escolha mais barata. Você não acha que essa escolha poderá ter lhe 
custado muito caro? Pois é, você estaria incorrendo em um custo econômico enorme apesar de 
ter tido um custo contábil menor.

É essa ideia que vocês precisam ter para poder compreender essa parte da aula relativa a custos.

Segundo Pindyck:
“Os economistas tratam os custos de forma diferente dos contadores, os 
quais estão preocupados com os demonstrativos financeiros da empresa. Os 
contadores tendem a visualizar retrospectivamente as finanças da empresa, 
pois é a sua função manter sob controle os ativos e passivos, bem como avaliar 
o seu desempenho no passado. Os custos contábeis incluem as despesas com 
depreciação dos equipamentos de capital, que são determinada com base 
no tratamento fiscal permitido pelas normas do órgão fazendário (Internal 
Revenue Service, nos EUA).

Os economistas – e esperamos que também os administradores –, por 
outro lado, tendem a visualizar as perspectivas futuras da empresa. Eles se 
preocupam com os custos que poderão ocorrer no futuro e com os critérios 
que serão utilizados pela empresa para reduzir seus custos e melhorar 
sua lucratividade. Deverão, portanto, estar preocupados com custos de 
oportunidade, ou seja, os custos associados às oportunidades que serão 
deixadas de lado, caso a empresa não empregue seus recursos de maneira 
mais rentável.”
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Existem 9 tipos de custos na microeconomia. São eles:

 • Custo de Oportunidade;
 • Custo Fixo;
 • Custo Afundado;
 • Custo Variável;
 • Custo Total;
 • Custo Fixo Médio;
 • Custo Variável Médio;
 • Custo Médio; e
 • Custo Marginal.

Vamos estudar cada um dos custos separadamente. Iniciando, claro, pelo custo de oportunidade.

8.1. Custo de Oportunidade

O custo de oportunidade, em geral, é um custo que você incorre por deixar de fazer algo ou por 
fazer algo. Normalmente, ele não precisa ser um custo financeiro.

Imagine um empresário que comprou um prédio ou galpão para instalar a sua empresa. Ele irá 
pagar uma determinada quantia (considerável) por esse imóvel. Suponhamos que o preço de 
aquisição seja da ordem de R$ 2 milhões. Logo de cara, esse projeto desenvolvido pela empresa 
terá que retornar o valor equivalente à taxa SELIC do recurso gasto com a aquisição do imóvel.

Por exemplo, se pensarmos que a taxa SELIC é igual a 10% ao ano, esse projeto que será feito 
naquele imóvel incorrerá em um custo de oportunidade para o seu proprietário da ordem de  
R$ 200.000,00 por ano. Esse valor é o quanto esse empresário deixa de ganhar por ter comprado 
o imóvel ao invés de manter os recursos no mercado financeiro sendo remunerados a uma taxa 
SELIC.

Por outro lado, ele tem uma possível valorização do imóvel que pode acabar reduzindo o valor 
dessa parcela do custo de oportunidade.

Além disso, esse empresário comprou o imóvel e pretende instalar nele a sua fábrica. Você acha 
que na estrutura de custo desse empresário deverá constar o aluguel desse imóvel (do qual 
ele é proprietário??). A resposta é CLARO QUE SIM. O aluguel deverá fazer parte da estrutura 
de custo do empresário, pois apesar de ele não pagar o aluguel, ele deixa de recebê-lo por 
optar em instalar uma empresa sua ao invés de alugá-lo. Observe que, nesse caso, não incorre 
nenhum custo contábil, mas incorre um custo econômico.

Ele pode inclusive montar um veículo (um Fundo de Investimento Imobiliário) que será o 
detentor do imóvel e a empresa pagaria o aluguel para esse fundo que enviará a ele esse valor. 
Isto é interessante de ser feito, pois recebe, atualmente, alguns benefícios tributários.

Imagine que esse proprietário da empresa trabalhe em sua própria empresa. Você acha que ele 
deve ter o seu salário computado na estrutura de custo da empresa? Seu salário deve guardar 
alguma proporcionalidade com o lucro da empresa? Você acha que ele deve receber um salário 
aleatório, um salário que ele julga coerente?
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Vamos às respostas. Se um empresário trabalha em sua própria empresa, temos que separar 
o empresário como “funcionário” da empresa dele e ele como capitalista. Como capitalista ele 
receberá parte do lucro auferido pela empresa e como “funcionário” ele receberá salário. O 
salário dele não deve ser o quanto ele acha que deve ganhar, mas sim o custo de oportunidade 
que ele está incorrendo em prestar serviços para a sua empresa ao invés de estar no mercado de 
trabalho. Ou seja, ele deve receber um valor idêntico àquele que receberia em outra empresa 
no mercado de trabalho.

Segundo Varian:

“Na expressão dos custos, devemos estar certos de que incluímos todos 
os fatores de produção utilizados pela empresa, a preços de mercados. 
Normalmente, isso é bastante óbvio, mas em casos em que a empresa é 
possuída e operada pela mesma pessoa, é possível esquecer alguns dos 
fatores.

Por exemplo, se a pessoa trabalha em sua própria empresa, o trabalho 
dela é um insumo e deve ser contado como parte dos custos. Sua taxa de 
remuneração é simplesmente o preço de mercado de seu trabalho – o que 
ela obteria se vendesse sua força de trabalho no mercado. Do mesmo modo, 
se um fazendeiro possui alguma terra e a utiliza na sua produção, essa 
terra deve ser avaliada ao preço de mercado para fins de cálculo de custos 
econômicos.

Temos visto que custos econômicos como esses são frequentemente 
chamados de custos de oportunidades. O nome provém da ideia de que se 
você está empregando seu trabalho numa aplicação, perde a oportunidade 
de empregá-lo em outra parte. Portanto, esses salários perdidos fazem parte 
dos custos de produção. De maneira semelhante ao exemplo da terra: o 
fazendeiro possui a oportunidade de arrendar a sua terra a outra pessoa, 
mas escolhe perder essa renda de aluguel para arrendar a terra para si 
mesmo. A renda perdida é parte do custo de sua produção.”

Outro custo de oportunidade existente que foi citado pelo Varian no texto transcrito acima e 
que não expliquei anteriormente tem a ver com o custo do insumo. Imagine que uma pessoa 
tem um restaurante e enquanto ela faz compras de insumos em um supermercado sai uma 
oferta daquela relâmpago que o funcionário do supermercado fica falando no microfone. 

Imaginemos que ele esteja oferecendo um pacote talharim da marca que o empresário utiliza 
por R$ 5,00, enquanto que o preço normal é R$ 10,00. O empresário aproveita a oportunidade 
e enche o carrinho de comprar de talharim, pois é um ingrediente para o seu “carro-chefe”. 
Quando ele for fazer o levantamento de custo de seu prato, ele deverá considerar o pacote 
de talharim por R$ 10,00, pois esse é o custo do insumo, esse é o preço que o talharim custo, 
normalmente, no mercado apesar de ele ter conseguido adquiri-lo por um preço inferior.

Existe ainda outro custo que muitos acabam se esquecendo e que também podemos 
caracterizá-lo como custo de oportunidade. Ao introduzir o conceito, prefiro que isso seja feito 
por meio de um exemplo, acho que fica mais simples. Vou utilizar um que sempre gosto de dar 
em sala de aula e quem já teve um negócio saberá muito bem do que estou falando. 

Imagine que você tenha montado uma empresa. Imagine que as coisas não estão andando da 
forma como você imaginou. De noite quando você deita e coloca a cabeça no travesseiro, você 
começa a se sentir mal, seu estômago começa a doer, você fica ansioso. 
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Neste momento, você não incorre em nenhum custo contábil, mas você está incorrendo em 
um custo econômico. Talvez você tenha uma pré-disposição menor ao risco e com isso exija 
um retorno superior àquele que está recebendo no negócio montado. É provável que essa dor 
no estômago e a ansiedade esteja ocorrendo porque apesar de estar tendo lucro contábil, não 
acredita que esteja valendo a pena investir nesse negócio pois a incerteza está lhe causando 
um grande desconforto.

Com esse exemplo, eu tentei mostrar que alguns custos são perceptíveis da mesma forma para 
as mais diferentes pessoas. Entretanto, alguns custos de oportunidade podem ser sentidos de 
diferentes formas pelas mais diversas pessoas, pois leva em consideração o quanto a pessoa 
acredita que deveria ganhar, no mínimo, para valer a pena participar daquele negócio.

8.2. Custo Fixo

O custo fixo é a parcela do custo que não depende da quantidade produzida. É o custo que 
existirá, independentemente, da existência de algum nível de produção.

Imagine a situação de um cursinho para concurso. Seja ele por internet ou presencial, a empresa 
estará incorrendo em um custo fixo que seria o aluguel do imóvel, pois ele deve estar presente, 
fisicamente, em algum local.

Imagine um restaurante. Esse restaurante teria como custo fixo tanto o aluguel, quanto um possível 
condomínio do prédio onde esteja situado, entre outros itens. Esse custo, às vezes, é referido pelos 
autores como fatores fixos, conforme explicação abaixo dada por um renomado autor.

Segundo Varian:
“Por definição, os fatores fixos são aqueles que a empresa é obrigada a pagar 
mesmo que decida produzir zero.”

Segundo Pindyck:
“Os custos fixos não variam com o nível de produção – devem ser pagos 
mesmo que não haja produção. Eles podem ser eliminados somente de forma 
conjunta.”

Observe que para uma empresa, o salário pago ao pessoal da administração constitui um custo 
fixo, pois independentemente de ter ou não produção, a administração estará funcionando.

Graficamente, podemos representar o custo fixo como sendo uma reta horizontal no espaço 
custo x quantidade.
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Observe que o custo fixo, como o próprio nome diz, será fixo para qualquer quantidade que 
seja produzido. Sendo, portanto, uma reta horizontal.

Se formos representar o custo fixo matematicamente, ele será dado pela parcela do custo que 
não dependerá da quantidade produzida. De forma genérica podemos representar a estrutura 
matemática do custo da seguinte forma:

8.3. Custo Afundado ou Irrecuperável ou Irreversível

O custo afundado é a parcela do custo em que o empresário incorre e que não pode ser 
recuperada.

Imagine uma empresa que opta por fazer uma reforma e pintar suas paredes de uma cor 
completamente diferente do padrão, por exemplo, laranja. Esse é um exemplo de custo 
afundado, pois a empresa não poderá recuperar esse custo em que ela incorreu.

Imagine que foi orçada uma barragem e uma determinada empresa resolveu fazê-la. Entretanto, 
no meio da obra o orçamento foi todo gasto e a obra não foi completada. Todo aquele recurso 
despendido na obra está afundado pois se a obra não for acabada não haverá a recuperação 
do investimento e tendo em vista que uma parte dela foi feita, não tem como reaver os gastos.

Por fim, suponha um Chef de cozinha que está tentando elaborar novos pratos fazendo 
combinações exóticas. Ele comprou um tartufo negro para elaborar um prato. Ele utilizou esse 
ingrediente em um prato e acabou saindo muito ruim a combinação, tanto que o prato foi 
descartado. Esse é um exemplo de custo afundado e, cá para nós, esse chef pode mudar de 
profissão, pois estragar um tartufo é um crime. Rsrs

Por fim, imagine que uma pessoa foi contratada para analisar a viabilidade econômico-financeira 
de um projeto. Após fazer vários levantamentos e previsões, ela chegará a uma conclusão. 
Independentemente da conclusão, ela irá receber os seus honorários pelo serviço utilizado. 
Portanto, o custo de uma análise econômico-financeira de um projeto não deve ser levado 
em consideração como custo do próprio projeto e, portanto, não irá impactar a viabilidade do 
mesmo. Isto ocorre porque de qualquer forma haverá o pagamento do serviço, tendo em vista 
que este é um custo afundado.

Segundo Mas-Collel:

“If we are contemplating a firm that could acess a set of technological 
possibilities but has not yet been organized, then inaction is clearly possible. 
But if some decision have already been made, or if irrevocable contracts for 
the delivery of some inputs have been signed, inaction is not possible. In that 
case, we say that some costs are sunk”.
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Segundo Varian:
“Os custos irrecuperáveis constituem outro tipo de custos fixos. Esse conceito 
pode ser melhor explicado por meio de um exemplo. Suponhamos que 
decidimos fazer o leasing de um escritório pelo período de um ano. O aluguel 
mensal que nos comprometemos a pagar é um custo fixo, posto que somos 
obrigados a pagá-lo independentemente da quantidade que venhamos a 
produzir. Suponhamos agora que decidimos reformar o escritório com pintura 
e aquisição de móveis. A pintura é um custo fixo, mas também é um custo 
irrecuperável, pois representa um pagamento que, uma vez feito, não pode 
mais ser recuperado. Já o custo de comprar o mobiliário não é inteiramente 
irrecuperável porque podemos revendê-lo quando acabarmos de usá-lo. 
Somente a diferença entre o custo da mobília nova e da usada é que se perde.”

8.4. Custo Variável

O custo variável representa a parcela de custo que depende da quantidade produzida. 

Em uma fábrica, os insumos necessários para a produção do produto final representam 
custos variáveis. Se em uma padaria que tem como produto principal o pão francês, o aluguel 
representa um custo fixo, a farinha de trigo e o fermento representam um custo variável. Isto 
ocorre porque se a produção cair para zero, não haverá a incidência desse tipo de custo.

Vou apresentar no próximo tópico a parte gráfica dessa curva.

Matematicamente, a parte do custo que se refere ao custo variável é a parcela que depende da 
quantidade a ser produzida pela firma.

8.5. Custo Total

O custo total é a soma do custo variável com o custo fixo. 

A curva de custo total tem o mesmo formato da curva de custo variável mas está afastada dessa 
curva exatamente o valor do custo fixo. É exatamente por esse motivo que a curva de custo 
total é eqüidistante da curva de custo variável para qualquer quantidade. Veja o gráfico abaixo:
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Matematicamente, temos:

Custo Total = Custo Fixo + Custo Variável

Segundo o Pindyck:

“O custo total da produção tem dois componentes: o custo fixo (CF), em que 
se incorrerá independentemente do nível de produção obtido pela empresa, e 
o custo variável (CV), que varia conforme o nível de produção.”

8.6. Custo Fixo Médio

O custo fixo médio é dado pela razão entre o custo fixo e a quantidade que está sendo produzida. 
O mais interessante do custo fixo médio é que quanto maior for a produção menor será o custo 
fixo médio, tendendo, inclusive, assintoticamente a zero.

Imagine, novamente, um cursinho para concurso. Grande parte do custo do cursinho presencial, 
por exemplo, está associado ao pagamento do aluguel, funcionários e professores, além de 
marketing. O custo de marketing é afundado. Mas o aluguel, funcionário e professor é um custo 
que depois de começada a turma se torna fixo. Logo, é interessante que se tenha uma turma 
grande para que se consiga diluir cada vez mais os custos.

Matematicamente, podemos mostrar que o custo fixo médio é o seguinte:

Custo = C(q) + Constante

Dividindo os dois lados da equação pela quantidade, temos:

Observe que a fórmula nos mostra que quanto maior for a quantidade produzida, maior será o 
denominador e, portanto, menor será o custo fixo médio. 

Graficamente, temos:
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Observe que a curva vai tendendo para zero, mas nunca será igual a zero por maior que seja a 
quantidade produzida. Isto porque o valor do custo fixo (numerador) é maior do que zero.

8.7. Custo Variável Médio

O custo variável médio mostra o valor do custo variável dividido pela quantidade produzida.

Matematicamente, temos:

Custo = C(q) + Constante

Dividindo os dois lados da equação por q, temos:

8.8. Custo Médio

O custo médio é o somatório do custo variável médio com o custo fixo médio.

Matematicamente, temos:

Graficamente, tanto a curva de custo médio quanto a curva de custo variável médio tem um 
formato de U. Entretanto, a diferença entre essas duas curvas é exatamente o custo fixo médio. 
Como com o aumento da quantidade produzida o custo fixo médio vai sendo reduzindo e caindo 
assintoticamente a zero, as curvas de custo médio e custo variável médio vão se aproximando à 
medida que a quantidade vai aumentando.

8.9. Custo Marginal

O custo marginal é o acréscimo ao custo total quando a produção é aumentada em uma unidade. 
Se o produtor opta em produzir uma unidade adicional, o valor do custo de fabricação daquela 
última unidade, ou seja, o quanto aquela última unidade aumentará o custo de fabricação total 
é o que chamamos de custo marginal.
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Segundo Pindyck:

“Custo marginal – às vezes definido como custo incremental – é o aumento 
de custo ocasionado pela produção de uma unidade adicional de produto. 
Devido ao fato de o custo fixo não apresentar variação quando ocorrem 
alterações no nível de produção da empresa, o custo marginal é apenas o 
aumento no custo variável ocasionado por uma unidade extra de produto. 
Podemos, portanto, expressar custo marginal da seguinte forma:

CMg = ΔCV
ΔQ

= ΔCT
ΔQ

O custo marginal informa-nos quanto custará aumentar a produção em uma 
unidade.”

Ao colocarmos todos os gráficos de custo médio em apenas um desenho, veremos que o custo 
marginal corta tanto o custo médio quanto o custo variável médio em seu ponto de mínimo.

Veja o gráfico:

Não entenderam o motivo? Vou explicar, fazendo uma analogia com a turma que está lendo 
minhas aulas.

Se eu desejasse representar por um número a idade dos alunos que estão matriculados neste 
curso, qual seria a melhor forma para fazer isso? Poderia coletar as idades de todos os alunos e 
representar a medida com a média ou com a mediana, não é mesmo?

Vamos supor que eu tenha escolhido a média para representar a idade dos alunos que estão 
matriculados nesse curso. E após coletar todas as idades e dividir pelo número de matriculados 
tenha achado que a idade média de vocês é de 25 anos.

Imagine que após fazer essa pesquisa, um novo aluno se matricula. Esse aluno é o aluno 
marginal. Não que ele seja um marginal, claro que não, mas ele é o aluno que nos dará a idade 
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marginal. Se esse novo aluno tiver 40 anos, a idade marginal é igual a 40 e, portanto, maior do 
que a idade média. Dessa forma, ao fazermos uma nova média considerando todos os alunos 
anteriores e mais esse aluno marginal, a nova média de idade será maior que a média de idade 
anterior.

Se por outro, entrar um aluno nessa turma que tinha idade média igual a 25 anos, com uma 
idade de 15 anos, ele contribuirá para que haja uma redução na média da idade.

Com isso, podemos concluir que se a idade marginal for menor do que a idade média, a 
nova idade média será menor que a idade média anterior e, portanto, formará uma curva 
decrescente. 

E se a idade marginal for maior do que a idade média, a nova idade media será maior que a 
idade média anterior e, portanto, formará uma curva ascendente.

Com isso, podemos concluir que o mesmo que ocorreu com idade pode ocorrer com o custo. 
Logo, concluímos que a curva de custo marginal corta a curva de custo médio e a curva de 
custo variável médio no ponto de mínimo.

Vamos montar uma tabela para exemplificar esses custos:

Vamos imaginar uma empresa que tenha custos fixos iguais a R$ 1.000,00. Possui um custo 
variável crescente e, portanto, custo total também crescente. No entanto, o custo marginal que 
é a variação do custo variável, inicialmente, é descendente e depois ascendente.

Podemos ver que esses dados presentes na Tabela mostram curvas com formatos parecidos 
com o que encontramos no gráfico acima.
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8.10. Economia de Escala e Economia de Escopo

Dizemos que uma produção possui economia de escala se ela tiver rendimento crescente de 
escala, apesar de esse não ser mais um conceito utilizado nessas situações2. Por exemplo, um 
curso como esse que você estão fazendo tem rendimento crescente de escala. Isto ocorre 
porque não interessa quantos alunos estão matriculados, o custo que tenho para confeccionar 
a aula é o mesmo. O meu custo é representado pelo número de horas que tenho que ficar 
sentado escrevendo, também pelas pesquisas que tenho que fazer para procurar exercícios 
compatíveis com o concurso que vocês estão estudando e o tempo gasto com as respostas no 
fórum. Somente este último custo é variável.

Além do meu custo, devemos considerar o custo do cursinho. À medida que um aluno faz a 
matrícula, ele passa a demanda um canal no servidor, acesso ao site e assim por diante. Para a 
empresa, o custo é praticamente todo variável.

Entretanto, o maior custo que se enfrenta é o fixo, é o de “fabricar” a aula. No entanto, com o 
passar do tempo, consigo escrever a mesma coisa em um tempo menor, fato que vai reduzindo 
o meu custo. Além disso, à medida que vamos aumentando o número de alunos em sala pouco 
é acrescido ao custo final e, portanto, esse é um produto que tem rendimento crescente de 
escala ou economia de escala.

Por outro lado, se houver deseconomia de escala isso significa que há uma espécie de 
rendimento decrescente de escala no processo de produção, apesar de esse conceito não ser 
utilizado.

Segundo Pindyck:
“No longo prazo, poderia vir a ser do interesse da empresa modificar a 
proporção dos insumos à medida que o nível de produção se modifique. 
Quando são modificadas as proporções entre os insumos, o conceito de 
rendimento de escala não mais se aplica. Ao contrário, dizemos que a 
empresa apresenta economias de escala quando ela é capaz de duplicar a 
produção com menos do que o dobro dos custos. Da mesma forma, existem 
deseconomias de escala quando a duplicação da produção corresponde a 
mais do que o dobro dos custos. O termo economias de escala abrange os 
rendimentos crescentes de escala como um caso especial, sendo, porém, 
mais amplo pois permite que as combinações de insumos sejam alteradas à 
medida que a empresa varie seu nível de produção.”

Agora vocês devem estar questionando o que seria economia de escopo, não é mesmo? Para 
entender de forma mais simples o que significa economia de escopo, tentarei falar para vocês 
um exemplo.

Trabalhei em uma empresa que tinha exatamente essa característica, de uma produção que 
possuía uma economia de escopo. Entretanto, como o produto dela era algo muito específico, 
acho que será melhor colocar um outro exemplo, pois ficaria mais simples de compreender.

Imagine uma gráfica que encaderne livros, livros de economia para concurso, por exemplo. Os 
livros são escritos e ela faz a impressão e encadernação. A gráfica utiliza papel do tipo ofício 
mas os livros são menores e, portanto, há a necessidade de se cortar o papel. Ao invés dela 
jogar o papel cortado no lixo, ela optou em fazer pequenos blocos de anotações e vendê-los. 

2 Mas para ficar mais simples, vamos tratar dessa forma, pois vocês compreenderão o conceito e irão entender mais à 
frente o motivo de isso não poder ser denominado dessa forma.
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O custo que essa empresa tem de fabricar os livros e os pequenos blocos ao mesmo tempo é 
menor que o custo que teria uma empresa que optasse por fabricar os livros somado ao custo 
de outra empresa que fabricasse os blocos de anotações.

Segundo Pindyck:

“Em geral, as economias de escopo encontram-se presentes quando a 
produção conjunta de uma única empresa é maior do que as produções 
obtidas por duas empresas diferentes, cada uma produzindo um único 
produto (com equivalentes insumos de produção alocados entre as duas 
empresas separadas).”

8.11. Princípio de Le Chatelier – AVANÇADO

O Princípio de Le Chatelier mostra a reação de uma firma quando o preço de seu insumo é 
alterado. O que ele diz é que a firma tem muito mais condição de reagir no longo prazo do que 
no curto prazo.

Ou seja, esse princípio considera a resposta da firma a uma variação de preço, comparando 
essa resposta no longo e no curto prazo. Segundo esse princípio, a firma ajustaria melhor seus 
fatores no longo prazo, portanto, responde mais intensamente no longo prazo que no curto 
prazo.

Varian em seu livro intitulado Microeconomic Analysis3 informa:

“Let us consider the short-run response of a firm´s supply behavior as 
compared to the long-run response. It seems plausible that the firm will 
respond more to a price change in the long run since, by definition, it has 
more factors to adjust in the long run that in the short run.”

Já sei que você estar ficando desesperado, pois não está entendendo direito o que isso significa 
na prática, não é mesmo? Pois bem, por isso você está fazendo o curso, para que possa ter a 
tradução das coisas de uma forma simples concordam? Vamos lá?

O Princípio de Le Chatelier informa que um aumento de preço em um dos insumos faz com que 
a reação da firma no longo prazo seja bem mais forte do que a reação de curto prazo. Imagine 
uma fábrica. Ela possui o processo de produção muito bem definido e não consegue em um 
espaço de tempo curto modificar a sua tecnologia e passar a utilizar outros insumos ou trocar a 
proporção desses insumos.

Portanto, se um dos fornecedores opta, unilateralmente, aumentar absurdamente o seu preço, 
a indústria, no curto prazo, não terá alternativa a não ser continuar comprando esse insumo e o 
utilizando em sua produção. Entretanto, ao mesmo tempo, estará investindo em pesquisa para 
encontrar algum insumo que possa substituir esse que teve o seu preço majorado ou então 
montar um novo processo de produção com o intuito de eliminar a utilização desse insumo.

Vou dar um exemplo prático para vocês.

3 Esse autor possui um livro chamado comumente de Baby Varian que é utilizado nos cursos de graduação no Brasil e, 
portanto, é traduzido. Entretanto, ele possui outros livros e esse que está sendo citado é utilizado como consulta em 
cursos de mestrado, não sendo o livro principal desses cursos. É um livro mais profundo e não possui tradução para 
o Português.
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Imagine um mercado que seja composto por um número pequeno de empresas que fornecem 
insumos para grandes empresas. Essas grandes empresas devem tomar certo cuidado para que 
os fornecedores de insumos efetuem suas entregas no prazo e com preços “justos” no mercado. 

Entretanto, em um determinado dia os fornecedores de insumos se reúnem e definem montar 
um cartel, de forma que os preços sobem 100%.

Quando as grandes empresas forem fazer suas encomendas ficarão chateadas mas não 
terão outra alternativa a não ser efetuar a compra. Isto porque o insumo produzido é muito 
importante no processo de produção e não teria como alterá-lo de imediato.

No entanto, essas empresas iniciam uma pesquisa para a substituição do insumo que teve seu 
preço majorado por algum outro ou mesmo a mudança de todo o processo de produção. É 
claro que esse aumento de preço do insumo ocorreu porque as indústrias possuíam pouca 
elasticidade-preço em relação a este produto. Elas não tinham como modificar o processo e, 
portanto, foram obrigadas a comprar mesmo com um preço exorbitante.

Mas essas pesquisas com certeza resultarão em uma mudança no processo de produção e elas 
poderão, a partir de um determinado momento, deixar de comprar o insumo. Ou seja, elas 
poderão responder muito mais fortemente ao aumento de preço, no longo prazo que no curto 
prazo.

Apesar de não ter citado o nome do insumo e nem as indústrias que foram afetadas essa é 
uma situação que presenciei na minha vida profissional e que pode explicar de forma simples o 
Princípio de Le Chatelier.

9. Mercados

O objetivo de todo empresário é auferir lucro, na verdade, maximizar o lucro. Isto não importa 
qual o seu tipo de atividade, se possui ou não concorrentes e em que tipo de mercado está a 
sua empresa. A busca é pela maximização de lucro.

Com isso, o empresário tem de um lado a sua produção e a venda de seus produtos por um 
determinado preço e por outro lado os seus custos. Há sempre o interesse de aumentar a 
produção, ser mais eficiente na mesma e reduzir os custos.

Diferente de muitas respostas que recebemos em sala de aula, o interesse não está nem em 
minimizar o custo nem em maximizar a receita. O interesse é de maximizar o lucro.

Imagine uma empresa que tenha rendimento crescente de escala. O custo marginal de produzir 
uma unidade adicional pode ser bastante baixa e se houver demanda para aquela unidade 
produzida talvez valha a pena produzir e vendê-la mesmo que seja por um preço mais baixo 
que a última unidade vendida.

Imagine que uma empresa tenha vendido seu último produto por R$ 50,00. No entanto, ela só 
consegue vender uma unidade adicional se cobrar R$ 30,00. Sabendo que o custo de produzir 
essa última unidade é igual a R$ 1,00, talvez seja interessante produzir essa unidade e vendê-la, 
pois seu lucro será majorado em R$ 29,00.
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No entanto, todos esses tratamentos dependem do tipo de mercado em que está a empresa. 
Podemos dividir os mercados da seguinte forma:

 • Concorrência Perfeita;
 • Monopólio;
 • Monopsônio;
 • Oligopólio;
 • Oligopsônio;
 • Concorrência Monopolística; e
 • Monopólio Natural

A concorrência perfeita é um mercado que possui um grande número de compradores e um 
grande número de vendedores. O monopólio tem um vendedor e vários compradores. O 
monopsônio possui um comprador e vários vendedores. O oligopólio tem alguns vendedores e 
vários compradores. O oligopsônio tem alguns compradores e vários vendedores.

Como o objetivo do consumidor é a maximização do lucro, matematicamente devemos derivar 
a equação do lucro e igualar a zero. Portanto:

Colocando em função dos símbolos, temos:

π = RT(q) – CT(q)

Derivando o lucro em relação à quantidade e igualando a zero4, temos:

Com isso, temos que:

Logo, a maximização do lucro ocorre quando:

4 Sempre que formos maximizar alguma variável, devemos derivar e igualar a zero.
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RMg = CMg

Dessa forma, é importante esclarecer que a maximização do lucro em qualquer mercado ocorre 
no ponto em que o custo marginal igualar com a receita marginal. E isso faz sentido.

A receita marginal é a receita adicional gerada à receita total quando uma unidade adicional 
é vendida. Enquanto essa receita marginal superar o custo de produção da última unidade 
produzida (custo marginal), vale a pena produzir essa unidade e vendê-la, pois o lucro será 
majorado. Por outro lado, se a receita adicional gerada for inferior ao custo da última unidade, 
não vale a pena produzir essa última unidade pois o lucro será menor que o lucro anterior.

10. Concorrência Perfeita

Quando estamos em um mercado de concorrência perfeita existem vários compradores e 
vários vendedores atuando neste mercado e, desta forma, eles não possuem qualquer poder 
individual sobre o mercado.

Na prática, podemos pensar no mercado de alguma commodities mundial como a soja. O que 
ocorreria com o preço mundial da soja se um produtor do Mato Grosso optasse em produzir 
um pouco mais de soja em um determinado ano. Provavelmente, nada ocorreria com o preço 
mundial da soja, pois esse produtor representa uma parcela muito pequena no total ofertado 
de soja no mundo. Isto mostra que decisões individuais não modificam o preço do produto. 
Com isso dizemos que os produtores são tomadores de preço, eles apenas olham o preço que 
está valendo a soja no mercado e praticam esse preço sem ter condições de alterá-lo.

Você pode questionar o que foi explicado dizendo que o preço da soja no Mato Grosso é menor 
que o preço da soja no Rio Grande do Sul e que, portanto, o que estou falando não está correto. 

Entretanto, a soja tem um preço mundial e como uma parte da soja nacional é exportada, o 
preço a ser considerado é o preço da soja colocada no porto de Paranaguá-PR. Com isso, o 
preço da soja no Mato Grosso é igual ao preço da soja em Paranaguá menos o frete até esse 
porto no Paraná. Como o produtor do Rio Grande do Sul está bem mais próximo do porto, ele 
pagará menos no frete e, portanto, sua soja terá um valor mais alto.

Exatamente pelo fato de não ser possível alterar individualmente o preço do produto, a curva 
de demanda de um mercado em concorrência perfeita é uma reta horizontal. Além disso, é 
importante ressaltarmos que quando um produtor opta por vender seu produto, pelo fato de 
ele não ter condições de fazer qualquer mudança no preço, o valor recebido pela venda de uma 
unidade será igual ao preço do bem.

Portanto, em concorrência perfeita, a receita marginal auferida com a venda de uma unidade 
adicional é igual ao preço do bem.

Com isso, temos que em concorrência perfeita e apenas em concorrência perfeita, a condição 
de maximização pode ser mostrada da seguinte forma:

p = RMg = CMg
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Segundo Pindyck:

“Devido ao fato de cada empresa de uma indústria competitiva ser capaz de 
vender apenas uma fração das vendas ocorridas na indústria, a quantidade 
que a empresa decidir vender não terá impacto sobre o preço de mercado 
do produto. (...) Portanto, a empresa competitiva é uma tomadora de preço: 
ela sabe que sua decisão de produção não terá impacto sobre o preço do 
produto.”

Podemos representar isso graficamente, com o intuito de encontrar onde ocorrerá a 
maximização do lucro.

Segundo Pindyck:
“Pelo fato de a empresa ser uma tomadora de preço, a curva de demanda d 
com que se defronta uma determinada empresa competitiva é representada 
por uma linha horizontal.”

Observe que no ponto onde a curva de preço constante (curva de demanda) corta a curva de 
custo marginal, temos o ponto de máximo lucro. No gráfico acima, isso ocorre no ponto em que 
a quantidade produzida é igual a Q*.

Entretanto, temos que lembrar que na estrutura de custo representada pelo custo médio está 
presente o lucro mínimo exigido pelo produtor para entrar no mercado. Logo, a área hachurada 
no gráfico acima é um lucro adicional ao mínimo e ele é chamado de lucro extraordinário.

Imagine uma empresa que produza 10 unidades, que tenha um custo fixo de R$ 300,00 e um 
custo variável médio de R$ 40,00. Em uma situação como a apresentada, o preço do bem estaria 
em R$ 100,00, por exemplo. Dessa forma, ela teria um lucro extraordinário de R$ 300,00.

π = Receita Total – Custo Total
π = Receita Total – Custo Fixo – Custo Variável
π = 10 ∙ 100 – 300 – 40 ∙ 10 = 300
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Se o preço do bem fosse inferior ao custo variável médio, a empresa deveria fechar, 
imediatamente, as portas. 

Segundo Varian:

“Será melhor para a empresa encerrar suas atividades quando os “lucros” de 
produzir nada e apenas pagar os custos fixos excederem os lucros de produzir 
onde o preço se iguala ao custo marginal. A condição de encerramento das 
operações é dada: 

CVMe=
CV(y)
y

>p

Se os custos variáveis médios fossem maiores do que p, a empresa ficará 
melhor se fabricar zero unidade de produto. Isso faz sentido, já que diz que 
as receitas obtidas com a venda da produção y não cobrem nem os custos 
variáveis de produção CV(y). Nesse caso, a empresa também pode sair do 
mercado. Se não produzir nada, a empresa perderá os custos fixos, mas 
perderia ainda mais se continuasse a produzir.”

Observe que se a empresa produzisse 10 unidades, tivesse custo fixo de R$ 300,00 e custo 
variável médio de R$ 40,00, caso o preço do bem fosse vendido por R$ 35,00, o lucro seria:

π = 10 ∙ 35 – 300 – 40 ∙ 10 = – 350

Se a mesma empresa optasse por não produzir nenhuma unidade, seu lucro seria:

π = 0 ∙ 35 – 300 – 40 ∙ 0 = – 300

Como a empresa teria um prejuízo menor se parasse o processo de produção do que aquele 
obtido se continuasse produzindo 10 unidades, ela deveria interromper esse processo e 
assumir um prejuízo de custo fixo.

Por fim, se o preço do bem for menor do que o custo médio, mas maior do que o custo variável 
médio teríamos a seguinte situação:
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No ponto em que a curva de preço toca a curva de custo marginal, teríamos o ponto de máximo 
lucro e, portanto, seria determinada a quantidade a ser produzida. 

Entretanto, haveria um prejuízo econômico uma vez que o preço está sendo cotado abaixo 
do custo médio e a área do prejuízo econômico é representada pela hachura vermelha 
(pontilhada). No entanto, a diferença entre o custo médio e o custo variável médio é o custo 
fixo. No gráfico, o custo fixo está representado pela hachura azul (não pontilhada). 

Como o custo fixo é maior que o prejuízo obtido com a produção de Q* unidades, cabe ao 
capitalista decidir se prefere esse prejuízo anunciado produzindo Q* ou um prejuízo igual ao 
custo fixo se optar por parar de produzir.

Logo, o empresário deverá optar por produzir Q* unidades, uma vez que está no curto prazo e 
não consegue se livrar do custo fixo, e assumir o prejuízo ocasionado.

Voltemos ao caso da existência de lucro extraordinário.

Havendo a presença de lucro extraordinário, isso significa que as pessoas, em média, nesse 
mercado, estão ganhando mais do que o valor mínimo que topariam para entrar no mercado. 
Como uma característica da concorrência perfeita é a livre entrada e livre saída, haverá um 
grande número de entrantes interessados nesse lucro extraordinário que está sendo gerado. 

Com a entrada de novos participantes, há um aumento considerável da quantidade ofertada 
e, portanto, uma queda nos preços. Os preços devem cair até o ponto em que os lucros 
extraordinários passarem a cessar, não existiram mais. Quando isso ocorrer, não teremos mais 
empresários interessados em entrar nesse mercado e as pessoas que estiverem nesse mercado 
não mais estão interessadas em sair.

Graficamente, teremos a maximização do lucro ocorrendo da seguinte forma:
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11. Monopólio

O monopólio ocorre quando há apenas um produtor e muitos compradores. Muitas pessoas em 
sala de aula acreditam que um monopolista pode colocar o preço que desejar em seu produto. 
Entretanto, essa ideia não é verdadeira pois existe a curva de demanda e ele estará vinculado 
a ela. Na verdade, ele deverá maximizar o seu lucro e para isso deverá estar atento à curva de 
demanda.

Vamos supor a curva de demanda5 seja a seguinte:

P = a – b ∙ Q

Tendo em vista que a curva de demanda foi dada, podemos calcular a receita total:

RT = P ∙ Q
RT = (a – b ∙ q) ∙ q
RT = a ∙ q – b ∙ q2

A receita marginal será a derivada da receita total em relação à quantidade e será igual a:

RMg = ∂RT
∂q

RMg = a – 2 ∙ b ∙ q

Graficamente, temos:

Observe que a receita marginal é uma reta que corta o eixo da quantidade exatamente no meio 
entre a origem e o ponto onde a demanda efetua o corte.

Para determinarmos o ponto de lucro máximo que é onde o monopolista irá trabalhar, 
precisamos traçar a curva de custo marginal, conforme foi feito no gráfico abaixo. No ponto 
em que a curva de custo marginal cortar a curva de receita marginal, será determinada a 
quantidade que maximiza o lucro do monopolista (q* no gráfico abaixo).

5 Na verdade, como o termo isolado é o preço, essa é a curva de demanda inversa.



MTE - Auditor Fiscal do Trabalho – Economia do Trabalho – Prof. César Frade

www.acasadoconcurseiro.com.br 2761

A partir desse ponto, utilizando a curva de demanda, podemos ver qual seria o preço referente 
àquela quantidade que atenderia a curva de demanda. Esse preço será o preço a ser cobrado 
pelo monopolista (p* no gráfico abaixo). 

Graficamente, teríamos:

Observe que para o preço dado e a quantidade teríamos o custo sendo determinado pelo 
produto entre o custo médio para a quantidade ótima e a quantidade ótima. No gráfico, o 
custo total de produção está mostrado pelo quadrado no canto inferior esquerdo, pois é a 
multiplicação da média pela quantidade.

A parte hachurada do gráfico será o lucro extraordinário. É interessante notar que o monopolista 
sempre terá um lucro extraordinário. Como não há outro competidor no mercado, esse lucro 
não será reduzido ao longo do tempo.

Há ainda uma medida importante e que devemos sempre considerar que é o poder de 
monopólio do monopolista.

A regra utilizada para determinar o poder de monopólio foi desenvolvida em 1934 pelo 
economista Abba Lerner. Dessa forma, essa medida ficou conhecida como Índice de Lerner de 
Poder de Monopólio e é representada da seguinte forma:

L = (P−CMg)
P

Observe que na melhor das hipóteses para o monopolista o custo marginal será igual a zero e 
isso fará com que o Índice de Lerner seja igual a 1. Na pior das hipóteses, o índice será igual a 
zero e, nesse caso, teremos uma condição de concorrência perfeita uma vez que o preço deverá 
ser igual ao custo marginal.
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Podemos demonstrar facilmente esse índice sendo expresso em termos da elasticidade. No 
entanto, o índice é expresso com base na elasticidade da curva da demanda da empresa e não 
da curva de demanda do mercado. 

L = (P−CMg)
P

= − 1
εd

Dessa forma, ao utilizarmos o Índice de Lerner, vamos que quanto mais elástica for a demanda 
menor o poder de monopólio.

12. Oligopólio

Tratamos como oligopólio os mercados em que existem poucas empresas detendo a maior 
parte ou a totalidade da produção. Em geral, eles existem em mercados em que a entrada não 
é muito fácil, mercados que existem barreiras à entrada. Essas barreiras existem porque os 
custos afundados são elevados ou por causa de uma tecnologia específica, entre outras coisas. 
Geralmente, apresentam lucro extraordinário exatamente pela dificuldade de entrada no 
mesmo.

Os oligopólios, em geral, são divididos em quatro grandes grupos:

 • Oligopólio de Bertrand;
 • Oligopólio de Stackelberg;
 • Oligopólio de Cournot; e
 • Cartel.

A análise do mercado oligopolista, em geral, passa por determinações de estratégias complexas 
que muitas vezes nos remetem para uma matéria de microeconomia chamada de Teoria dos 
Jogos. No entanto, trataremos o assunto sem levar em consideração essa parte da matéria, pois 
partirei do pressuposto que nenhum de vocês conhece. Isso, em nenhuma hipótese, mudará o 
entendimento ou o resultado final da mesma pois irei tratar o assunto explicando a matéria sem 
que entremos no conceito de Teoria dos Jogos, mas esses conceitos estarão sendo explicados 
sem que sejam citados.

Segundo Pindyck:

“A administração de uma empresa oligopolística é complexa porque as 
decisões relativas a preço, nível de produção, propaganda e investimentos 
envolvem importantes considerações estratégicas. Pelo fato de haver poucas 
empresas concorrendo, cada uma deve cautelosamente considerar como 
suas ações afetarão empresas rivais, bem como sobre as possíveis reações 
que suas concorrentes poderão apresentar.

(...)

Essas considerações estratégicas podem ser complexas. Durante o processo 
de tomada de decisões, cada empresa deverá considerar as reações da 
concorrência, ciente do fato de que suas competidoras também considerariam 
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suas reações em relação às decisões delas. Além disso, as decisões, as 
reações, as reações às reações, e assim por diante, são um processo dinâmico 
que evolui ao longo do tempo. Quando os administradores de uma empresa 
avaliarem as potenciais conseqüências de suas decisões, eles deverão estar 
supondo que seus concorrentes sejam igualmente racionais e inteligentes. 
Dessa forma, poderão colocar-se na posição dos concorrentes e ponderar 
sobre as possíveis reações que eles poderiam apresentar.”

12.1. Oligopólio de Bertrand

No oligopólio de Bertrand temos as empresas produzindo produtos homogêneos. Como os 
produtos são homogêneos, as pessoas irão adquirir o produto daquele que oferecer pelo menor 
preço. Portanto, se supormos um mercado com duas empresas apenas e se elas praticarem 
preços diferentes, aquela que oferecer o produto pelo menor preço abastecerá todo o mercado. 
Se os preços cobrados pelas empresas forem iguais, como os produtos são homogêneos, os 
consumidores serão indiferentes entre as empresas e cada uma terá a metade do mercado.

Está sentindo falta de um exemplo prático? Vou falar de um exemplo que tem na cidade que 
moro (Brasília) e também ocorre na cidade em que vivi metade da minha vida (Belo Horizonte). 
Aqui em Brasília, o mercado de supermercado virou um grande duopólio. A maioria dos 
supermercados médios foi adquirido pela rede Pão de Açúcar ou pela rede Carrefour. Além 
disso, essas redes detêm a maioria esmagadora do mercado na cidade, pois estão localizadas 
em locais de alta densidade demográfica e com nível de renda mais altos. As outras redes que 
possuem grandes lojas, em geral, possuem lojas únicas e estão em regiões mais centrais com 
menor densidade populacional.

Entretanto, existia um Pão de Açúcar em uma região da cidade e muito perto dali um Carrefour. 
No entanto, a localização do Pão de Açúcar, apesar da proximidade era ponto de passagem 
de muita gente e, portanto, muito melhor que a do Carrefour. Com isso, o Carrefour opta por 
montar um supermercado na frente do Pão de Açúcar6. Na minha opinião, tal atitude me 
mostrou que esse é um mercado competitivo, onde os seus atores não combinam preço. Se 
combinassem, não seria necessário que o Carrefour montasse uma loja em frente à do Extra.

Na verdade, fato muito semelhante deve ocorrer em quase todas as grandes cidades do País. Se 
este movimento está ocorrendo é porque há uma competição no mercado.

Portanto, em mercados como esse que são considerados oligopólios de Bertrand, se uma das 
empresas fixar um preço de tal forma que seja possível auferir um lucro extraordinário, a outra 
irá fixar o seu preço em um patamar inferior. Como as reduções de preços vão se sucedendo, 
chegaremos a um ponto em que o preço a ser praticado se iguala ao custo marginal e partir 
desse ponto não vale mais a pena a empresa reduzir seu preço.

Sendo assim, bastam duas empresas disputando mercado em um oligopólio de Bertrand para 
que a solução seja idêntica à de concorrência perfeita.

Para resolver um problema de Bertrand, utilizamos a solução de concorrência perfeita.

6 Em Belo Horizonte, aconteceu exatamente o inverso. O Carrefour estava instalado no BH Shopping e o Extra montou 
uma loja em frente ao Shopping.
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Segundo Varian:

“Como se parece o equilíbrio de Bertrand? Quando as empresas vendem 
produtos idênticos, como pressupomos, o equilíbrio de Bertrand tem uma 
estrutura muito simples. É o equilíbrio competitivo, onde o preço se iguala 
ao custo marginal! (grifo meu)

(...)

Esse resultado parece paradoxal quando você o vê pela primeira vez: como 
podemos obter um equilíbrio competitivo se há apenas duas empresas no 
mercado? Se pensarmos no modelo de Bertrand como o modelo de lances 
competitivos, faz mais sentido. Suponhamos que uma empresa faça uma 
“oferta” para os consumidores ao fixar um preço acima do custo marginal. 
Então a outra empresa sempre pode obter lucro ao vender abaixo desse 
preço. Segue-se que o único preço que cada empresa não pode racionalmente 
esperar que diminua é o preço que se iguala ao custo marginal.

Observa-se com freqüência que ofertas competitivas entre as empresas que 
não conseguem formar um conluio pode resultar em preços muito menores 
do que os que podem ser alcançados por outros meios. Esse fenômeno é 
simplesmente um exemplo da lógica da concorrência de Bertrand.”

12.2. Cartel

O cartel é um oligopólio em que as empresas se unem e combinam preço. Nas verdade, elas 
olham para o mercado consumidor e tentam combinar um preço comum para que o lucro de 
todas em conjunto seja maximizado. Logo, elas funcionam como se fossem um monopólio, 
apresentam o preço igual ao preço que seria dado por uma única empresa, caso ela fosse a 
única a fornecer o produto final vendido.

Não é muito simples e nem ético dar um exemplo de cartel, pois estaríamos acusando um 
determinado grupo de empresas de combinar preço. Portanto, me darei o direito de não 
colocar nenhum exemplo real nessa parte da matéria, mas farei isto porque tenho convicção de 
que vocês sabem, pelo menos teoricamente, o que o cartel significa. Pensemos na OPEP como 
sendo um exemplo de cartel, onde os países exportadores de petróleo combinavam o preço do 
produto.

A solução de um problema de cartel deve ser feita utilizando o formato de solução de 
monopólio. Ou seja, basta analisarmos o conjunto das empresas como sendo uma única 
empresa e maximizarmos o lucro dessa empresa. Não entendeu?

Então imagine que todas as empresas de um determinado setor montem um holding, outra 
empresa de que são sócias. Agora essa outra empresa é que venderá os produtos no mercado, 
pois todas as participantes são obrigadas a vender a essa empresa. Sendo assim, só temos 
uma vendedora e devemos maximizar como se faz em monopólio e, em seguida, dividir as 
quantidades e receitas entre todos os sócios dessa “holding”.
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Segundo o Varian:
“Nos modelos que examinamos até agora, as empresas operavam de 
maneira independente. Mas e se elas formarem um conluio para determinar 
conjuntamente sua produção, esses modelos não serão mais muito razoáveis. 
Se houver possibilidade de conluio, as empresas farão melhor se escolherem 
a produção que maximiza os lucros totais da indústria e então dividirem 
os lucros entre si. Quando as empresas se juntam e tentam fixar preços e 
produção para maximizar os lucros do setor, elas passam a ser conhecidas 
como um cartel.”

Segundo Pindyck:
“Em um cartel, os produtores explicitamente concordam em cooperar, por 
meio de um acordo que determina preços e níveis de produção. Nem todos 
os produtores de um setor necessitam fazer parte do cartel e a maioria 
dos cartéis envolve apenas um subconjunto de produtores. Mas se uma 
quantidade suficientemente grande de produtores optar por aderir aos 
termos do acordo do cartel e se a demanda do mercado for suficientemente 
inelástica, o cartel poderá conseguir elevar seus preços bastante acima dos 
níveis competitivos.”

No entanto, é importante ressaltar que é interessante para um dos membros do cartel furá-lo. 
Este fato ocorre porque apesar de poder cobrar um preço mais alto pelo produto, o fabricante 
irá poder vender apenas uma parcela do mercado. Pode ser (em geral é) mais interessante 
reduzir o preço e conseguir uma parcela maior do mercado. Esse tipo de fato gera instabilidades 
no cartel e, além disso, não pode ser desconsiderada a reação dos consumidores.

Segundo o Pindyck:

“Por que razão alguns cartéis têm sucesso enquanto outros não têm? Há 
dois requisitos para que um cartel tenha êxito. O primeiro deles é que venha 
a se formar uma organização estável, cujos membros são capazes de fazer 
acordos relativos a determinados preços e níveis de produção, cumprindo, 
depois, firmemente, os termos do acordo feito. (...) os membros de um 
cartel podem conversar entre si para formalizar os termos de um acordo. 
Entretanto, isso não significa que seja fácil chegar a tal acordo. Diferentes 
membros possuem diferentes custos, diferentes estimativas da demanda 
do mercado e até mesmo diferentes objetivos, de tal modo que poderão 
estar dispostos a praticar níveis de preços também diferentes. Além disso, 
cada membro do cartel poderá sentir-se tentado a “furar” o acordo, fazendo 
pequenas reduções de preços visando obter uma fatia do mercado maior do 
que lhe fora alocada. Frequentemente, apenas a ameaça de um retorno dos 
preços competitivos a longo prazo é capaz de evitar “furos” desse tipo. Mas 
se os lucros decorrentes de cartelização forem bastante grandes, tal ameaça 
poderá ser suficiente para manter o acordo.

O segundo requisito para o sucesso do cartel é que haja possibilidade de 
poder de monopólio. Mesmo que o cartel consiga resolver seus problemas 
organizacionais, haverá pouca possibilidade de elevação do preço caso ele 
esteja diante de uma curva de demanda altamente elástica. A possibilidade 
de poder de monopólio poderia ser considerada como a condição mais 
importante para a obtenção de sucesso; se forem grandes os ganhos 
potenciais decorrentes da cooperação, os membros do cartel terão maior 
estímulo para resolver seus problemas organizacionais.”



 

www.acasadoconcurseiro.com.br2766

12.3. Oligopólio de Cournot

No oligopólio de Cournot temos, em princípio, duas empresas que tomam a decisão de quanto 
deverão produzir e suas decisões deverão ser tomadas simultaneamente.

Nesse modelo, as duas empresas devem tomar a sua decisão levando em consideração a outra 
empresa. A decisão a ser tomada é sobre a quantidade a ser produzida e com a determinação 
da quantidade produzida poderemos definir o preço.

Imagine a situação de uma cidade pequena que tenha apenas dois postos de gasolina ou que 
seus postos estejam divididos entre duas diferentes empresas. Suponhamos ainda que essas 
empresas não combinem preço, portanto, não há a formação de cartel.

Entretanto, não necessariamente e muito dificilmente o mercado será competitivo. Isto porque 
mesmo não combinando preço, uma das empresas opta qual deverá ser a quantidade a ser 
vendida e, portanto, determina seu preço. A outra empresa faz, exatamente, a mesma coisa e 
de forma simultânea.

No entanto, como é obrigatório que seja disponibilizado o preço do combustível em uma 
grande placa na frente no estabelecimento, um dos proprietários optou por passar em frente 
ao posto do outro para poder ver qual era o preço que estava sendo praticado. Se ao chegar 
lá, ele encontra exatamente o mesmo valor, não faz sentido que ele modifique o seu, caso 
contrário, ele poderá modificar. O proprietário do outro posto fará exatamente a mesma coisa 
e tomará as mesmas atitudes.

Dessa forma, em um determinado momento, os empresários chegarão a uma situação em 
que eles não precisarão mais modificar o preço, estarão com um lucro extraordinário positivo 
e mercado ficará em equilíbrio. É claro que esta situação descrita funciona bem para duas 
empresas ou até mais. No entanto, quanto maior o número de empresas mais complicada 
passa a ser a situação de equilíbrio e mais instável essa situação se torna.

Observe que uma empresa toma a melhor decisão para ela, levando em consideração o que a 
outra empresa fez e vice-versa. Podemos definir o equilíbrio de Nash da seguinte forma: cada 
empresa faz o que é melhor para ela dado o que estão fazendo suas concorrentes.

Quando N for muito grande e tender a infinito, o oligopólio de Cournot acaba tendendo a uma 
situação de mercado competitivo.

Segundo Pindyck:

“Suponha que as empresas produzam uma mercadoria homogênea e 
conheçam a curva de demanda do mercado. Cada empresa decidirá 
quanto deverá produzir, e as duas empresas deverão tomar suas decisões 
simultaneamente. Ao tomar sua decisão de produção, cada uma estará 
levando em consideração sua concorrente. Ela sabe que sua concorrente 
estará também tomando decisão sobre a quantidade que produzirá; o preço 
que receberá dependerá, pois, da quantidade total produzida por ambas as 
empresas.

A essência do modelo de Cournot é assumir que cada empresa considera fixo 
o nível de produção de sua concorrente e então toma sua própria decisão a 
respeito da quantidade que produzirá.
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(...)

Observe que o equilíbrio de Cournot é um exemplo de equilíbrio de Nash. Lembre-
se de que, em um equilíbrio de Nash, cada empresa se encontra fazendo o melhor 
que pode em função do que realizam suas concorrentes. Consequentemente, 
nenhuma empresa se sentirá estimulada a modificar seu próprio comportamento. 
No equilíbrio de Cournot, cada um dos duopolistas se encontra produzindo 
uma quantidade que maximiza seus lucros, dada a quantidade que está sendo 
produzida por sua concorrente, de tal forma que nenhum dos duopolistas tenha 
qualquer estímulo para modificar seu nível de produção.”

12.4. Oligopólio de Stackelberg

No modelo de oligopólio de Stackelberg temos, em princípio, duas empresas de tamanhos 
diferentes que competem no mesmo mercado pelo mesmo produto.

Imagine a situação de uma grande empresa de software (Microsoft, por exemplo) e uma 
empresa de fundo de quintal7. Se essa empresa de fundo de quintal optasse por desenvolver 
um projeto com o objetivo de competir com o Windows, muito provavelmente, essa empresa 
não iria conseguir êxito. Isto ocorreria, principalmente, por problemas de falta de escala e este 
fato faria com que o preço cobrado pela empresa de fundo de quintal fosse muito alto.

Entretanto, se o seu cursinho para concurso optasse por comprar um software de gerenciamento 
financeiro, ele poderia solicitar o produto tanto à Microsoft quanto à empresa de fundo de 
quintal. A Microsoft iria fornecer seu produto padrão, mas caso o cursinho precisasse de algo 
customizado e solicitasse à Microsoft tal produto, o preço inviabilizaria a compra. A empresa 
de fundo de quintal conseguiria produzir algo muito semelhante utilizando a plataforma do 
Windows, tornando o software financeiro bastante amigável e com um preço bem mais barato.

Portanto, a Microsoft quando desenvolveu o Windows deixou espaços (prateleiras) para que 
outras empresas pudessem desenvolver seus produtos no ambiente da mesma. Logo, ela tomou 
sua decisão levando em consideração que outras empresas poderiam fazer na sequência. 
Tomou a melhor decisão para ela. A Microsoft nesse caso é chamada de líder.

A empresa de fundo de quintal é chamada de seguidora, pois tomará a decisão que é melhor 
para ela dada a decisão da Microsoft de desenvolver o Windows. 

Segundo Pindyck:
“Os modelos de Cournot e Stackelberg são representações alternativas de 
comportamentos oligopolísticos. A determinação de qual deles seja o mais 
apropriado dependerá muito da indústria em questão. Para uma indústria 
composta por empresas razoavelmente semelhantes, na qual nenhuma delas 
possua uma grande vantagem operacional ou posição de liderança, o modelo 
de Cournot provavelmente será o mais apropriado. Por outro lado, algumas 
indústrias são dominadas por uma grande empresa que geralmente lidera 
o lançamento de novos produtos ou a determinação de preço. O mercado 
de computadores mainframe seria um exemplo, tendo a IBM na liderança. 
Nesses casos, o modelo de Stackelberg poderá ser mais realista.”

7 Esse é um exemplo elaborado com base em TI. No entanto, não entendo muita coisa sobre esse assunto e ele é 
apenas ilustrativo. Se eu cometer algum equívoco técnico, gostaria que além de relevarem que me mandem um mail 
para que eu possa consertá-lo e te agradecer na aula.
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13. Concorrência Monopolística

A concorrência perfeita é um tipo de mercado que reúne características da concorrência 
perfeita e do monopólio. 

Uma empresa é considerada monopolista quando nenhuma outra empresa produz um produto 
igual ou substituto próximo daquele produto produzido pelo monopolista. No mercado de 
concorrência perfeita todas as empresas produzem bens idênticos.

Na concorrência monopolística as empresas não produzem o mesmo bem, mas elas produzem 
substitutos próximos. Logo, o fato de nenhuma outra empresa produzir um bem como o que 
produzo introduz ao mercado uma característica de monopólio. Por outro lado, o fato de as 
empresas produzirem bens que são substitutos próximos e existir a livre entrada e livre saída 
no mercado mostra uma característica da concorrência perfeita.

Já sei que vocês devem estar pensando ou tentando imaginar que tipo de bem tem essas 
características. Não precisamos andar muito dentro de um Shopping para achar esse tipo de 
exemplo.

Imagine que você saiu de casa determinado a comprar uma calça jeans8. Se você for até um 
Shopping encontrará inúmeras lojas que podem te vender uma calça jeans. Em um grande 
Shopping de Brasília, por exemplo, existem pelo menos 10 lojas em que você consegue comprar 
uma calça jeans masculina. Apesar de todas venderem calças jeans, cada pessoa tem o seu 
gosto, sua preferência e seu nível de dispêndio desejado para a aquisição de um bem.

Existem várias lojas que vendem a calça jeans desejada, mas em cada loja encontraremos um 
produto diferente e com preço diferenciado, mas todas as lojas produzem um bem específico e 
que, no final das contas terá a mesma utilização pelo cliente.

Vamos a um exemplo prático. Você foi ao Shopping e encontrou uma calça jeans nas Lojas 
Renner, uma calça na VR e outra calça da Diesel em uma loja multimarca. Outro exemplo que 
uso é de uma pessoa que foi ao Shopping comprar um terno. Passou na Hugo Boss, na VR e na 
Companhia do Terno.

Você tem que decidir que calça comprar ou que terno adquirir. Observe que temos três 
calças, mas todas elas são completamente diferentes, preços completamente diferentes 
mas as três servem para a mesma coisa. Faz sentido alguém comprar uma calça da Diesel ao 
invés de comprar uma calça das lojas Renner? Faz sentido alguém adquirir um terno da Hugo 
Boss ao invés de comprar um na Companhia do Terno. A resposta é afirmativa para os dois 
questionamentos.

É claro que uma determinada pessoa pode optar por adquirir uma calça das Lojas Renner, 
enquanto que outra pode optar por comprar uma calça da Diesel. Normalmente, quem opta 
por uma não optaria por outra e caso análogo ocorre nos casos dos ternos apresentados.

Segundo o Pindyck:
“Um mercado monopolisticamente competitivo tem duas características 
importantes: em primeiro lugar, trata-se de um ambiente comercial no qual 
competem vendendo produtos diferenciados, altamente substituíveis uns 
pelos outros, mas que não são, entretanto, substitutos perfeitos. (Em outras 

8 Darei exemplos de lojas masculinas, pois assim fica bem mais fácil para mim.
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palavras, as elasticidades cruzadas de suas demandas são grandes, mas não 
infinitas.) Em segundo lugar, trata-se de um mercado de livre entrada e livre 
saída, isto é, em que é relativamente fácil a entrada de novas empresas com 
suas próprias marcas de produtos e a saída de empresas que nele já atuam, 
caso seus produtos deixem de ser lucrativos.

Para entendermos por que a livre entrada é um requisito importante, faremos 
uma comparação entre os mercados de creme dental e de automóveis. O 
primeiro é monopolisticamente competitivo, mas o segundo seria melhor 
caracterizado como um oligopólio. É bastante simples para outras empresas 
lançarem novas marcas de cremes dentifrícios que venham competir com 
Crest, com Colgate e assim por diante; tal fato limita a lucratividade da 
produção de Crest ou de Colgate. Se seus lucros fossem grandes, outras 
empresas investiriam a quantia necessária (para desenvolvimento, produção, 
propaganda e promoção) no lançamento de novas marcas (delas próprias), o 
que resultaria em uma redução das fatias de mercado e da lucratividade de 
Crest e de Colgate.

O mercado automobilístico é também caracterizado por diferenciação de 
produtos. Entretanto, as economias de escala envolvidas na produção de 
automóveis tornam difícil a entrada de outras empresas nesse mercado. 
Por esse motivo, até meados dos anos 70, quando então os produtos 
japoneses se tornaram importantes concorrentes, as três principais empresas 
automobilísticas dos EUA detinham praticamente todo o mercado.”

15. Monopsônio

Em um mercado monopsonista, a empresa é a única compradora do bem e existe um grande 
número de vendedores. De forma análoga ao monopólio, a empresa que trabalha em um 
monopsônio tem um alto poder de mercado.

Para ficar um pouco mais simples irei contar para vocês um caso de uma empresa em que 
trabalhei.

Trabalhei em uma empresa de mineração. O minério que essa empresa produzia só existia em 
dois lugares do País, Minas Gerais e Rio Grande do Norte. Entretanto, a região consumidora 
ficava bem distante do estado Potiguar e tal fato aliado ao preço barato do produto fazia 
com que não houvesse exploração do mesmo no Rio Grande do Norte. Portanto, o País era 
abastecido pelo minério encontrado em Minas Gerais.

Para ser mais exato, esse minério tinha na região do Vale do Rio Doce, Jequitinhonha e Mucuri. 
Para quem é mineiro como eu já sabe onde tinha o minério mas como a maioria de vocês não 
conhece bem o estado, digamos que o minério estivesse na região norte do Estado, começando 
a uns 400km acima de Belo Horizonte9 e indo até o limite com a Bahia.

No entanto, apesar de existir umas 13 mineradoras que beneficiavam esse minério no Brasil, 
apenas três delas ficavam em Minas Gerais. Em geral, as empresas mineradoras não são donas 
das jazidas desse minério e efetuam a compra dos garimpeiros que estão atrás de pedras 

9 Belo Horizonte, a capital de Minas Gerais, fica praticamente no centro do Estado e está há uns 800 km do limite do 
estado com a Bahia.
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semi-preciosas. As pedras semi-preciosas como água marinha, rubelita, topázio, entre outras 
ocorrem junto com esse minério. Portanto, os garimpeiros devem explorar esse minério à 
procura dessas pedras e acabam efetuando a venda do mesmo com o objetivo de manter o dia-
a-dia dessa procura até o momento em que “bamburram10”.

Dessa forma, a empresa que eu trabalhava consumia a maior parte do minério da região11 
e, portanto, após abastecer as concorrentes, os garimpeiros só podiam vender para a minha 
empresa. Isso fazia com que tivéssemos um grande poder de mercado e tal fato nos dava a 
condição de reduzir o preço do minério até o ponto em que continuasse sendo viável a 
exploração por parte do garimpeiro.

Observe que enquanto no monopólio, o poder de mercado se situa na venda do produto e no 
aumento do preço do produto vendido, no monopsônio o poder está na compra do mesmo e, 
portanto, o exercício desse poder ocorre com a redução do preço de aquisição.

Acho que para você compreender bem o mercado monopsonista basta que você saiba 
monopólio e faça uma comparação às avessas. É como se fosse um monopólio invertido.

Segundo Pindyck:

“É mais fácil compreender o monopsônio se você compará-lo com o 
monopólio. (...) Lembre-se de que o monopolista pode cobrar um preço 
acima do custo marginal, pois ele se defronta com uma curva de demanda, 
ou com uma curva de receita média, dotada de inclinação descendente, de 
tal modo que sua receita marginal seja inferior à receita média. Igualando 
o custo marginal à receita marginal podemos obter a quantidade Q*, que é 
inferior àquela que seria produzida em um mercado competitivo, e o preço 
P*, que é mais alto do que o preço Pc do mercado competitivo.

A situação do monopsônio é exatamente análoga. (...) o monopsonista pode 
adquirir uma mercadoria por um preço inferior a seu valor marginal porque 
a curva da oferta ou a despesa média com a qual ele se defronta possui uma 
inclinação ascendente, de tal maneira que a despesa marginal se torna maior 
do que a despesa média. Igualando o valor marginal à despesa marginal, 
obtemos a quantidade Q*, menor do que a quantidade que seria adquirida 
em um mercado competitivo, e o preço P*, mais baixo do que o preço 
competitivo Pc.”

Segundo Varian:

“No monopólio há apenas um único vendedor de uma mercadoria. Já no 
monopsônio, o comprador é que é um só. A análise do monopsonista é 
semelhante à do monopolista. Para simplificar, suponhamos que o comprador 
produza bens que serão vendidos num mercado competitivo.

(...)

Uma empresa num mercado de fatores competitivos é uma tomadora de 
preços. Um monopsonista é um fixador de preços.”

10 Bamburrar é o termo utilizado no garimpo para designar que foi encontrada uma boa pedra semi-preciosa.
11 A empresa detinha 45% da produção nacional desse minério.
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16. Monopólio Natural

Podemos considerar a presença de um monopólio natural quando o preço que seria cobrado 
por um produto quando uma única empresa estivesse produzindo seria menor do que o preço 
com a presença de duas empresas. No entanto, devemos considerar a estrutura de custo das 
empresas para fazer determinada afirmação.

Vamos imaginar a situação de uma empresa distribuidora de água em uma grande cidade 
brasileira. A primeira providência para se fazer a distribuição de água em uma cidade é passar 
toda a tubulação que levará a água até a residência das pessoas. Essa tubulação gera um alto 
investimento e que deve ser remunerado via preço. Portanto, se tivermos duas empresas 
fornecendo água para uma determinada cidade, para que haja algum tipo de disputa no 
mercado, seria necessário passar a mesma tubulação de ligação duas vezes, uma para cada 
empresa. Fato análogo ocorre, por exemplo, com o mercado de telefonia fixa.

O que ocorre é que estrutura de preços a empresa de água deverá computar o custo de 
oportunidade do investimento, custo fixo e o custo variável. O custo variável médio é o custo 
marginal de se colocar um metro cúbico adicional de água na casa de um determinado cliente. 

Não estou querendo depreciar esse trabalho, mas o tratamento da água deve12 consistir na 
adição de produtos químicos, produtos esses que não são caros se comparados ao custo de 
oportunidade das obras civis realizadas para implantação das redes de distribuição. Essa é a 
maior parcela do custo variável e, portanto, o custo marginal.

Como custo fixo podemos pensar o custo de pessoal, manutenção, etc.

Dessa forma, como uma parcela considerável do custo advém do custo de oportunidade, fica 
mais cara a produção quando efetuada por duas firmas distintas.

Em geral, o monopólio natural é regulado pelo Governo e ocorre em produtos inelásticos e 
que o Governo tem interesse que a população consuma como, por exemplo, a água e a energia 
elétrica.

Segundo Varian:

“Essa situação costuma ocorrer com os serviços de utilidade pública. (...) 
Quando há grandes custos fixos e custos marginais pequenos, pode-se obter 
com facilidade a situação descrita.”

12 Coloquei que deve consistir porque é o que a minha intuição diz, apesar de não ter nunca trabalhado com tal 
produto.
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Questões

Enunciado para as questões 1 e 2

A respeito das curvas de custo, julgue os 
itens subsequentes.

1. (CESPE – BASA – Economista – 2010)

A curva de custo marginal passa pelos pon-
tos de mínimo das curvas de custo variável 
e de custo médio.

( ) Certo   ( ) Errado

2. (CESPE – BASA – Economista – 2010)

A curva de custo médio alcançará seu ponto 
de mínimo quando o custo médio se igualar 
ao custo marginal.

( ) Certo   ( ) Errado

Enunciado para as questões 3 e 4

Constantemente empresários demandam 
créditos subsidiados em instituições finan-
ceiras públicas, alegando dificuldades nos 
negócios. Com relação à decisão de pro-
duzir e ofertar bens no mercado, julgue os 
itens que se seguem.

3. (CESPE – BASA – Economista – 2010) 

Se os preços praticados por uma empresa 
forem iguais aos seus custos médios, então 
o seu lucro será zero e, portanto, será viável 
encerrar sua produção e fechar a empresa.

( ) Certo   ( ) Errado

4. (CESPE – BASA – Economista – 2010) 

Se os preços praticados por uma empresa 
forem inferiores aos seus custos médios, 
então seu lucro será negativo e, portanto, 

será viável encerrar sua produção e fechar 
a empresa.

( ) Certo   ( ) Errado

Enunciado para a questão 5

A respeito das curvas de custo, julgue os 
itens subsequentes.

5. (CESPE – BASA – Economista – 2010)

A área abaixo da curva de custo variável do 
produto, que se estende até o eixo y, forne-
ce o custo marginal de se produzir y unida-
des do produto.

( ) Certo   ( ) Errado

Enunciado para a questão 6

Constantemente empresários demandam 
créditos subsidiados em instituições finan-
ceiras públicas, alegando dificuldades nos 
negócios. Com relação à decisão de pro-
duzir e ofertar bens no mercado, julgue os 
itens que se seguem.

6. (CESPE – BASA – Economista – 2010) 

Uma condição para o encerramento de uma 
empresa é os custos marginais excederem 
os preços cobrados pela empresa.

( ) Certo   ( ) Errado

7. (CESPE – BASA – Economista – 2010) 

Se o regulador exigir que um monopolista 
natural pratique preços aos níveis dos seus 
custos marginais, então, nesse caso, o mono-
pólio atingirá um nível de produção eficiente 
com preços abaixo dos seus custos médios.

( ) Certo   ( ) Errado
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8. (CESPE – CEBRASPE MPENAP – 2015) 

Dois bens são complementares se a elastici-
dade renda da demanda for positiva.

( ) Certo   ( ) Errado

9. (CESPE – CEBRASPE MPENAP – 2015) 

Um bem é de Giffen se a demanda variar di-
retamente com o preço do bem.

( ) Certo   ( ) Errado

10. (CESPE – Economista Ipojuca – 2010)

A estrutura de mercado caracterizada por 
oferecer produtos homogêneos, transpa-
rência de mercado e livre mobilidade é de-
nominada concorrência monopolista. 

( ) Certo   ( ) Errado

11. (CESPE – CEBRASPE MPENAP – 2015)

Se o preço do bem x duplicar e o do y tripli-
car, então a restrição orçamentária do con-
sumidor ficará menos inclinada em relação 
a restrição orçamentária original do consu-
midor.

( ) Certo   ( ) Errado

12. (CESPE – ANP – 2012) 

Em um ambiente sem incerteza, se a quan-
tidade demandada do bem diminui quando 
seu preço reduz, então, o bem é inferior. 

( ) Certo   ( ) Errado

13. (CESPE – ANP – 2012) 

Por definição, um bem é dito inferior se, e 
somente se, sua quantidade demandada re-
duz quando o preço do bem diminui.

( ) Certo   ( ) Errado

14. (CESPE – ANP – 2012) 

Em relação às curvas de custo, o custo mar-
ginal é igual ao custo médio, no ponto em 
que o custo médio é mínimo. 

( ) Certo   ( ) Errado

15. (CESPE – MPU – 2013) 

Quanto maior for a elasticidade preço da 
demanda por determinado bem, maior será 
a capacidade da empresa monopolista para 
fixar o preço em patamar acima daquele 
que vigoraria sob concorrência perfeita. 

( ) Certo   ( ) Errado

16. (CESPE – ANCINE – 2013) 

Em um mercado com concorrência perfeita, 
todos os bens são substitutos perfeitos, não 
existem barreiras à entrada de novas firmas 
concorrentes e nenhuma firma pode afetar 
o preço de mercado, de forma que, no equi-
líbrio de longo prazo, há lucro econômico 
positivo para todas as firmas. 

( ) Certo   ( ) Errado

17. (CESPE – Analista – ANAC – 2012) 

A elasticidade se refere à curva de demanda 
como um todo, de modo que é correto afir-
mar que a demanda é elástica ou inelástica.

( ) Certo   ( ) Errado 

18. (CESPE – Analista – ANAC – 2012) 

Como o sinal da elasticidade-renda da de-
manda depende do tipo de bem, na avalia-
ção de um bem normal, a elasticidade será 
negativa. 

( ) Certo   ( ) Errado
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19. (CESPE – Analista – ANAC – 2012) 

A relação entre preço e quantidade deman-
dada é direta, logo o valor da elasticidade-
-preço da demanda será sempre negativo. 

( ) Certo   ( ) Errado

20. (CESPE – Analista – ANAC – 2012) 

Ao contrário da curva de demanda, a curva 
de oferta mostra uma relação entre os pre-
ços e o desejo de produzir bens e serviços. 
Nesse caso, mantendo-se outras variáveis 
constantes, o aumento no preço de merca-
do do bem tende a elevar o lucro das em-
presas. 

( ) Certo   ( ) Errado

21. (CESPE – Analista – ANAC – 2012) 

O oligopólio constitui uma estrutura de 
mercado em que as empresas consideram, 
em suas decisões, as ações de suas concor-
rentes. 

( ) Certo   ( ) Errado

22. (CESPE – Analista – ANAC – 2012) 

Em face das economias de escala, empresas 
de qualquer porte conseguem obter lucros. 

( ) Certo   ( ) Errado

23. (CESPE – Analista – ANAC – 2012) 

Em competição perfeita, a quantidade e o 
preço de equilíbrio são estabelecidos quan-
do se iguala a receita marginal ao custo mar-
ginal de produção de determinado bem.

( ) Certo   ( ) Errado 

24. (CESPE – Analista – ANAC – 2012) 

A discriminação de preços corresponde à 
venda de diferentes quantidades do produ-
to por preços diferentes, ocorrendo discri-
minação de preços de primeiro grau quan-
do o monopolista cobra preços diferentes 
dos consumidores de acordo com a quanti-
dade de produto comprada. 

( ) Certo   ( ) Errado

25. (CESPE – Analista – ANAC – 2012) 

O fato de o monopolista definir o preço de 
seu produto diferenciando-o para cada gru-
po de consumidores em mercados diferen-
ciados, de acordo com a elasticidade-preço 
de cada um, configura a denominada discri-
minação de preços de segundo grau.

( ) Certo   ( ) Errado

Gabarito: 1. Certo 2. Certo 3. Errado 4. Errado 5. Errado 6. Errado 7. Certo 8. Errado 9. Certo 10. Errado  
11. Certo 12. Certo 13. Errado 14. Certo 15. Errado 16. Errado 17. Certo 18. Errado 19. Errado 20. Certo  
21. Certo 22. Errado 23. Certo 24. Errado 25. Errado
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Direito do Trabalho 

PRINCÍPIOS DO DIREITO DO TRABALHO

PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO

IN DUBIO PRO MISERO

Art. 59 CLT. A duração normal do trabalho poderá ser acrescida de  horas suplementares, em núme-
ro não excedente de duas, mediante acordo escrito entre empregador e empregado, ou mediante 
contrato coletivo de trabalho.

DA NORMA MAIS FAVORÁVEL

Art. 620 CLT. As condições estabelecidas em Convenção quando mais favoráveis, prevalecerão 
sobre as estipuladas em Acordo.

Súmula nº 202 do TST

Existindo, ao mesmo tempo, gratificação por tempo de serviço outorgada pelo empregador e 
outra da mesma natureza prevista em acordo coletivo, convenção coletiva ou sentença norma-
tiva, o empregado tem direito a receber, exclusivamente, a que lhe seja mais benéfica.

Atenção

O problema surge quando duas normas apresentam uma parte mais favorável e outra 
menos favorável ao trabalhor.
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CONDIÇÃO MAIS BENÉFICA

Súmula nº 51 do TST

I – As cláusulas regulamentares, que revoguem ou alterem vantagens deferidas anteriormente, 
só atingirão os trabalhadores admitidos após a revogação ou alteração do regulamento.

PRINCÍPIO DA IMPERATIVIDADE

PRINCÍPIO DA IRRENUNCIABILIDADE DOS DIREITOS

Súmula 51 II TST. Havendo a coexistência de dois regulamentos da empresa, a opção do empre-
gado por um deles tem efeito jurídico de renúncia às regras do sistema do outro

Súmula nº 276 do TST. O direito ao aviso prévio é irrenunciável pelo empregado. O pedido de 
dispensa de cumprimento não exime o empregador de pagar o respectivo valor, salvo compro-
vação de haver o prestador dos serviços obtido novo emprego.

PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DA RELAÇÃO DE EMPREGO

Súmula nº 212 do TST. O ônus de provar o término do contrato de trabalho, quando negados a 
prestação de serviço e o despedimento, é do empregador, pois o princípio da continuidade da 
relação de emprego constitui presunção favorável ao empregado.

PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE

Art. 9º CLT. Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou 
fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente Consolidação.

PRINCÍPIO DA INALTERABILIDADE CONTRATUAL LESIVA

Art. 468 CLT. Nos contratos individuais de trabalho só é lícita a alteração das respectivas condições 
por mútuo consentimento, e ainda assim desde que não resultem, direta ou indiretamente, prejuí-
zos ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente desta garantia.

PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL

Art. 7º CF/1988. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à me-
lhoria de sua condição social.

VI – irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo;



MTE - Auditor Fiscal do Trabalho – Direito do Trabalho – Prof. Rogério Renzetti

www.acasadoconcurseiro.com.br 2783

FONTES DO DIREITO DO TRABALHO

FONTES MATERIAIS

FONTES FORMAIS

FONTES FORMAIS AUTÔNOMAS

Esclarecendo!

OBS: REGULAMENTO EMPRESARIAL?

FONTES FORMAIS HETERÔNOMAS

Fique Atento!

OBS: 

1.

2.
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TÉCNICAS DE INTEGRAÇÃO

Art. 8º CLT. As autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta de disposições legais ou 
contratuais, decidirão, conforme o caso, pela jurisprudência, por analogia, por equidade e outros 
princípios e normas gerais de direito, principalmente do direito do trabalho, e, ainda, de acordo 
com os usos e costumes, o direito comparado, mas sempre de maneira que nenhum interesse de 
classe ou particular prevaleça sobre o interesse público.

COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA

A CCP foi criada com o advento da Lei 9.958/00, que incluiu na CLT os arts. 625-A a 625-H.

Objetivo: desafogar o grande número de ações trabalhistas ajuizadas diariamente no Judiciário 
Trabalhista.

Finalidade: Solução de conflitos – extrajudicial (autocomposição).

Art. 625-A CLT. As empresas e os sindicatos podem instituir Comissões de Conciliação Prévia, de 
composição paritária, com representantes dos empregados e dos empregadores, com a atribuição 
de tentar conciliar os conflitos individuais do trabalho.

Parágrafo único. As Comissões referidas no caput deste artigo poderão ser constituídas por 
grupos de empresas ou ter caráter intersindical.

COMPOSIÇÃO

Empresa = CLT = Paritária = Min. 2 Máx.10

Mandato=1ano(1recondução).

Fique Atento!

SINDICATO?

Art. 625-B CLT. A Comissão instituída no âmbito da empresa será composta de, no mínimo, dois e, 
no máximo, dez membros, e observará as seguintes normas:

I – a metade de seus membros será indicada pelo empregador e a outra metade eleita pelos 
empregados, em escrutínio secreto, fiscalizado pelo sindicato da categoria profissional;

II – haverá na Comissão tantos suplentes quantos forem os representantes titulares;
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III – o mandato dos seus membros, titulares e suplentes, é de um ano, permitida uma recondu-
ção.

Os membros da CCP gozam de estabilidade? 

R: 

Estabilidade representante dos..................

Início: registro, posse ou eleição?

Art. 625-B § 1º CLT. É vedada a dispensa dos representantes dos empregados membros da Co-
missão de Conciliação Prévia, titulares e suplentes, até um ano após o final do mandato, salvo 
se cometerem falta grave, nos termos da lei.

§ 2º O representante dos empregados desenvolverá seu trabalho normal na empresa, afastan-
do-se de suas atividades apenas quando convocado para atuar como conciliador, sendo com-
putado como tempo de trabalho efetivo o despendido nessa atividade.

Atenção

Suspensão ou Interrupção?

Passagem OBRIGATÓRIA?

Art. 625-D CLT. Qualquer demanda de natureza trabalhista será submetida à Comissão 
de Conciliação Prévia se, na localidade da prestação de serviços, houver sido instituída 
a Comissão no âmbito da empresa ou do sindicato da categoria.
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Art. 625-D § 1º CLT. A demanda será formulada por escrito ou reduzida a termo por qualquer dos 
membros da Comissão, sendo entregue cópia datada e assinada pelo membro aos interessados.

§ 2º Não prosperando a conciliação, será fornecida ao empregado e ao empregador declaração 
da tentativa conciliatória frustrada com a descrição de seu objeto, firmada pelos membros da 
Comissão, que deverá ser juntada à eventual reclamação trabalhista.

§ 3º Em caso de motivo relevante que impossibilite a observância do procedimento previsto no 
caput deste artigo, será a circunstância declarada na petição inicial da ação intentada perante a 
Justiça do Trabalho.

§ 4º Caso exista, na mesma localidade e para a mesma categoria, Comissão de empresa e Co-
missão sindical, o interessado optará por uma delas para submeter a sua demanda, sendo com-
petente aquela que primeiro conhecer do pedido.

Art. 625-E CLT. Aceita a conciliação, será lavrado termo assinado pelo empregado, pelo empregador 
ou seu preposto e pelos membros da Comissão, fornecendo-se cópia às partes.

Parágrafo único. O termo de conciliação é título executivo extrajudicial e terá eficácia liberató-
ria geral, exceto quanto às parcelas expressamente ressalvadas.

Será executado onde??

Atenção

Art. 877 A CLT. É competente para a execução de título executivo extrajudicial o juiz 
que teria competência para o processo de conhecimento relativo à matéria.

Tome Nota!

Logo...

Art. 625-F CLT. As Comissões de Conciliação Prévia têm prazo de dez dias para a realização da ses-
são de tentativa de conciliação a partir da provocação do interessado.

Parágrafo único. Esgotado o prazo sem a realização da sessão, será fornecida, no último dia do 
prazo, a declaração a que se refere o § 2ºdo Art. 625-D. 

Art. 625-G CLT. O prazo prescricional será suspenso a partir da provocação da Comissão de Concilia-
ção Prévia, recomeçando a fluir, pelo que lhe resta, a partir da tentativa frustrada de conciliação ou 
do esgotamento do prazo previsto no Art. 625-F.
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DIREITOS CONSTITUCIONAIS

lEGISLAÇÃO

Art. 7º CF. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de 
sua condição social:

I – relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos 
de lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos;

II – seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário;

III – fundo de garantia do tempo de serviço;

IV – salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessi-
dades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, ves-
tuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o 
poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;

V – piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho;

VI – irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo;

VII – garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração variável;

VIII – décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria;

IX – remuneração do trabalho noturno superior à do diurno;

X – proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa;

XI – participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmen-
te, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;

XII – salário-família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei;

XIII – duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro sema-
nais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou con-
venção coletiva de trabalho; 

XIV – jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, 
salvo negociação coletiva;

XV – repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos;

XVI – remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do 
normal; 

XVII – gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário 
normal;
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XVIII – licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte 
dias;

XIX – licença-paternidade, nos termos fixados em lei;

XX – proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos 
da lei;

XXI – aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de trinta dias, nos ter-
mos da lei;

XXII – redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segu-
rança;

XXIII – adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma 
da lei;

XXIV – aposentadoria;

XXV – assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 (cinco) anos de 
idade em creches e pré-escolas; 

XXVI – reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho;

XXVII – proteção em face da automação, na forma da lei;

XXVIII – seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização 
a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa;

XXIX – ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional 
de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção 
do contrato de trabalho;

XXX – proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por 
motivo de sexo, idade, cor ou estado civil;

XXXI – proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do tra-
balhador portador de deficiência;

XXXII – proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profis-
sionais respectivos;

XXXIII – proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qual-
quer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze 
anos; 

XXXIV – igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o 
trabalhador avulso.

Art. 7º § único CF. São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos previstos 
nos incisos IV, VI, VII, VIII, X, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIV, XXVI, XXX, XXXI e XXXIII e, 
atendidas as condições estabelecidas em lei e observada a simplificação do cumprimento das obri-
gações tributárias, principais e acessórias, decorrentes da relação de trabalho e suas peculiarida-
des, os previstos nos incisos I, II, III, IX, XII, XXV e XXVIII, bem como a sua integração à previdência 
social.  (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 72, de 2013).
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RENÚNCIA E TRANSAÇÃO

As normas trabalhistas são de ordem pública, ou seja, indisponíveis. As partes não podem sim-
plesmente dispor de tais normas.

→ REGRA: 

Exemplificando: 

A RENÚNCIA consiste em um ato unilateral de despojamento de um direito certo.

Legislação

Art. 9º CLT. Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou 
fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente Consolidação.

A TRANSAÇÃO corresponde a um ato bilateral, mediante concessões recíprocas, sobre um di-
reito duvidoso, com vistas a finalizar ou a evitar um litígio.

Art. 764 da CLT: Os dissídios individuais ou coletivos submetidos à apreciação da Justiça do Trabalho 
serão sempre sujeitos à conciliação.

Defendemos, contudo, que a transação na seara laboral, em razão da natureza cogente de suas 
normas e da hipossuficiência econômica do empregado, para que possa ser considerada válida, 
deve ser submetida ao crivo do Poder Judiciário Trabalhista.

Fique Atento!

A transação celebrada entre os titulares de uma relação de trabalho deve ser sempre homolo-
gada pelo Juízo Trabalhista.

A única possibilidade de transação individual extrajudicial prevista no ordenamento jurídico 
está no art. 625-E da CLT, que dispõe sobre a Comissão de Conciliação Prévia (CCP). Nesta hi-
pótese o empregado, individualmente, transaciona diretamente com o seu empregador suas 
verbas trabalhistas.

Doutrina!

Programa de Demissão Voluntário (PDV)

São raríssimos os casos de renúncia de direito na seara trabalhista. 
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Exemplificando: 

Pedido de transferência para outra cidade, feito pelo dirigente sindical. 

Art. 543, § 1º da CLT. O empregado perderá o mandato se a transferência for por ele solicitada ou 
voluntariamente aceita.

Jurisprudência

Súmula nº 276 do TST. AVISO PRÉVIO. RENÚNCIA PELO EMPREGADO (mantida) – Res. 121/2003, 
DJ 19, 20 e 21.11.2003. 

O direito ao aviso prévio é irrenunciável pelo empregado. O pedido de dispensa de cumprimento 
não exime o empregador de pagar o respectivo valor, salvo comprovação de haver o prestador 
dos serviços obtido novo emprego.

RELAÇÃO DE TRABALHO & RELAÇÃO DE EMPREGO

RELAÇÃO DE EMPREGO – REQUISITOS CARACTERIZADORES

→ TRABALHO PRESTADO POR PESSOA FÍSICA

→ PESSOALIDADE

→ NÃO EVENTUALIDADE

→ ONEROSIDADE

→ SUBORDINAÇÃO

→ ALTERIDADE
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SHOP

Art. 3º CLT. Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não even-
tual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário.

ELEMENTOS NÃO ESSSENCIAIS

1. Local da prestação de serviços;

2. Profissionalidade

3. Exclusividade

Art. 6º CLT. Não se distingue entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador, o exe-
cutado no domicílio do empregado e o realizado a distância, desde que estejam caracterizados os 
pressupostos da relação de emprego.

Parágrafo único. Os meios telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão se 
equiparam, para fins de subordinação jurídica, aos meios pessoais e diretos de comando, con-
trole e supervisão do trabalho alheio.

Art. 3º § único CLT. Não haverá distinções relativas à espécie de emprego e à condição de trabalha-
dor, nem entre o trabalho intelectual, técnico e manual.

Art. 456. A prova do contrato individual do trabalho será feita pelas anotações constantes da 
carteira profissional ou por instrumento escrito e suprida por todos os meios permitidos em direito.

Súmula nº 12 do TST

CARTEIRA PROFISSIONAL (mantida) – Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003

As anotações apostas pelo empregador na carteira profissional do empregado não geram pre-
sunção "juris et de jure", mas apenas "juris tantum".
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Art. 29 CLT. A Carteira de Trabalho e Previdência Social será obrigatoriamente apresentada, contra 
recibo, pelo trabalhador ao empregador que o admitir, o qual terá o prazo de quarenta e oito horas 
para nela anotar, especificamente, a data de admissão, a remuneração e as condições especiais, se 
houver, sendo facultada a adoção de sistema manual, mecânico ou eletrônico, conforme instruções 
a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho.

§ 1º As anotações concernentes à remuneração devem especificar o salário, qualquer que seja 
sua forma de pagamento, seja ele em dinheiro ou em utilidades, bem como a estimativa da 
gorjeta.

§ 3º A falta de cumprimento pelo empregador do disposto neste artigo acarretará a lavratura 
do auto de infração, pelo Fiscal do Trabalho, que deverá, de ofício, comunicar a falta de anota-
ção ao órgão competente, para o fim de instaurar o processo de anotação. 

§ 4º É vedado ao empregador efetuar anotações desabonadoras à conduta do empregado em 
sua Carteira de Trabalho e Previdência Social. 

§ 5º O descumprimento do disposto no § 4º deste artigo submeterá o empregador ao paga-
mento de multa prevista no art. 52 deste Capítulo.

Art. 30 CLT. Os acidentes do trabalho serão obrigatoriamente anotados, pelo Juízo competente na 
carteira profissional do acidentado.

Prescrição e CTPS

Art. 11 CLT. O direito de ação quanto a créditos resultantes das relações de trabalho prescreve: 

§ 1º O disposto neste artigo não se aplica às ações que tenham por objeto anotações para fins 
de prova junto à Previdência Social.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Art. 442-A CLT. Para fins de contratação, o empregador não exigirá do candidato a emprego com-
provação de experiência prévia por tempo superior a 6 (seis) meses no mesmo tipo de atividade.

OBSERVAÇÃO:

A CLT não se aplica aos seguintes empregados: (art. 7º, CLT)

→ Empregado doméstico (LC 150/2015)

→ Empregado rural (Lei 5.889/73)

→ Funcionário público (estatutário)
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MODALIDADES ESPECIAIS DE TRABALHO

→ TRABALHO AUTÔNOMO

Não há subordinação jurídica entre o trabalhador e o tomador.

O prestador de serviços desenvolve o serviço ou obra contratada, de forma autônoma, com 
profissionalidade e habitualidade, atuando por conta e risco próprio, assumindo o risco da ati-
vidade desenvolvida.

→ TRABALHO EVENTUAL

TRABALHO EVENTUAL tem a ver com a necessidade ocasional da atividade do trabalhador para 
o empreendimento. 

Nesta hipótese, em regra, não há fixação do trabalhador a um único tomador, e a natureza do 
trabalho corresponde a eventos ocasionais, certos, determinados e de curta duração.

→ TRABALHO AVULSO

Com a intermediação do sindicato ou do Órgão de Gestão de Mão de Obra (OGMO), o trabalha-
dor avulso presta serviços a diversos tomadores, sem se fixar especificamente a nenhum deles. 

O trabalhador avulso é comumente encontrado no setor portuário.

→ TRABALHO VOLUNTÁRIO

Não há o requisito da ONEROSIDADE.

Aplica-se a Lei nº 9.608/1998 (Dispõe sobre o serviço voluntário e dá outras providências).

→ ESTAGIÁRIO

A finalidade do estágio é complementar a formação do estudante por meio de atividades prá-
ticas.

O contrato de estágio possui todos os requisitos caracterizadores da relação de emprego, pois 
nele há pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação. Entretanto, o legislador 
excluiu o estagiário da proteção celetista.

Art. 15 da Lei 11.788/2008:

A manutenção de estagiários em desconformidade com esta Lei caracteriza vínculo de empre-
go do educando com a parte concedente do estágio para todos os fins da legislação trabalhista 
e previdenciária. 

§ 1º A instituição privada ou pública que reincidir na irregularidade de que trata este artigo 
ficará impedida de receber estagiários por 2 (dois) anos, contados da data da decisão definitiva 
do processo administrativo correspondente. 
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OJ nº 366 da SDI-I do TST

ESTAGIÁRIO. DESVIRTUAMENTO DO CON-TRATO DE ESTÁGIO. RECONHECIMENTO DO VÍNCULO 
EMPREGATÍCIO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA ou INDIRETA. PERÍODO POSTERIOR À 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. IMPOSSIBILIDADE (DJ 20, 21 e 23.05.2008). 

Ainda que desvirtuada a finalidade do contrato de estágio celebrado na vigência da Constitui-
ção Federal de 1988, é inviável o reconhecimento do vínculo empregatício com ente da Admi-
nistração Pública direta ou indireta, por força do art. 37, II, da CF/1988, bem como o deferimen-
to de indenização pecuniária, exceto em relação às parcelas previstas na Súmula nº 363 do TST, 
se requeridas.

Súmula nº 363 do TST

CONTRATO NULO. EFEITOS (nova redação) – Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003

A contratação de servidor público, após a CF/1988, sem prévia aprovação em concurso público, 
encontra óbice no respectivo art. 37, II e § 2º, somente lhe conferindo direito ao pagamento da 
contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da 
hora do salário mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do FGTS.

→ COOPERATIVA

As pessoas se reúnem em torno de um objetivo comum, onde você encontra: autonomia, auto-
gestão coletiva e independência.

Art. 442 § único CLT. Qualquer que seja o ramo de atividade da sociedade cooperativa, não existe 
vínculo empregatício entre ela e seus associados, nem entre estes e os tomadores de serviços da-
quela.

→ RESIDÊNCIA MÉDICA

Não gera vínculo de emprego. O objetivo da residência é a formação profissional. Dar ao resi-
dente um conteúdo programático não visto em sala de aula. 

A natureza jurídica de uma residência é de uma pós-graduação.

→ TRABALHO PRISIONAL

Não vai gerar vínculo empregatício. O único objetivo é a ressocialização do preso.

Neste sentido, veja o previsto na Lei de Execuções Penais (LEP) 7.210/1984:

Art. 28. O trabalho do condenado, como dever social e condição de dignidade humana, terá finali-
dade educativa e produtiva.

§ 2º O trabalho do preso não está sujeito ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho.

→ CABO ELEITORAL

A lei eleitoral nº 9.504/1997 veda expressamente a possibilidade de vínculo empregatício.

Art. 100. A contratação de pessoal para prestação de serviços nas campanhas eleitorais não gera 
vínculo empregatício com o candidato ou partido contratantes.
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SUJEITOS DO CONTRATO DE TRABALHO

Art. 3º CLT. Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não 
eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário.

Paragrafo único CLT. Não haverá distinções relativas à espécie de emprego e à condição de tra-
balhador, nem entre o trabalho intelectual, técnico e manual.

EMPREGADOR

→

→

→

Art. 2º CLT. Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos 
da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço.

Art. 2º § 1º CLT. Equiparam-se ao empregador, para os efeitos exclusivos da relação de emprego, os 
profissionais liberais, as instituições de beneficência, as associações recreativas ou outras institui-
ções sem fins lucrativos, que admitirem trabalhadores como empregados.
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GRUPO ECONÔMICO 

Art. 2º § 2º CLT. Sempre que uma ou mais empresas, tendo embora, cada uma delas, personalidade 
jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra constituindo grupo in-
dustrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica, serão, para os efeitos da relação de 
emprego, solidariamente responsáveis a empresa principal e cada uma das subordinadas.

Jurisprudência

Súmula nº 129 do TST

CONTRATO DE TRABALHO. GRUPO ECONÔMICO (mantida) – Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 
21.11.2003

A prestação de serviços a mais de uma empresa do mesmo grupo econômico, durante a mesma 
jornada de trabalho, não caracteriza a coexistência de mais de um contrato de trabalho, salvo 
ajuste em contrário.

Súmula nº 93 do TST

BANCÁRIO (mantida) – Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003 

Integra a remuneração do bancário a vantagem pecuniária por ele auferida na colocação ou na 
venda de papéis ou valores mobiliários de empresas pertencentes ao mesmo grupo econômi-
co, se exercida essa atividade no horário e no local de trabalho e com o consentimento, tácito 
ou expresso, do banco empregador.

Súmula nº 205 do TST

GRUPO ECONÔMICO. EXECUÇÃO. SOLIDARIEDADE (cancelada) – Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 
21.11.2003

O responsável solidário, integrante do grupo econômico, que não participou da relação proces-
sual como reclamado e que, portanto, não consta no título executivo judicial como devedor, 
não pode ser sujeito passivo na execução.

SUCESSÃO DE EMPREGADOR

Art. 10 CLT. Qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa não afetará os direitos adquiridos 
por seus empregados.

Art. 448 CLT. A mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa não afetará os 
contratos de trabalho dos respectivos empregados.

REQUISITOS:

→ transferência do negócio para outro titular.

→ continuidade da relação de emprego.
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Jurisprudência

OJ 261 SDI-I TST. BANCOS. SUCESSÃO TRABALHISTA (inserida em 27.09.2002)

As obrigações trabalhistas, inclusive as contraídas à época em que os empregados trabalhavam 
para o banco sucedido, são de responsabilidade do sucessor, uma vez que a este foram trans-
feridos os ativos, as agências, os direitos e deveres contratuais, caracterizando típica sucessão 
trabalhista.

OJ 92 SDI-I TST. DESMEMBRAMENTO DE MUNICÍPIOS. RESPONSABILIDADE TRABALHISTA (inse-
rida em 30.05.1997)

Em caso de criação de novo município, por desmembramento, cada uma das novas entidades 
responsabiliza-se pelos direitos trabalhistas do empregado no período em que figurarem como 
real empregador.

Súmula nº 430 do TST

Convalidam-se os efeitos do contrato de trabalho que, considerado nulo por ausência de con-
curso público, quando celebrado originalmente com ente da Administração Pública Indireta, 
continua a existir após a sua privatização.

Fique atento!

Art. 141 Lei 11.105/2005. Na alienação conjunta ou separada de ativos, inclusive da empresa ou de 
suas filiais, promovida sob qualquer das modalidades de que trata este artigo:

II – o objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante 
nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária, as derivadas da legislação do 
trabalho e as decorrentes de acidentes de trabalho.
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PODERES DO EMPREGADOR

Art. 2º CLT. Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos 
da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço.

Atenção! Poderes ABSOLUTOS?

Direito de resistência do empregado = jus resistentiae.

→ PODER DE ORGANIZAÇÃO

Consiste na distribuição de tarefas aos empregados, fixação da jornada, uso de uniformes, cra-
chás, etc.

Através desse poder poderá o empregador expedir ORDENS GERAIS, por meio do regulamento 
empresarial (PODER REGULAMENTAR).

Súmula nº 51 do TST 

I – As cláusulas regulamentares, que revoguem ou alterem vantagens deferidas anteriormente, 
só atingirão os trabalhadores admitidos após a revogação ou alteração do regulamento. 

→ PODER DE CONTROLE

O empregador fiscaliza as tarefas executadas, verifica o cumprimento da jornada de trabalho, 
fiscaliza e protege o seu patrimônio etc.

Art. 373-A CLT. Ressalvadas as disposições legais destinadas a corrigir as distorções que afetam o 
acesso da mulher ao mercado de trabalho e certas especificidades estabelecidas nos acordos traba-
lhistas, é vedado: 

VI – proceder o empregador ou preposto a revistas íntimas nas empregadas ou funcionárias.

→ PODER DISCIPLINAR

Como sabemos, o empregado está SUBORDINADO às ordens dadas pelo empregador. Se ocor-
rer a desobediência ou o descumprimento às ordens impostas, poderá o “E” aplicar as seguin-
tes penalidades:

1. advertência verbal ou escrita.

2. suspensão disciplinar, de no máximo, 30 dias.

3. demissão por justa causa.
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EMPREGADO DOMÉSTICO

→ CLT/1943 – Art. 7º

→ Lei 5.859/1972

→ 1988 (art. 7° § único)

→ EC 72/2013

→ LC 150/2015

Art. 19 LC 150/2015. Observadas as peculiaridades do trabalho doméstico, a ele também se aplicam 
as Leis nº 605, de 5 de janeiro de 1949, no 4.090, de 13 de julho de 1962, no 4.749, de 12 de agosto 
de 1965, e no 7.418, de 16 de dezembro de 1985, e, subsidiariamente, a Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.
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Art. 1º LC 150/2015. Ao empregado doméstico, assim considerado aquele que presta serviços de 
forma contínua, subordinada, onerosa e pessoal e de finalidade não lucrativa à pessoa ou à família, 
no âmbito residencial destas, por mais de 2 (dois) dias por semana, aplica-se o disposto nesta Lei.

Art. 1º § único. É vedada a contratação de menor de 18 (dezoito) anos para desempenho de tra-
balho doméstico, de acordo com a Convenção no 182, de 1999, da Organização Internacional do 
Trabalho (OIT) e com o Decreto no 6.481, de 12 de junho de 2008.

Tome Nota!

→ Anotação na CTPS:

→ Prazo:

→ Requisitos:

Legislação

Art. 9º. A Carteira de Trabalho e Previdência Social será obrigatoriamente apresentada, contra reci-
bo, pelo empregado ao empregador que o admitir, o qual terá o prazo de 48 (quarenta e oito) horas 
para nela anotar, especificamente, a data de admissão, a remuneração e, quando for o caso, os con-
tratos previstos nos incisos I e II do art. 4º. 

Art. 42. É de responsabilidade do empregador o arquivamento de documentos comprobatórios do 
cumprimento das obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias, enquanto essas não prescreverem.

Art. 2º A duração normal do trabalho doméstico não excederá 8 (oito) horas diárias e 44 (quarenta 
e quatro) semanais, observado o disposto nesta Lei. 

§ 1º A remuneração da hora extraordinária será, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) supe-
rior ao valor da hora normal.



MTE - Auditor Fiscal do Trabalho – Direito do Trabalho – Prof. Rogério Renzetti

www.acasadoconcurseiro.com.br 2801

Art. 12. É obrigatório o registro do horário de trabalho do empregado doméstico por qualquer meio 
manual, mecânico ou eletrônico, desde que idôneo.

Art. 74 § 2º CLT. Para os estabelecimentos de mais de dez trabalhadores será obrigatória a anotação 
da hora de entrada e de saída, em registro manual, mecânico ou eletrônico, conforme instruções a 
serem expedidas pelo Ministério do Trabalho, devendo haver pré-assinalação do período de repouso. 

Art. 2º § 4º Poderá ser dispensado o acréscimo de salário e instituído regime de compensação de 
horas, mediante acordo escrito entre empregador e empregado, se o excesso de horas de um dia 
for compensado em outro dia.

§ 5º No regime de compensação previsto no § 4º: 

I – será devido o pagamento, como horas extraordinárias, na forma do § 1º, das primeiras 40 
(quarenta) horas mensais excedentes ao horário normal de trabalho; 

II – das 40 (quarenta) horas referidas no inciso I, poderão ser deduzidas, sem o correspondente 
pagamento, as horas não trabalhadas, em função de redução do horário normal de trabalho ou 
de dia útil não trabalhado, durante o mês; 

III – o saldo de horas que excederem as 40 (quarenta) primeiras horas mensais de que trata o 
inciso I, com a dedução prevista no inciso II, quando for o caso, será compensado no período 
máximo de 1 (um) ano. 

Art. 59 § 2º CLT. Poderá ser dispensado o acréscimo de salário se, por força de acordo ou convenção 
coletiva de trabalho, o excesso de horas em um dia for compensado pela correspondente diminui-
ção em outro dia, de maneira que não exceda, no período máximo de um ano, à soma das jornadas 
semanais de trabalho previstas, nem seja ultrapassado o limite máximo de dez horas diárias.
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§ 6º Na hipótese de rescisão do contrato de trabalho sem que tenha havido a compensação 
integral da jornada extraordinária, na forma do § 5º, o empregado fará jus ao pagamento das 
horas extras não compensadas, calculadas sobre o valor da remuneração na data de rescisão. 

§ 8º O trabalho não compensado prestado em domingos e feriados deve ser pago em dobro, 
sem prejuízo da remuneração relativa ao repouso semanal.

Art. 4º CLT. Considera-se como de serviço efetivo o período em que o empregado esteja à disposi-
ção do empregador, aguardando ou executando ordens, salvo disposição especial expressamente 
consignada.

Fique atento!

Art. 2º § 7º. Os intervalos previstos nesta Lei, o tempo de repouso, as horas não trabalhadas, os 
feriados e os domingos livres em que o empregado que mora no local de trabalho nele permaneça 
não serão computados como horário de trabalho.

Art. 10. É facultado às partes, mediante acordo escrito entre essas, estabelecer horário de trabalho 
de 12 (doze) horas seguidas por 36 (trinta e seis) horas ininterruptas de descanso, observados ou 
indenizados os intervalos para repouso e alimentação. 

§ 1º A remuneração mensal pactuada pelo horário previsto no caput deste artigo abrange os paga-
mentos devidos pelo descanso semanal remunerado e pelo descanso em feriados, e serão consi-
derados compensados os feriados e as prorrogações de trabalho noturno, quando houver, de que 
tratam o art. 70 e o § 5º do art. 73 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decre-
to-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e o art. 9º da Lei no 605, de 5 de janeiro de 1949.

Súmula nº 444 do TST

É valida, em caráter excepcional, a jornada de doze horas de trabalho por trinta e seis de des-
canso, prevista em lei ou ajustada exclusivamente mediante acordo coletivo de trabalho ou 
convenção coletiva de trabalho, assegurada a remuneração em dobro dos feriados trabalhados. 
O empregado não tem direito ao pagamento de adicional referente ao labor prestado na déci-
ma primeira e décima segunda horas. 

Art. 14. Considera-se noturno, para os efeitos desta Lei, o trabalho executado entre as 22 horas de 
um dia e as 5 horas do dia seguinte. 

§ 1º A hora de trabalho noturno terá duração de 52 (cinquenta e dois) minutos e 30 (trinta) 
segundos. 

§ 2º A remuneração do trabalho noturno deve ter acréscimo de, no mínimo, 20% (vinte por 
cento) sobre o valor da hora diurna.
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Art. 11. Em relação ao empregado responsável por acompanhar o empregador prestando serviços 
em viagem, serão consideradas apenas as horas efetivamente trabalhadas no período, podendo ser 
compensadas as horas extraordinárias em outro dia, observado o art. 2º. 

§ 1º O acompanhamento do empregador pelo empregado em viagem será condicionado à pré-
via existência de acordo escrito entre as partes.

§ 2º A remuneração-hora do serviço em viagem será, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) 
superior ao valor do salário-hora normal. 

§ 3º O disposto no § 2º deste artigo poderá ser, mediante acordo, convertido em acréscimo no 
banco de horas, a ser utilizado a critério do empregado.

Art. 3º Considera-se trabalho em regime de tempo parcial aquele cuja duração não exceda 25 (vin-
te e cinco) horas semanais.

§ 1º O salário a ser pago ao empregado sob regime de tempo parcial será proporcional a sua 
jornada, em relação ao empregado que cumpre, nas mesmas funções, tempo integral. 

§ 2º A duração normal do trabalho do empregado em regime de tempo parcial poderá ser 
acrescida de horas suplementares, em número não excedente a 1 (uma) hora diária, mediante 
acordo escrito entre empregador e empregado, aplicando-se-lhe, ainda, o disposto nos §§ 2º e 
3º do art. 2º, com o limite máximo de 6 (seis) horas diárias.

Art. 13. É obrigatória a concessão de intervalo para repouso ou alimentação pelo período de, no 
mínimo, 1 (uma) hora e, no máximo, 2 (duas) horas, admitindo-se, mediante prévio acordo escrito 
entre empregador e empregado, sua redução a 30 (trinta) minutos. 

§ 1º Caso o empregado resida no local de trabalho, o período de intervalo poderá ser desmem-
brado em 2 (dois) períodos, desde que cada um deles tenha, no mínimo, 1 (uma) hora, até o 
limite de 4 (quatro) horas ao dia.

Essas regras são aplicadas às jornadas superiores a 6 horas diárias. Para as demais jornadas, 
vale a regra prevista na CLT.

Art. 15. Entre 2 (duas) jornadas de trabalho deve haver período mínimo de 11 (onze) horas conse-
cutivas para descanso. 

Art. 19. Observadas as peculiaridades do trabalho doméstico, a ele também se aplicam as Leis nº 
605, de 5 de janeiro de 1949, no 4.090, de 13 de julho de 1962, no 4.749, de 12 de agosto de 1965, 
e no 7.418, de 16 de dezembro de 1985, e, subsidiariamente, a Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

Art. 17. O empregado doméstico terá direito a férias anuais remuneradas de 30 (trinta) dias, salvo o 
disposto no § 3º do art. 3º, com acréscimo de, pelo menos, um terço do salário normal, após cada 
período de 12 (doze) meses de trabalho prestado à mesma pessoa ou família. 
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§ 1º Na cessação do contrato de trabalho, o empregado, desde que não tenha sido demitido 
por justa causa, terá direito à remuneração relativa ao período incompleto de férias, na propor-
ção de um doze avos por mês de serviço ou fração superior a 14 (quatorze) dias. 

§ 2º O período de férias poderá, a critério do empregador, ser fracionado em até 2 (dois) perío-
dos, sendo 1 (um) deles de, no mínimo, 14 (quatorze) dias corridos.

§ 3º É facultado ao empregado doméstico converter um terço do período de férias a que tiver 
direito em abono pecuniário, no valor da remuneração que lhe seria devida nos dias correspon-
dentes. 

§ 4º O abono de férias deverá ser requerido até 30 (trinta) dias antes do término do período 
aquisitivo. 

§ 5º É lícito ao empregado que reside no local de trabalho nele permanecer durante as férias. 

§ 6º As férias serão concedidas pelo empregador nos 12 (doze) meses subsequentes à data em 
que o empregado tiver adquirido o direito.

Art. 4º É facultada a contratação, por prazo determinado, do empregado doméstico: 

I – mediante contrato de experiência; 

II – para atender necessidades familiares de natureza transitória e para substituição temporária 
de empregado doméstico com contrato de trabalho interrompido ou suspenso. 

Parágrafo único. No caso do inciso II deste artigo, a duração do contrato de trabalho é limitada 
ao término do evento que motivou a contratação, obedecido o limite máximo de 2 (dois) anos.

Art. 5º O contrato de experiência não poderá exceder 90 (noventa) dias. 

§ 1º O contrato de experiência poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, desde que a soma dos 2 
(dois) períodos não ultrapasse 90 (noventa) dias. 

§ 2º O contrato de experiência que, havendo continuidade do serviço, não for prorrogado após 
o decurso de seu prazo previamente estabelecido ou que ultrapassar o período de 90 (noventa) 
dias passará a vigorar como contrato de trabalho por prazo indeterminado.

Art. 6º Durante a vigência dos contratos previstos nos incisos I e II do art. 4º, o empregador que, 
sem justa causa, despedir o empregado é obrigado a pagar-lhe, a título de indenização, metade da 
remuneração a que teria direito até o termo do contrato.

Art. 7º Durante a vigência dos contratos previstos nos incisos I e II do art. 4º, o empregado não 
poderá se desligar do contrato sem justa causa, sob pena de ser obrigado a indenizar o empregador 
dos prejuízos que desse fato lhe resultarem. 

Parágrafo único. A indenização não poderá exceder aquela a que teria direito o empregado em 
idênticas condições.
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Art. 8º. Durante a vigência dos contratos previstos nos incisos I e II do art. 4º, não será exigido aviso 
prévio.

Fique Ligado!

Art. 481 CLT. Aos contratos por prazo determinado, que contiverem cláusula assecuratória do di-
reito recíproco de rescisão antes de expirado o termo ajustado, aplicam-se, caso seja exercido tal 
direito por qualquer das partes, os princípios que regem a rescisão dos contratos por prazo indeter-
minado.

Art. 18. É vedado ao empregador doméstico efetuar descontos no salário do empregado por forne-
cimento de alimentação, vestuário, higiene ou moradia, bem como por despesas com transporte, 
hospedagem e alimentação em caso de acompanhamento em viagem. 

§ 1º É facultado ao empregador efetuar descontos no salário do empregado em caso de adian-
tamento salarial e, mediante acordo escrito entre as partes, para a inclusão do empregado em 
planos de assistência médico-hospitalar e odontológica, de seguro e de previdência privada, 
não podendo a dedução ultrapassar 20% (vinte por cento) do salário.

§ 2º Poderão ser descontadas as despesas com moradia de que trata o caput deste artigo quan-
do essa se referir a local diverso da residência em que ocorrer a prestação de serviço, desde 
que essa possibilidade tenha sido expressamente acordada entre as partes. 

Art. 462 § 1º CLT. Em caso de dano causado pelo empregado, o desconto será lícito, desde de que 
esta possibilidade tenha sido acordada ou na ocorrência de dolo do empregado.

Art. 19 § único. A obrigação prevista no art. 4º da Lei nº 7.418, de 16 de dezembro de 1985, poderá 
ser substituída, a critério do empregador, pela concessão, mediante recibo, dos valores para a aqui-
sição das passagens necessárias ao custeio das despesas decorrentes do deslocamento residência-
-trabalho e vice-versa.

Art. 25. A empregada doméstica gestante tem direito a licença-maternidade de 120 (cento e vinte) 
dias, sem prejuízo do emprego e do salário, nos termos da Seção V do Capítulo III do Título III da Con-
solidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943. 

Parágrafo único. A confirmação do estado de gravidez durante o curso do contrato de trabalho, 
ainda que durante o prazo do aviso prévio trabalhado ou indenizado, garante à empregada 
gestante a estabilidade provisória prevista na alínea “b” do inciso II do art. 10 do Ato das Dispo-
sições Constitucionais Transitórias.
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Fique Atento!

Artigos 31 a 35 – Do Simples Doméstico

Art. 34. O Simples Doméstico assegurará o recolhimento mensal, mediante documento único de 
arrecadação, dos seguintes valores: 

IV – 8% (oito por cento) de recolhimento para o FGTS;

Art. 22. O empregador doméstico depositará a importância de 3,2% (três inteiros e dois décimos 
por cento) sobre a remuneração devida, no mês anterior, a cada empregado, destinada ao paga-
mento da indenização compensatória da perda do emprego, sem justa causa ou por culpa do em-
pregador, não se aplicando ao empregado doméstico o disposto nos §§ 1º a 3º do art. 18 da Lei no 
8.036, de 11 de maio de 1990. 

§ 1º Nas hipóteses de dispensa por justa causa ou a pedido, de término do contrato de trabalho 
por prazo determinado, de aposentadoria e de falecimento do empregado doméstico, os valo-
res previstos no caput serão movimentados pelo empregador. 

§ 2º Na hipótese de culpa recíproca, metade dos valores previstos no caput será movimentada 
pelo empregado, enquanto a outra metade será movimentada pelo empregador. 

Art. 26. O empregado doméstico que for dispensado sem justa causa fará jus ao benefício do se-
guro-desemprego, na forma da Lei no 7.998, de 11 de janeiro de 1990, no valor de 1 (um) salário-
-mínimo, por período máximo de 3 (três) meses, de forma contínua ou alternada.

Art. 28. Para se habilitar ao benefício do seguro-desemprego, o trabalhador doméstico deverá 
apresentar ao órgão competente do Ministério do Trabalho e Emprego: 

I – Carteira de Trabalho e Previdência Social, na qual deverão constar a anotação do contrato de 
trabalho doméstico e a data de dispensa, de modo a comprovar o vínculo empregatício, como 
empregado doméstico, durante pelo menos 15 (quinze) meses nos últimos 24 (vinte e quatro) 
meses; 
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II – termo de rescisão do contrato de trabalho;

III – declaração de que não está em gozo de benefício de prestação continuada da Previdência 
Social, exceto auxílio-acidente e pensão por morte; e 

IV – declaração de que não possui renda própria de qualquer natureza suficiente à sua manu-
tenção e de sua família.

Art. 29. O seguro-desemprego deverá ser requerido de 7 (sete) a 90 (noventa) dias contados da 
data de dispensa. 

Art. 26 § 2º O benefício do seguro-desemprego será cancelado, sem prejuízo das demais sanções 
cíveis e penais cabíveis: 

I – pela recusa, por parte do trabalhador desempregado, de outro emprego condizente com sua 
qualificação registrada ou declarada e com sua remuneração anterior; 

II – por comprovação de falsidade na prestação das informações necessárias à habilitação;

III – por comprovação de fraude visando à percepção indevida do benefício do seguro-desem-
prego; ou 

IV – por morte do segurado.

Art. 23. Não havendo prazo estipulado no contrato, a parte que, sem justo motivo, quiser rescindi-
-lo deverá avisar a outra de sua intenção. 

§ 1º O aviso prévio será concedido na proporção de 30 (trinta) dias ao empregado que conte 
com até 1 (um) ano de serviço para o mesmo empregador. 

§ 2º Ao aviso prévio previsto neste artigo, devido ao empregado, serão acrescidos 3 (três) dias 
por ano de serviço prestado para o mesmo empregador, até o máximo de 60 (sessenta) dias, 
perfazendo um total de até 90 (noventa) dias.

§ 3º A falta de aviso prévio por parte do empregador dá ao empregado o direito aos salários 
correspondentes ao prazo do aviso, garantida sempre a integração desse período ao seu tempo 
de serviço. 

§ 4º A falta de aviso prévio por parte do empregado dá ao empregador o direito de descontar 
os salários correspondentes ao prazo respectivo. 

§ 5º O valor das horas extraordinárias habituais integra o aviso prévio indenizado.

Art. 24. O horário normal de trabalho do empregado durante o aviso prévio, quando a rescisão tiver 
sido promovida pelo empregador, será reduzido de 2 (duas) horas diárias, sem prejuízo do salário 
integral. 

Parágrafo único. É facultado ao empregado trabalhar sem a redução das 2 (duas) horas diárias 
previstas no caput deste artigo, caso em que poderá faltar ao serviço, sem prejuízo do salário 
integral, por 7 (sete) dias corridos, na hipótese dos §§ 1º e 2º do art. 23.

Art. 27. Considera-se justa causa para os efeitos desta Lei: 

I – submissão a maus tratos de idoso, de enfermo, de pessoa com deficiência ou de criança sob 
cuidado direto ou indireto do empregado;
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IX – abandono de emprego, assim considerada a ausência injustificada ao serviço por, pelo 
menos, 30 (trinta) dias corridos;

Art. 27 § único. O contrato de trabalho poderá ser rescindido por culpa do empregador quando:

VII – o empregador praticar qualquer das formas de violência doméstica ou familiar contra 
mulheres de que trata o art. 5º da Lei no 11.340, de 7 de agosto de 2006.

No Capítulo V da LC nº 150/2015, que trata das Disposições Finais, encontramos duas inova-
ções legislativas importantes, que não podem passar despercebidas por nós.

A primeira diz respeito à fiscalização/verificação pelo Auditor Fiscal do Trabalho, no âmbito do 
domicílio do empregador, do cumprimento das normas que regem o trabalho doméstico. Esta 
fiscalização será realizada com acompanhamento do empregador ou de alguém de sua família; 
sua natureza será orientadora e deverá ser observado, em regra, o critério da dupla visita para 
lavratura de auto de infração.

Art. 11-A Lei 10.593/2002. A verificação, pelo Auditor-Fiscal do Trabalho, do cumprimento das nor-
mas que regem o trabalho do empregado doméstico, no âmbito do domicílio do empregador, de-
penderá de agendamento e de entendimento prévios entre a fiscalização e o empregador. (Incluído 
pela Lei Complementar nº 150, de 2015)

§ 1º A fiscalização deverá ter natureza prioritariamente orientadora. (Incluído pela Lei Comple-
mentar nº 150, de 2015)

§ 2º Será observado o critério de dupla visita para lavratura de auto de infração, salvo quando 
for constatada infração por falta de anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social ou, 
ainda, na ocorrência de reincidência, fraude, resistência ou embaraço à fiscalização. (Incluído 
pela Lei Complementar nº 150, de 2015)

§ 3º Durante a inspeção do trabalho referida no caput, o Auditor-Fiscal do Trabalho far-se-á 
acompanhar pelo empregador ou por alguém de sua família por este designado. (Incluído pela 
Lei Complementar nº 150, de 2015)

A segunda novidade é que foi revogado o inciso I do artigo 3º da Lei nº 8.009/1990, que dis-
punha sobre a penhorabilidade do bem de família em razão dos créditos de trabalhadores da 
própria residência e das respectivas contribuições previdenciárias.

Portanto, a partir da LC nº 150/2015, o bem de família não poderá mais ser penhorado para 
pagamento de dívidas de trabalhadores da própria residência e das respectivas contribuições 
previdenciárias.
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CONTRATO DE TRABALHO

A UNIÃO de duas ou mais vontades faz nascer o CONTRATO.

CONCEITO LEGAL

Art. 442 CLT. Contrato individual de trabalho é o acordo tácito ou expresso, correspondente à rela-
ção de emprego.

Tome Nota!

Natureza jurídica:

ELEMENTOS ESSENCIAIS

A validade do negócio jurídico requer:

→ Agente capaz;

→ Objeto lícito;

→ Forma prescrita ou não defesa em lei.

AGENTE CAPAZ

Art. 7º CF. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de 
sua condição social:

XXXIII – proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer 
trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;
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Em relação ao “E” ante a falta de norma, a capacidade trabalhista coincide com a capacidade civil.

O “E” deverá ter, no mínimo 18 anos para que possa admitir “e”. Contudo, aplica-se as hipóte-
ses de emancipação civil.

OBJETO LÍCITO

O objeto do contrato não pode ser contrário à lei, aos bons costumes e à moral.

Jurisprudência!

OJ199 SDI-I TST. É nulo o contrato de trabalho celebrado para o desempenho de atividade ine-
rente à prática do jogo do bicho, ante a ilicitude de seu objeto, o que subtrai o requisito de vali-
dade para a formação do ato jurídico.

Importante!

TRABALHO ILÍCITO

X

TRABALHO PROIBIDO
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FORMA

Art. 444 CLT. As relações contratuais de trabalho podem ser objeto de livre estipulação das partes 
interessadas em tudo quanto não contravenha às disposições de proteção ao trabalho, aos 
contratos coletivos que lhes sejam aplicáveis e às decisões das autoridades competentes.

CARACTERIZAÇÃO

→ DE DIREITO PRIVADO

→ INFORMAL

→ BILATERAL ou SINALAGMÁTICO 

→ INTUITU PERSONAE

→ COMUTATIVO 

→ CONSENSUAL 

→ DE TRATO SUCESSIVO

→ ONEROSO 

CLASSIFICAÇÃO

O contrato individual de trabalho poderá ser acordado:

Tácita ou expressamente, verbalmente ou por escrito e Por prazo determinado ou indeterminado.

Art. 447 CLT. Na falta de acordo ou prova sobre condições essencial ao contrato verbal, esta se pre-
sume existente, como se tivessem estatuído os interessados na conformidade dos preceitos jurídi-
cos adequados à sua legitimidade.

Art. 456 CLT. A prova do contrato individual de trabalho será feita pelas anotações constantes da 
carteira de trabalho e previdência social ou instrumentos escrito e suprida por todos os meios per-
mitidos em direito.

PRAZO INDETERMINADO

Súmula nº 212 do TST

O ônus de provar o término do contrato de trabalho, quando negados a prestação de serviço 
e o despedimento, é do empregador, pois o princípio da continuidade da relação de emprego 
constitui presunção favorável ao empregado.
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PRAZO DETERMINADO

Art. 443 § 1º CLT. Considera-se como de prazo determinado o contrato de trabalho cuja vigência 
dependa de termo prefixado ou da execução de serviços especificados ou ainda da realização de 
certo acontecimento suscetível de previsão aproximada.

REQUISITOS DE VALIDADE 

→ Serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a predeterminação do prazo. 

→ Atividades empresariais de caráter transitório.

→ Contrato de experiência.

PRAZO

O contrato por prazo determinado não poderá ser estipulado por período superior a 2 anos.

O contrato de experiência não poderá exceder de 90 dias.

PRORROGAÇÃO

Art. 451 CLT. O contrato de trabalho por prazo determinado que, tácita ou expressamente, for 
prorrogado mais de uma vez passará a vigorar sem determinação de prazo.

CONTRATOS SUCESSIVOS 

Art. 452 CLT. Considera-se por prazo indeterminado todo contrato que suceder, dentro de 6 (seis) 
meses, a outro contrato por prazo determinado, salvo se a expiração deste dependeu da execução 
de serviços especializados ou da realização de certos acontecimentos.

____________ 6 MESES ____________

ESTABILIDADE

Súmula 244 TST

III – A empregada gestante tem direito à estabilidade provisória prevista no art. 10, inciso II, alí-
nea "b", do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, mesmo na hipótese de admissão 
mediante contrato por tempo determinado.
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Súmula 378 TST

III – O empregado submetido a contrato de trabalho por tempo determinado goza da garantia 
provisória de emprego decorrente de acidente de trabalho prevista no art. 118 da Lei nº 
8.213/91.

TÉRMINO DO CONTRATO 

EXTINÇÃO ANTECIPADA

Art. 479 CLT. Nos contratos que tenham termo estipulado, o empregador que, sem justa causa, des-
pedir o empregado será obrigado a pagar-lhe, a título de indenização, e por metade, a remuneração 
a que teria direito até o termo do contrato.

Fique atento!

Art. 14 Dec. 99.684/1990. No caso de contrato a termo, a rescisão antecipada, sem justa causa ou 
com culpa recíproca, equipara-se às hipóteses previstas nos §§ 1º e 2º do art. 9º, respectivamente, 
sem prejuízo do disposto no art. 479 da CLT.
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Art. 9º § 1º No caso de despedida sem justa causa, ainda que indireta, o empregador depositará na 
conta vinculada do trabalhador no FGTS, importância igual a quarenta por cento do montante de 
todos os depósitos realizados na conta vinculada durante a vigência do contrato de trabalho atua-
lizados monetariamente e acrescidos dos respectivos juros, não sendo permitida, para este fim a 
dedução dos saques ocorridos.

Súmula nº 125 do TST

O art. 479 da CLT aplica-se ao trabalhador optante pelo FGTS admitido mediante contrato por 
prazo determinado, nos termos do art. 30, § 3º, do Decreto nº 59.820, de 20.12.1966.

Art. 480 CLT. Havendo termo estipulado, o empregado não se poderá desligar do contrato, sem 
justa causa, sob pena de ser obrigado a indenizar o empregador dos prejuízos que desse fato lhe 
resultarem.

§ 1º A indenização, porém, não poderá exceder àquela a que teria direito o empregado em 
idênticas condições.

Fique Ligado!

Art. 481 CLT. Aos contratos por prazo determinado que contiverem cláusula assecuratória do direito 
recíproco de rescisão antes de expirado o termo ajustado, aplicam-se, caso seja exercido tal direito 
por qualquer das partes, os princípios que regem a rescisão dos contratos por prazo indeterminado.

SUSPENSÃO E INTERRUPÇÃO

Art. 472 § 2º CLT. Nos contratos por prazo determinado, o tempo de afastamento, se assim acordarem 
as partes interessadas, não será computado na contagem do prazo para a respectiva terminação.

ALTERAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

Art. 444 CLT. As relações contratuais de trabalho podem ser objeto de livre estipulação das partes 
interessadas em tudo quanto não contravenha às disposições de proteção ao trabalho, aos contra-
tos coletivos que lhes sejam aplicáveis e às decisões das autoridades competentes.

Tome Nota!

1.

2.
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Art. 468 CLT. Nos contratos individuais de trabalho só é lícita a alteração das respectivas condições 
por mútuo consentimento, e, ainda assim, desde que não resultem, direta ou indiretamente, preju-
ízos ao empregado, sob pena de nulidade da clausula infringente desta garantia.

ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES

→ O AUMENTO do salário.

→ A DIMINUIÇÃO da jornada são alterações BENÉFICAS.

→ A supressão do trabalho NOTURNO, INSALUBRE, PERIGOSO.

→ “Jus variandi”

OJ.159 SDI-I TST. Diante da inexistência de previsão expressa em contrato ou em instrumento 
normativo, a alteração de data de pagamento pelo empregador não viola o art. 468, desde que 
observado o parágrafo único, do art. 459, ambos da CLT.

Art. 468 § único CLT. Não se considera alteração unilateral a determinação do empregador para que 
o respectivo empregado reverta ao cargo efetivo, anteriormente ocupado, deixando o exercício de 
função de confiança.

Atenção!
Súmula 372 I TST

I – Percebida a gratificação de função por dez ou mais anos pelo empregado, se o em-
pregador, sem justo motivo, revertê-lo a seu cargo efetivo, não poderá retirar-lhe a 
gratificação tendo em vista o princípio da estabilidade financeira.

ALTERAÇÃO DE FUNÇÃO

PROMOÇÃO

REBAIXAMENTO

APROVEITAMENTO

REVERSÃO AO CARGO ANTERIOR

READAPTAÇÃO
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ALTERAÇÃO DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Art. 469. CLT. Ao empregador é vedado transferir o empregado, sem a sua anuência, para locali-
dade diversa da que resultar do contrato, não se considerando transferência a que não acarretar 
necessariamente a mudança do seu domicílio.

TRANSFERÊNCIAS UNILATERAIS

Art. 469 §1º Não estão compreendidos na proibição deste artigo os empregados que exerçam car-
gos de confiança e aqueles cujos contratos tenham como condição, implícita ou explícita, a transfe-
rência, quando esta decorra de real necessidade de serviço.

Fique Ligado!

Súmula nº 43 do TST

TRANSFERÊNCIA (mantida) – Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003

Presume-se abusiva a transferência de que trata o § 1º do art. 469 da CLT, sem comprovação da 
necessidade do serviço.

Fique atento!

Art. 659 CLT. Competem privativamente aos Presidentes das Juntas, além das que lhes forem confe-
ridos neste Título e das decorrentes de seu cargo, as seguintes atribuições:

IX – conceder medida liminar, até decisão final do processo em reclamações trabalhistas que 
visem a tornar sem efeito transferência disciplinada pelos parágrafos do Art. 469 desta Conso-
lidação.

Art. 469 § 2º CLT. É licita a transferência quando ocorrer extinção do estabelecimento em que tra-
balhar o empregado.
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ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA

Art. 469 § 3º CLT. Em caso de necessidade de serviço o empregador poderá transferir o empregado 
para localidade diversa da que resultar do contrato, não obstante as restrições do artigo anterior, mas, 
nesse caso, ficará obrigado a um pagamento suplementar, nunca inferior a 25% (vinte e cinco por cen-
to) dos salários que o empregado percebia naquela localidade, enquanto durar essa situação.

Jurisprudência!

OJ113 SDI-I TST. O fato de o empregado exercer cargo de confiança ou a existência de previsão 
de transferência no contrato de trabalho não exclui o direito ao adicional. O pressuposto legal 
apto a legitimar a percepção do mencionado adicional é a transferência provisória.

DESPESAS COM TRANSFERÊNCIA

Art. 470 CLT. As despesas resultantes da transferência correrão por conta do empregador.

TRANSFERÊNCIA VEDADA

Art. 543 CLT. O empregado eleito para o cargo de administração sindical ou representação profissio-
nal, inclusive junto a órgão de deliberação coletiva, não poderá ser impedido do exercício de suas 
funções, nem transferido para lugar ou mister que lhe dificulte ou torne impossível o desempenho 
das suas atribuições sindicais.

§ 1º O empregado perderá o mandato se a transferência for por ele solicitada ou voluntariamente 
aceita.
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SUSPENSÃO E INTERRUPÇÃO

INTERRUPÇÃO – HIPÓTESES

Art. 473 CLT. O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário: 

I – até 2 (dois) dias consecutivos, em caso de falecimento do cônjuge, ascendente, descenden-
te, irmão ou pessoa que, declarada em sua carteira de trabalho e previdência social, viva sob 
sua dependência econômica; 

II – até 3 (três) dias consecutivos, em virtude de casamento;

III – por um dia, em caso de nascimento de filho no decorrer da primeira semana; 

IV – por um dia, em cada 12 (doze) meses de trabalho, em caso de doação voluntária de sangue 
devidamente comprovada; 

V – até 2 (dois) dias consecutivos ou não, para o fim de se alistar eleitor, nos termos da lei res-
pectiva.

III – por um dia, em caso de nascimento de filho no decorrer da primeira semana; 

IV – por um dia, em cada 12 (doze) meses de trabalho, em caso de doação voluntária de sangue 
devidamente comprovada; 

V – até 2 (dois) dias consecutivos ou não, para o fim de se alistar eleitor, nos termos da lei res-
pectiva.

VI – no período de tempo em que tiver de cumprir as exigências do Serviço Militar referidas na 
letra "c" do art. 65 da Lei nº 4.375, de 17 de agosto de 1964 (Lei do Serviço Militar). 

VII – nos dias em que estiver comprovadamente realizando provas de exame vestibular para 
ingresso em estabelecimento de ensino superior. 
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VIII – pelo tempo que se fizer necessário, quando tiver que comparecer a juízo. 

IX – pelo tempo que se fizer necessário, quando, na qualidade de representante de entidade 
sindical, estiver participando de reunião oficial de organismo internacional do qual o Brasil seja 
membro. 

X – até 2 (dois) dias para acompanhar consultas médicas e exames complementares durante o 
período de gravidez de sua esposa ou companheira;     

XI – por 1 (um) dia por ano para acompanhar filho de até 6 (seis) anos em consulta médica.

→ Licença paternidade – 5 dias (art. 10, II, §1º ADCT).

→ Acidente de trabalho ou doença – primeiros 15 dias.

→ Repouso Semanal Remunerado.

→ Feriados.

→ Férias.

OBS: Casos controvertidos:

→ LICENÇA MATERNIDADE

→ ABORTO NÃO CRIMINOSO 

Art. 320 § 3º CLT. Não serão descontadas, no decurso de nove dias, faltas verificadas por motivo de 
gala ou de luto em consequência de falecimento do cônjuge, do pai ou mãe, ou de filho.

Fique Ligado!

Art. 488 CLT. O horário normal de trabalho do empregado, durante o prazo do aviso, e se a rescisão 
tiver sido promovida pelo empregador, será reduzido de 2 (duas) horas diárias, sem prejuízo do sa-
lário integral.

RETORNO AO TRABALHO

Afastada a causa interruptiva, cabe ao “e” reapresentar-se de imediato ao “E”, nada justifica 
prolongar essa situação além do estritamente necessário.
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SUSPENSÃO – HIPÓTESES

Art. 472 CLT. O afastamento do empregado em virtude das exigências do serviço militar ou de ou-
tro encargo público, não constituirá motivo para alteração ou rescisão do contrato de trabalho por 
parte do empregador.

Art. 472 § 1º CLT. Para que o empregado tenha direito a voltar a exercer o cargo do qual se afastou 
em virtude de exigências do serviço militar ou de encargo público, é indispensável que notifique 
o empregador dessa intenção, por telegrama ou carta registrada, dentro do prazo máximo de 30 
(trinta) dias, contados da data em que se verificar a respectiva baixa ou a terminação do encargo a 
que estava obrigado.

MANDATO SINDICAL

Art. 543 § 2º CLT. Considera-se de licença não remunerada, salvo assentimento da empresa ou 
cláusula contratual, o tempo em que o empregado se ausentar do trabalho no desempenho das 
funções a que se refere este artigo.

SUSPENSÃO DISCIPLINAR

Art. 474 CLT. A suspensão do empregado por mais de trinta dias consecutivos importa a rescisão 
injusta do contrato de trabalho.
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SUSPENSÃO PARA INQUÉRITO

Art. 494 CLT. O empregado acusado de falta grave poderá ser suspenso de suas funções, mas a sua 
despedida só se tornará efetiva após o inquérito em que se verifique a procedência da acusação.

Parágrafo único. A suspensão, no caso deste artigo, perdurará até a decisão final do processo.

SÚMULA 269 DO TST 

O empregado eleito para ocupar cargo de diretor tem o respectivo contrato de trabalho sus-
penso, não se computando o tempo de serviço desse período, salvo se permanecer a subordi-
nação jurídica inerente à relação de emprego.

Art. 7º Lei 7.783/89. Observadas as condições previstas nesta Lei, a participação em greve suspende 
o contrato de trabalho, devendo as relações obrigacionais, durante o período, ser regidas pelo 
acordo, convenção, laudo arbitral ou decisão da Justiça do Trabalho.

AUXÍLIO DOENÇA

Art. 59 Lei 8.213/91. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando 
for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a 
sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Art. 476 CLT. Em caso de seguro-doença ou auxílio-enfermidade, o empregado é considerado em 
licença não remunerado durante o prazo desse benefício.

PRISÃO DO EMPREGADO
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Legislação

Art. 482 CLT. Constituem justa causa para rescisão do contrato de trabalho pelo empregador:

d) condenação criminal do empregado, passada em julgado, caso não tenha havido suspensão 
da execução da pena;

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ

Art. 475 CLT. O empregado que for aposentado por invalidez terá suspenso o seu contrato de traba-
lho durante o prazo fixado pelas leis de previdência social para a efetivação do benefício.

Súmula 217 STF. Tem direito de retornar ao emprego, ou ser indenizado em caso de recusa do 
empregador, o aposentado que recupera a capacidade de trabalho dentro de cinco anos, a con-
tar da aposentadoria, que se torna definitiva após esse prazo.

Súmula 160 TST. Cancelada a aposentadoria por invalidez, mesmo após 5 (cinco) anos, o traba-
lhador terá direito de retornar ao emprego, facultado, porém, ao empregador, indenizá-lo na 
forma da lei.

SUSPENSÃO PARA CURSO

Art. 476-A CLT. O contrato de trabalho poderá ser suspenso, por um período de dois a cinco meses, 
para participação do empregado em curso ou programa de qualificação profissional oferecido pelo 
empregador, com duração equivalente à suspensão contratual, mediante previsão em convenção 
ou acordo coletivo de trabalho e aquiescência formal do empregado, observado o disposto no Art. 
471 desta Consolidação.

Afastamento por até 6 meses – Lei Maria da Penha. (Lei 11.340/06).

Art. 9º § 2º. O juiz assegurará à mulher em situação de violência doméstica e familiar, para preservar 
sua integridade física e psicológica:

II – manutenção do vínculo trabalhista, quando necessário o afastamento do local de trabalho, 
por até seis meses.
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Súmula nº 440 do TST

Assegura-se o direito à manutenção de plano de saúde ou de assistência médica oferecido pela 
empresa ao empregado, não obstante suspenso o contrato de trabalho em virtude de auxílio-
doença acidentário ou de aposentadoria por invalidez. 

Art. 15 Lei 8.036/90. Para os fins previstos nesta lei, todos os empregadores ficam 
obrigados a depositar, até o dia 7 (sete) de cada mês, em conta bancária vinculada, a 
importância correspondente a 8 (oito) por cento da remuneração paga ou devida, no 
mês anterior, a cada trabalhador, incluídas na remuneração as parcelas de que tratam 
os arts. 457 e 458 da CLT e a gratificação de Natal a que se refere a Lei nº 4.090, de 13 
de julho de 1962, com as modificações da Lei nº 4.749, de 12 de agosto de 1965.

§ 5º O depósito de que trata o caput deste artigo é obrigatório nos casos de afas-
tamento para prestação do serviço militar obrigatório e licença por acidente do 
trabalho.

RETORNO AO TRABALHO

Súmula nº 32 do TST

Presume-se o abandono de emprego se o trabalhador não retornar ao serviço no prazo de 30 
(trinta) dias após a cessação do benefício previdenciário nem justificar o motivo de não o fazer.
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Art. 471 CLT. Ao empregado afastado do emprego, são asseguradas, por ocasião de sua volta, todas 
as vantagens que, em sua ausência, tenham sido atribuídas à categoria a que pertencia na empresa.

TERCEIRIZAÇÃO

Súmula nº 331 do TST

I – A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo dire-
tamente com o tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho temporário.  

II – A contratação irregular de trabalhador, mediante empresa interposta, não gera vínculo de 
emprego com os órgãos da Administração Pública direta, indireta ou fundacional. 

III – Não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de serviços de vigilância (Lei nº 
7.102, de 20.06.1983) e de conservação e limpeza, bem como a de serviços especializados ligados 
à atividade-meio do tomador, desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta. 

IV – O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a res-
ponsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja 
participado da relação processual e conste também do título executivo judicial. 

V – Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, 
nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento 
das obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento 
das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida 
responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas 
pela empresa regularmente contratada. 

VI – A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes 
da condenação referentes ao período da prestação laboral.
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DURAÇÃO DO TRABALHO

Tome Nota!

Limitação de JORNADA (art. 7º XIII CF)    

_____ diárias e ______semanais.

Art. 4º CLT. Considera-se como de serviço efetivo o período em que o empregado esteja à disposi-
ção do empregador, aguardando ou executando ordens, salvo disposição especial expressamente 
consignada.

CLT – FLEXIBILIZA

1. Tempo de espera do motorista;

2. Sobreaviso

3. Prontidão

Art. 235-C § 8º CLT. São considerados tempo de espera as horas em que o motorista profissional 
empregado ficar aguardando carga ou descarga do veículo nas dependências do embarcador ou do 
destinatário e o período gasto com a fiscalização da mercadoria transportada em barreiras fiscais 
ou alfandegárias, não sendo computados como jornada de trabalho e nem como horas extraordi-
nárias. 

§ 9º As horas relativas ao tempo de espera serão indenizadas na proporção de 30% (trinta por 
cento) do salário-hora normal.
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Jurisprudência!

Súmula nº 429 do TST. Considera-se à disposição do empregador, na forma do art. 4º da CLT, 
o tempo necessário ao deslocamento do trabalhador entre a portaria da empresa e o local de 
trabalho, desde que supere o limite de 10 (dez) minutos diários.

Art. 74 § 2º CLT. Para os estabelecimentos de mais de dez trabalhadores será obrigatória a anotação 
da hora de entrada e de saída, em registro manual, mecânico ou eletrônico, conforme instruções a 
serem expedidas pelo Ministério do Trabalho, devendo haver pré-assinalação do período de repouso. 

HORAS IN ITINERE

Art. 58 § 2º CLT. O tempo despendido pelo empregado até o local de trabalho e para o seu retor-
no, por qualquer meio de transporte, não será computado na jornada de trabalho, salvo quando, 
tratando-se de local de difícil acesso ou não servido por transporte público, o empregador fornecer 
a condução.

Jurisprudência!

→INCOMPATIBILIDADE de horários.

→INSUFICIÊNCIA do transporte público.

→Transporte público PARCIAL.

Súmula nº 320 do TST. O fato de o empregador cobrar, parcialmente ou não, importância pelo 
transporte fornecido, para local de difícil acesso ou não servido por transporte regular, não 
afasta o direito à percepção das horas "in itinere".
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Súmula 90 V TST. Considerando que as horas "in itinere" são computáveis na jornada de traba-
lho, o tempo que extrapola a jornada legal é considerado como extraordinário e sobre ele deve 
incidir o adicional respectivo.

Art. 58 § 3º CLT. Poderão ser fixados, para as microempresas e empresas de pequeno porte, por 
meio de acordo ou convenção coletiva, em caso de transporte fornecido pelo empregador, em local 
de difícil acesso ou não servido por transporte público, o tempo médio despendido pelo emprega-
do, bem como a forma e a natureza da remuneração.

SOBREAVISO X PRONTIDÃO

Art. 244 § 2º CLT. Considera-se de "sobreaviso" o empregado efetivo, que permanecer em sua pró-
pria casa, aguardando a qualquer momento o chamado para o serviço. Cada escala de "sobreaviso" 
será, no máximo, de 24 horas. As horas de "sobreaviso", para todos os efeitos, serão contadas à 
razão de 1/3 do salário normal.

Súmula nº 428 do TST 

I – O uso de instrumentos telemáticos ou informatizados fornecidos pela empresa ao emprega-
do, por si só, não caracteriza o regime de sobreaviso. 

II – Considera-se em sobreaviso o empregado que, à distância e submetido a controle patronal 
por instrumentos telemáticos ou informatizados, permanecer em regime de plantão ou equi-
valente, aguardando a qualquer momento o chamado para o serviço durante o período de des-
canso.

Art. 244 § 3º CLT. Considera-se de "prontidão" o empregado que ficar nas dependências da estrada, 
aguardando ordens. A escala de prontidão será, no máximo, de doze horas. As horas de prontidão 
serão, para todos os efeitos, contadas à razão de 2/3 (dois terços) do salário-hora normal.
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EMPREGADOS EXCLUÍDOS DO CONTROLE DE JORNADA 

Art. 62 CLT. Não são abrangidos pelo regime previsto neste capítulo:

I – os empregados que exercem atividade externa incompatível com a fixação de horário de 
trabalho, devendo tal condição ser anotada na Carteira de Trabalho e Previdência Social e no 
registro de empregados; 

II – os gerentes, assim considerados os exercentes de cargos de gestão, aos quais se equiparam, 
para efeito do disposto neste artigo, os diretores e chefes de departamento ou filial.

Parágrafo único. O regime previsto neste capítulo será aplicável aos empregados mencionados 
no inciso II deste artigo, quando o salário do cargo de confiança, compreendendo a gratificação 
de função, se houver, for inferior ao valor do respectivo salário efetivo acrescido de 40% (qua-
renta por cento).

Súmula nº 287 do TST. A jornada de trabalho do empregado de banco gerente de agência é 
regida pelo art. 224, § 2º, da CLT. Quanto ao gerente-geral de agência bancária, presume-se o 
exercício de encargo de gestão, aplicando-se-lhe o art. 62 da CLT.

MOTORISTA

A CLT foi alterada para prever a jornada diária de trabalho do motorista profissional (art. 235-
A ao 235-G – Lei 13.103/2015) de 8 (oito) horas, admitindo-se a sua prorrogação por até 2 
(duas) horas extraordinárias ou, mediante previsão em convenção ou acordo coletivo, por até 4 
(quatro) horas extraordinárias.
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Por essa razão o art. 62, I da CLT tornou-se INCOMPATÍVEL para esses profissionais.

REGIME DE TEMPO PARCIAL

Art. 58-A CLT. Considera-se trabalho em regime de tempo parcial aquele cuja duração não exceda a 
vinte e cinco horas semanais.

§ 1º O salário a ser pago aos empregados sob o regime de tempo parcial será proporcional à 
sua jornada, em relação aos empregados que cumprem, nas mesmas funções, tempo integral.

OJ 358 SDI-I TST. 

I – Havendo contratação para cumprimento de jornada reduzida, inferior à previsão constitu-
cional de oito horas diárias ou quarenta e quatro semanais, é lícito o pagamento do piso salarial 
ou do salário mínimo proporcional ao tempo trabalhado.

II – Na Administração Pública direta, autárquica e fundacional não é válida remuneração de 
empregado público inferior ao salário mínimo, ainda que cumpra jornada de trabalho reduzida. 
Precedentes do Supremo Tribunal Federal.

Art. 58-A § 2º CLT. Para os atuais empregados, a adoção do regime de tempo parcial será feita me-
diante opção manifestada perante a empresa, na forma prevista em instrumento decorrente de 
negociação coletiva.

Art. 59 § 4º CLT. Os empregados sob o regime de tempo parcial não poderão prestar horas extras.

Art. 143 (abono pecuniário) § 3º CLT. O disposto neste artigo não se aplica aos empregados sob o 
regime de tempo parcial.

TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO

Art. 7º XIV CF. jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de reveza-
mento, salvo negociação coletiva.

Súmula nº 423 do TST. Estabelecida jornada superior a seis horas e limitada a oito horas por 
meio de regular negociação coletiva, os empregados submetidos a turnos ininterruptos de re-
vezamento não tem direito ao pagamento da 7ª e 8ª horas como extras. 
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TRABALHO NOTURNO

Art. 7º CF. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de 
sua condição social:

IX – remuneração do trabalho noturno superior à do diurno;

Art. 73 CLT. Salvo nos casos de revezamento semanal ou quinzenal, o trabalho noturno terá remu-
neração superior à do diurno e, para esse efeito, sua remuneração terá um acréscimo de 20% (vinte 
por cento), pelo menos, sobre a hora diurna. 

§ 1º A hora do trabalho noturno será computada como de 52 (cinquenta e dois) minutos e 30 
(trinta) segundos. 

§ 2º Considera-se noturno, para os efeitos deste art., o trabalho executado entre as 22 (vinte e 
duas) horas de um dia e as 5 (cinco) horas do dia seguinte.

Tome Conta!

→HORÁRIOS MISTOS

Atenção!
Súmula nº 60 do TST

I – O adicional noturno, pago com habitualidade, integra o salário do empregado para 
todos os efeitos. 

II – Cumprida integralmente a jornada no período noturno e prorrogada esta, devido é 
também o adicional quanto às horas prorrogadas. Exegese do art. 73, § 5º, da CLT. 

Súmula nº 265 do TST. A tra-nsferência para o período diurno de trabalho implica a 
perda do direito ao adicional noturno.

RURAL – LEI 5.889/73
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VARIAÇÕES DE HORÁRIO

Art. 58 § 1º CLT. Não serão descontadas nem computadas como jornada extraordinária as variações 
de horário no registro de ponto não excedentes de cinco minutos, observado o limite máximo de 
dez minutos diários.

Súmula nº 366 do TST

Não serão descontadas nem computadas como jornada extraordinária as variações de horário 
do registro de ponto não excedentes de cinco minutos, observado o limite máximo de dez 
minutos diários. Se ultrapassado esse limite, será considerada como extra a totalidade do 
tempo que exceder a jornada normal, pois configurado tempo à disposição do empregador, não 
importando as atividades desenvolvidas pelo empregado ao longo do tempo residual (troca de 
uniforme, lanche, higiene pessoal, etc).

Súmula nº 449 do TST

A partir da vigência da Lei nº 10.243, de 19.06.2001, que acrescentou o § 1º ao art. 58 da CLT, 
não mais prevalece cláusula prevista em convenção ou acordo coletivo que elastece o limite de 5 
minutos que antecedem e sucedem a jornada de trabalho para fins de apuração das horas extras.

HORAS EXTRAORDINÁRIAS

Art. 7º XVI CF. remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento 
à do normal;
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FORMAS DE PRORROGAÇÃO

Art. 59 CLT. A duração normal do trabalho poderá ser acrescida de horas suplementares, em nú-
mero não excedente de 2 (duas), mediante acordo escrito entre empregador e empregado, ou me-
diante contrato coletivo de trabalho.

§ 1º Do acordo ou do contrato coletivo de trabalho deverá constar, obrigatoriamente, a impor-
tância da remuneração da hora suplementar, que será, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) 
superior à da hora normal.

FORÇA MAIOR

Art. 61 CLT. Ocorrendo necessidade imperiosa, poderá a duração do trabalho exceder do limite 
legal ou convencionado, seja para fazer face a motivo de força maior, seja para atender à realização 
ou conclusão de serviços inadiáveis ou cuja inexecução possa acarretar prejuízo manifesto.

§ 1º O excesso, nos casos deste artigo, poderá ser exigido independentemente de acordo ou 
contrato coletivo e deverá ser comunicado, dentro de 10 (dez) dias, à autoridade competente 
em matéria de trabalho, ou, antes desse prazo, justificado no momento da fiscalização sem pre-
juízo dessa comunicação.

SERVIÇOS INADIÁVEIS

→ Jornada limitada a 12 horas diárias

→ Independe de acordo ou convenção coletiva

→ Remuneração: HN + 50%

→ Comunicação do MTE no prazo de 10 dias

RECUPERAÇÃO DE HORAS

Art. 61 § 3º CLT. Sempre que ocorrer interrupção do trabalho, resultante de causas acidentais, ou de força 
maior, que determinem a impossibilidade de sua realização, a duração do trabalho poderá ser prorrogada 
pelo tempo necessário até o máximo de 2 (duas) horas, durante o número de dias indispensáveis à recu-
peração do tempo perdido, desde que não exceda de 10 (dez) horas diárias, em período não superior a 45 
(quarenta e cinco) dias por ano, sujeita essa recuperação à prévia autorização da autoridade competente.

ATIVIDADES INSALUBRES

Art. 60 CLT. Nas atividades insalubres, assim consideradas as constantes dos quadros mencionados 
no capítulo “Da Segurança e da Medicina do Trabalho”, ou que neles venham a ser incluídas por ato 
do Ministro do Trabalho, quaisquer prorrogações só poderão ser acordadas mediante licença prévia 
das autoridades competentes em matéria de higiene do trabalho, as quais, para esse efeito, pro-
cederão aos necessários exames locais e à verificação dos métodos e processos de trabalho, quer 
diretamente, quer por intermédio de autoridades sanitárias federais, estaduais e municipais, com 
quem entrarão em entendimento para tal fim.
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COMPENSAÇÃO

Súmula nº 85 do TST

I – A compensação de jornada de trabalho deve ser ajustada por acordo individual escrito, acor-
do coletivo ou convenção coletiva. 

II – O acordo individual para compensação de horas é válido, salvo se houver norma coletiva 
em sentido contrário.

III – O mero não atendimento das exigências legais para a compensação de jornada, inclusive 
quando encetada mediante acordo tácito, não implica a repetição do pagamento das horas 
excedentes à jornada normal diária, se não dilatada a jornada máxima semanal, sendo devido 
apenas o respectivo adicional. 

IV – A prestação de horas extras habituais descaracteriza o acordo de compensação de jornada. 
Nesta hipótese, as horas que ultrapassarem a jornada semanal normal deverão ser pagas como 
horas extraordinárias e, quanto àquelas destinadas à compensação, deverá ser pago a mais 
apenas o adicional por trabalho extraordinário.

V – As disposições contidas nesta súmula não se aplicam ao regime compensatório na modali-
dade “banco de horas”, que somente pode ser instituído por negociação coletiva.

VI – Não é válido acordo de compensação de jornada em atividade insalubre, ainda que estipu-
lado em norma coletiva, sem a necessária inspeção prévia e permissão da autoridade compe-
tente, na forma do art. 60 da CLT.

BANCO DE HORAS

Art. 59 § 2º CLT. Poderá ser dispensado o acréscimo de salário se, por força de acordo ou convenção 
coletiva de trabalho, o excesso de horas em um dia for compensado pela correspondente diminui-
ção em outro dia, de maneira que não exceda, no período máximo de um ano, à soma das jornadas 
semanais de trabalho previstas, nem seja ultrapassado o limite máximo de dez horas diárias.

§ 3º Na hipótese de rescisão do contrato de trabalho sem que tenha havido a compensação integral 
da jornada extraordinária, na forma do parágrafo anterior, fará o trabalhador jus ao pagamento das 
horas extras não compensadas, calculadas sobre o valor da remuneração na data da rescisão.

Súmula nº 291 do TST. A supressão total ou parcial, pelo empregador, de serviço suplementar 
prestado com habitualidade, durante pelo menos 1 (um) ano, assegura ao empregado o 
direito à indenização correspondente ao valor de 1 (um) mês das horas suprimidas, total ou 
parcialmente, para cada ano ou fração igual ou superior a seis meses de prestação de serviço 
acima da jornada normal. O cálculo observará a média das horas suplementares nos últimos 12 
(doze) meses anteriores à mudança, multiplicada pelo valor da hora extra do dia da supressão.

SEMANA ESPANHOLA

OJ 323 SDI I TST. É válido o sistema de compensação de horário quando a jornada adotada é a 
denominada "semana espanhola", que alterna a prestação de 48 horas em uma semana e 40 
horas em outra, não violando os arts. 59, § 2º, da CLT e 7º, XIII, da CF/88 o seu ajuste mediante 
acordo ou convenção coletiva de trabalho.
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JORNADA 12 X 36

Súmula nº 444 do TST

É valida, em caráter excepcional, a jornada de doze horas de trabalho por trinta e seis de des-
canso, prevista em lei ou ajustada exclusivamente mediante acordo coletivo de trabalho ou 
convenção coletiva de trabalho, assegurada a remuneração em dobro dos feriados trabalhados. 
O empregado não tem direito ao pagamento de adicional referente ao labor prestado na déci-
ma primeira e décima segunda horas.

PRORROGAÇÃO DA JORNADA DO MENOR

Art. 413 CLT. É vedado prorrogar a duração normal diária do trabalho do menor, salvo:

I – até mais 2 (duas) horas, independentemente de acréscimo salarial, mediante convenção ou 
acordo coletivo nos termos do Título VI desta Consolidação, desde que o excesso de horas em 
um dia seja compensado pela diminuição em outro, de modo a ser observado o limite máximo 
de 44 (quarenta e quatro) horas semanais ou outro inferior legalmente fixado;

II – excepcionalmente, por motivo de força maior, até o máximo de 12 (doze) horas, com acrés-
cimo salarial de pelo menos 50% (cinquenta por cento) sobre a hora normal e desde que o tra-
balho do menor seja imprescindível ao funcionamento do estabelecimento.

DESCANSOS TRABALHISTAS

INTRAJORNADA

Art. 71 CLT. Em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda de 6 (seis) horas, é obrigatória a 
concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, o qual será, no mínimo, de 1 (uma) hora 
e, salvo acordo escrito ou contrato coletivo em contrário, não poderá exceder de 2 (duas) horas.

§ 1º Não excedendo de 6 (seis) horas o trabalho, será, entretanto, obrigatório um intervalo de 
15 (quinze) minutos quando a duração ultrapassar 4 (quatro) horas.
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Esclarecendo!

1. 

2. 

3.

Art. 71 § 3º CLT. O limite mínimo de 1 (uma) hora para repouso ou refeição poderá ser reduzido por 
ato do Ministro do Trabalho quando, ouvida a Secretaria de Segurança e Higiene do Trabalho, se 
verificar que o estabelecimento atende integralmente às exigências concernentes à organização dos 
refeitórios e quando os respectivos empregados não estiverem sob regime de trabalho prorrogado 
a horas suplementares.

Fique atento!

Art. 71 § 5º CLT. O intervalo expresso no caput poderá ser reduzido e/ou fracionado, e aquele esta-
belecido no § 1º poderá ser fracionado, quando compreendidos entre o término da primeira hora 
trabalhada e o início da última hora trabalhada, desde que previsto em convenção ou acordo cole-
tivo de trabalho, ante a natureza do serviço e em virtude das condições especiais de trabalho a que 
são submetidos estritamente os motoristas, cobradores, fiscalização de campo e afins nos serviços 
de operação de veículos rodoviários, empregados no setor de transporte coletivo de passageiros, 
mantida a remuneração e concedidos intervalos para descanso menores ao final de cada viagem.

Súmula nº 437 do TST

INTERVALO INTRAJORNADA PARA REPOUSO E ALIMENTAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 71 DA CLT 
(conversão das Orientações Jurisprudenciais nºs 307, 342, 354, 380 e 381 da SBDI-1) – Res. 
185/2012, DEJT divulgado em 25, 26 e 27.09.2012
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I – Após a edição da Lei nº 8.923/94, a não-concessão ou a concessão parcial do intervalo intra-
jornada mínimo, para repouso e alimentação, a empregados urbanos e rurais, implica o paga-
mento total do período correspondente, e não apenas daquele suprimido, com acréscimo de, 
no mínimo, 50% sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho (art. 71 da CLT), sem 
prejuízo do cômputo da efetiva jornada de labor para efeito de remuneração.

II – É inválida cláusula de acordo ou convenção coletiva de trabalho contemplando a supres-
são ou redução do intervalo intrajornada porque este constitui medida de higiene, saúde e 
segurança do trabalho, garantido por norma de ordem pública (art. 71 da CLT e art. 7º, XXII, da 
CF/1988), infenso à negociação coletiva. 

III – Possui natureza salarial a parcela prevista no art. 71, § 4º, da CLT, com redação introduzida 
pela Lei nº 8.923, de 27 de julho de 1994, quando não concedido ou reduzido pelo empregador 
o intervalo mínimo intrajornada para repouso e alimentação, repercutindo, assim, no cálculo 
de outras parcelas salariais.

Art. 71 § 4º CLT. Quando o intervalo para repouso e alimentação, previsto neste artigo, não for 
concedido pelo empregador, este ficará obrigado a remunerar o período correspondente com um 
acréscimo de no mínimo 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da remuneração da hora normal 
de trabalho.

INTERVALOS ESPECIAIS

Estes intervalos estão INSERIDOS na jornada de trabalho, como se o empregado estivesseTRA-
BALHANDO.

Art. 72 CLT. Nos serviços permanentes de mecanografia (datilografia, escrituração ou cálculo), a 
cada período de 90 (noventa) minutos de trabalho consecutivo corresponderá um repouso de 10 
(dez) minutos não deduzidos da duração normal de trabalho.

Súmula nº 346 do TST. Os digitadores, por aplicação analógica do art. 72 da CLT, equiparam-se 
aos trabalhadores nos serviços de mecanografia (datilografia, escrituração ou cálculo), razão 
pela qual têm direito a intervalos de descanso de 10 (dez) minutos a cada 90 (noventa) de tra-
balho consecutivo.

Súmula nº 438 do TST

INTERVALO PARA RECUPERAÇÃO TÉRMICA DO EMPREGADO. AMBIENTE ARTIFICIALMENTE 
FRIO. HORAS EXTRAS. ART. 253 DA CLT. APLICAÇÃO ANALÓGICA – Res. 185/2012, DEJT divulga-
do em 25, 26 e 27.09.2012 

O empregado submetido a trabalho contínuo em ambiente artificialmente frio, nos termos do 
parágrafo único do art. 253 da CLT, ainda que não labore em câmara frigorífica, tem direito ao 
intervalo intrajornada previsto no caput do art. 253 da CLT. 
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Art. 253 CLT. Para os empregados que trabalham no interior das câmaras frigoríficas e para os que 
movimentam mercadorias do ambiente quente ou normal para o frio e vice-versa, depois de 1 
(uma) hora e 40 (quarenta) minutos de trabalho contínuo, será assegurado um período de 20 (vin-
te) minutos de repouso, computado esse intervalo como de trabalho efetivo.

Art. 298 CLT. Em cada período de 3 (três) horas consecutivas de trabalho, será obrigatória uma 
pausa de 15 (quinze) minutos para repouso, a qual será computada na duração normal de trabalho 
efetivo.

Art. 396 CLT. Para amamentar o próprio filho, até que este complete 6 (seis) meses de idade, a 
mulher terá direito, durante a jornada de trabalho, a 2 (dois) descansos especiais, de meia hora 
cada um.

Art. 384 CLT. Em caso de prorrogação do horário normal, será obrigatório um descanso de 15 
(quinze) minutos no mínimo, antes do início do período extraordinário do trabalho.

Súmula nº 118 do TST

JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS (mantida) – Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003

Os intervalos concedidos pelo empregador na jornada de trabalho, não previstos em lei, repre-
sentam tempo à disposição da empresa, remunerados como serviço extraordinário, se acresci-
dos ao final da jornada.
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INTERJORNADAS

Art. 66 CLT. Entre 2 (duas) jornadas de trabalho haverá um período mínimo de 11 (onze) horas con-
secutivas para descanso. 

Súmula 110 TST. No regime de revezamento, as horas trabalhadas em seguida ao repouso sema-
nal de 24 horas, com prejuízo do intervalo mínimo de 11 horas consecutivas para descanso entre 
jornadas, devem ser remuneradas como extraordinárias, inclusive com o respectivo adicional.

Importante!

OJ 355 SDI1 TST. O desrespeito ao intervalo mínimo interjornadas previsto no art. 66 da CLT 
acarreta, por analogia, os mesmos efeitos previstos no § 4º do art. 71 da CLT e na Súmula nº 
110 do TST, devendo-se pagar a integralidade das horas que foram subtraídas do intervalo, 
acrescidas do respectivo adicional.

FÉRIAS

Art. 7º CF. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de 
sua condição social:

XVII – gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário 
normal;

Art. 129 CLT. Todo empregado terá direito anualmente ao gozo de um período de férias, sem preju-
ízo da remuneração. 

Exemplificando!

Férias = remuneração + 1/3

Remuneração R$ 1.200,00

1/3 = R$ 400,00

TOTAL DE FÉRIAS: R$ 1.600,00
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PERÍODO AQUISITIVO 

Art. 130 CLT. Após cada período de 12 (doze) meses de vigência do contrato de trabalho, o empre-
gado terá direito a férias, na seguinte proporção:

I – 30 (trinta) dias corridos, quando não houver faltado ao serviço mais de 5 (cinco) vezes;  

II – 24 (vinte e quatro) dias corridos, quando houver tido de 6 (seis) a 14 (quatorze) faltas; 

III – 18 (dezoito) dias corridos, quando houver tido de 15 (quinze) a 23 (vinte e três) faltas; 

IV – 12 (doze) dias corridos, quando houver tido de 24 (vinte e quatro) a 32 (trinta e duas) fal-
tas.

Art. 130-A CLT. Na modalidade do regime de tempo parcial, após cada período de doze meses de 
vigência do contrato de trabalho, o empregado terá direito a férias, na seguinte proporção: 

I – dezoito dias, para a duração do trabalho semanal superior a vinte e duas horas, até vinte e 
cinco horas; 

II – dezesseis dias, para a duração do trabalho semanal superior a vinte horas, até vinte e duas 
horas; 

III – quatorze dias, para a duração do trabalho semanal superior a quinze horas, até vinte horas;

IV – doze dias, para a duração do trabalho semanal superior a dez horas, até quinze horas; 

V – dez dias, para a duração do trabalho semanal superior a cinco horas, até dez horas;

VI – oito dias, para a duração do trabalho semanal igual ou inferior a cinco horas.

+ 7 FALTAS INJUSTIFICADAS TERÁ O PERÍODO DE FÉRIAS REDUZIDO PELA METADE.

PERDA DAS FÉRIAS

1. Paralisação da empresa por + 30 dias;

2. Gozo de licença remunerada por + 30 dias;

3. Saída do emprego sem nova admissão em 60 dias;

4. Recebimento de benefício previdenciário por mais de 6 meses, embora descontínuos.
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PERÍODO CONCESSIVO 

Art. 134 CLT. As férias serão concedidas por ato do empregador, em um só período, nos 12 (doze) 
meses subsequentes à data em que o empregado tiver adquirido o direito.

→ Fracionamento permitido:

§ 1º Somente em casos excepcionais serão as férias concedidas em 2 (dois) períodos, um dos 
quais não poderá ser inferior a 10 (dez) dias corridos.

→ Vedação ao fracionamento:

§ 2º Aos menores de 18 (dezoito) anos e aos maiores de 50 (cinquenta) anos de idade, as férias 
serão sempre concedidas de uma só vez.

Art. 136 CLT. A época da concessão das férias será a que melhor consulte os interesses do empre-
gador. 

§ 1º Os membros de uma família, que trabalharem no mesmo estabelecimento ou empresa, 
terão direito a gozar férias no mesmo período, se assim o desejarem e se disto não resultar 
prejuízo para o serviço. 

§ 2º O empregado estudante, menor de 18 (dezoito) anos, terá direito a fazer coincidir suas 
férias com as férias escolares. 

Art. 137 CLT. Sempre que as férias forem concedidas após o prazo de que trata o art. 134, o empre-
gador pagará em dobro a respectiva remuneração.

§ 1º Vencido o mencionado prazo sem que o empregador tenha concedido as férias, o emprega-
do poderá ajuizar reclamação pedindo a fixação, por sentença, da época de gozo das mesmas. 

§ 2º A sentença cominará pena diária de 5% (cinco por cento) do salário mínimo da região, de-
vida ao empregado até que seja cumprida.

Jurisprudência! 

Súmula nº 81 do TST

FÉRIAS (mantida) – Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003 

Os dias de férias gozados após o período legal de concessão deverão ser remunerados em do-
bro.

Art. 138 CLT. Durante as férias, o empregado não poderá prestar serviços a outro empregador, salvo 
se estiver obrigado a fazê-lo em virtude de contrato de trabalho regularmente mantido com aquele.
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FÉRIAS COLETIVAS

Art. 139 CLT. Poderão ser concedidas férias coletivas a todos os empregados de uma empresa ou de 
determinados estabelecimentos ou setores da empresa.

§ 1º As férias poderão ser gozadas em dois períodos anuais, desde que nenhum deles seja infe-
rior a 10 dias corridos.

§ 2º Para os fins previstos neste artigo, o empregador comunicará ao órgão local do Ministério 
do Trabalho, com a antecedência mínima de 15 dias, as datas de início e fim das férias, preci-
sando quais os estabelecimentos ou setores abrangidos pela medida.

§ 3º Em igual prazo o empregador enviará cópia da aludida comunicação aos sindicatos repre-
sentativos da respectiva categoria profissional, e providenciará a fixação de aviso nos locais de 
trabalho

Art. 140 CLT. Os empregados contratados há menos de 12 (doze) meses gozarão, na oportunidade, 
férias proporcionais, iniciando-se, então, novo período aquisitivo.

Art. 141 CLT. Quando o número de empregados contemplados com as férias coletivas for superior a 300 
(trezentos), a empresa poderá promover, mediante carimbo, anotações de que trata o art. 135, § 1º.

Art. 142 CLT. O empregado perceberá, durante as férias, a remuneração que lhe for devida na data 
da sua concessão.
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ABONO PECUNIÁRIO

Art. 143 CLT. É facultado ao empregado converter 1/3 (um terço) do período de férias a que tiver di-
reito em abono pecuniário, no valor da remuneração que lhe seria devida nos dias correspondentes. 

§ 1º O abono de férias deverá ser requerido até 15 (quinze) dias antes do término do período 
aquisitivo.

§ 2º Tratando-se de férias coletivas, a conversão a que se refere este artigo deverá ser objeto 
de acordo coletivo entre o empregador e o sindicato representativo da respectiva categoria 
profissional, independendo de requerimento individual a concessão do abono.

§ 3º O disposto neste artigo não se aplica aos empregados sob o regime de tempo parcial.

PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS 

Art. 145 CLT. O pagamento da remuneração das férias e, se for o caso, o do abono referido no art. 
143 serão efetuados até 2 (dois) dias antes do início do respectivo período.

Súmula nº 450 do TST

É devido o pagamento em dobro da remuneração de férias, incluído o terço constitucional, 
com base no art. 137 da CLT, quando, ainda que gozadas na época própria, o empregador tenha 
descumprido o prazo previsto no art. 145 do mesmo diploma legal.

CONCESSÃO DE FÉRIAS 

Art. 135 CLT. A concessão das férias será participada, por escrito, ao empregado, com antecedência 
de, no mínimo, 30 (trinta) dias. Dessa participação o interessado dará recibo. 

§ 1º O empregado não poderá entrar no gozo das férias sem que apresente ao empregador sua 
Carteira de Trabalho e Previdência Social, para que nela seja anotada a respectiva concessão.

§ 2º A concessão das férias será, igualmente, anotada no livro ou nas fichas de registro dos 
empregados.

EFEITOS DA CESSAÇÃO DO CT

Art. 146 CLT. Na cessação do contrato de trabalho, qualquer que seja a sua causa, será devida ao 
empregado a remuneração simples ou em dobro, conforme o caso, correspondente ao período de 
férias cujo direito tenha adquirido. 

§ único. Na cessação do contrato de trabalho, após 12 (doze) meses de serviço, o empregado, 
desde que não haja sido demitido por justa causa, terá direito à remuneração relativa ao 
período incompleto de férias, de acordo com o art. 130, na proporção de 1/12 (um doze avos) 
por mês de serviço ou fração superior a 14 (quatorze) dias.
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Esclarecendo!

Despedida imotivada

Despedida indireta

Pedido de demissão

Férias vencidas simples ou dobradas + proporcionais acrescidas de 1/3.

Súmula nº 171 do TST

Salvo na hipótese de dispensa do empregado por justa causa, a extinção do contrato de traba-
lho sujeita o empregador ao pagamento da remuneração das férias proporcionais, ainda que 
incompleto o período aquisitivo de 12 (doze) meses (art. 147 da CLT). 

Súmula nº 261 do TST. O empregado que se demite antes de complementar 12 (doze) meses 
de serviço tem direito a férias proporcionais.

Esclarecendo!

→ Demissão sem justa causa ou pedido de demissão = Férias integrais + Férias proporcionais.

→ Demissão por justa causa = só faz jus as Férias integrais, aquela que já completou o período 
aquisitivo.

→ Culpa recíproca = Férias integrais + Férias Proporcionais (metade).

Súmula nº 14 do TST

Reconhecida a culpa recíproca na rescisão do contrato de trabalho (art. 484 da CLT), o empre-
gado tem direito a 50% (cinquenta por cento) do valor do aviso prévio, do décimo terceiro salá-
rio e das férias proporcionais.
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PRESCRIÇÃO

Art. 149 CLT. A prescrição do direito de reclamar a concessão das férias ou o pagamento da res-
pectiva remuneração e contada do termino do prazo mencionado no art. 134 ou, se for o caso, da 
cessação do contrato de trabalho.

REMUNERAÇÃO E SALÁRIO

SALÁRIO

É toda CONTRAPRESTAÇÃO ou VANTAGEM em PECÚNIA ou em UTILIDADE devida e paga direta-
mente pelo empregador ao empregado em virtude do contrato de trabalho.

Pagamento DIRETO feito pelo “E” ao “e”.

Pode ser FIXO (contraprestação garantida e invariável).

Pode ser VARIÁVEL (submetido a uma condição, produção).

O SALÁRIO é devido pela execução do trabalho, bem como pelo TEMPO À DISPOSIÇÃO do “E”, 
INTERRUPÇÃO.

REMUNERAÇÃO

É a soma do pagamento DIRETO com o pagamento INDIRETO (terceiro).

Ex: GORJETAS.

Art. 457 CLT. Compreendem-se na remuneração do empregado, para todos os efeitos legais, além 
do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como contraprestação do serviço, as 
gorjetas que receber.

§ 3º Considera-se gorjeta não só a importância espontaneamente dada pelo cliente ao empre-
gado, como também aquela que for cobrada pela empresa ao cliente, como adicional nas con-
tas a qualquer título, e destinada à distribuição aos empregados.
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REMUNERAÇÃO = SALÁRIO + GORJETA

Art. 29 § 1º CLT. As anotações concernentes à remuneração devem especificar o salário, qualquer 
que seja sua forma de pagamento, seja ele em dinheiro ou em utilidades, bem como a estimativa 
da gorjeta.

Súmula nº 354 do TST. As gorjetas, cobradas pelo empregador na nota de serviço ou ofereci-
das espontaneamente pelos clientes, integram a remuneração do empregado, não servindo 
de base de cálculo para as parcelas de aviso-prévio, adicional noturno, horas extras e repouso 
semanal remunerado.

Horas extras

Aviso prévio

Repouso semanal remunerado

Adicional noturno

Parcelas calculadas somente sobre o salário.

SALÁRIO IN NATURA

UMA DAS CARACTERÍSTICAS DO SALÁRIO É A POSSIBILIDADE DE SUA NATUREZA COMPOSTA, 
OU SEJA, PARTE EM DINHEIRO E PARTE EM UTILIDADES (IN NATURA). SENDO, NO ENTANTO, 
OBRIGATÓRIO QUE PELO MENOS 30% SEJA EM DINHEIRO.

CARACETRÍSITCAS

→ HABITUALIDADE no fornecimento.

O fornecimento da utilidade pelo “E” tem que ser habitual, ou seja, tem que se repetir ao longo 
do tempo, de modo a gerar no “e” a expectativa do seu recebimento.

→ Ser BENÉFICO ao “e”.
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A caput do art. 458 da CLT veda expressamente o pagamento do “e” por meio de bebidas alco-
ólicas ou drogas nocivas.

→ Fornecida PELOS serviços prestados.

→ A LEI não excluir a natureza salarial (art. 458, §2º).

Art. 458 CLT. Além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário, para todos os efeitos 
legais, a alimentação, habitação, vestuário ou outras prestações in natura que a empresa, por força 
do contrato ou costume, fornecer habitualmente ao empregado. Em caso algum será permitido o 
pagamento com bebidas alcoólicas ou drogas nocivas.

Fique Atento!

A habitação e a alimentação fornecidas como salário-utilidade deverão atender aos fins a que 
se destinam e não poderão exceder, respectivamente, a 25% (vinte e cinco por cento) e 20% 
(vinte por cento) do salário-contratual.

Ferramentas de trabalho, carro, celular, computadores, entre outros, quando indispensáveis à 
realização do trabalho, não constituem salário-utilidade, ainda que permaneçam com o “e” nas 
férias, feriados e finais de semana.

Súmula nº 367 do TST

I – A habitação, a energia elétrica e veículo fornecidos pelo empregador ao empregado, quando 
indispensáveis para a realização do trabalho, não têm natureza salarial, ainda que, no caso de 
veículo, seja ele utilizado pelo empregado também em atividades particulares.
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II – O cigarro não se considera salário utilidade em face de sua nocividade à saúde.

Art. 458 § 2º CLT. Para os efeitos previstos neste artigo, não serão consideradas como salário as 
seguintes utilidades concedidas pelo empregador:

I – vestuários, equipamentos e outros acessórios fornecidos aos empregados e utilizados no 
local de trabalho, para a prestação do serviço;

II – educação, em estabelecimento de ensino próprio ou de terceiros, compreendendo os valo-
res relativos a matrícula, mensalidade, anuidade, livros e material didático;

III – transporte destinado ao deslocamento para o trabalho e retorno, em percurso servido ou 
não por transporte público;

IV – assistência médica, hospitalar e odontológica, prestada diretamente ou mediante seguro-
-saúde;

V – seguros de vida e de acidentes pessoais;

VI – previdência privada.

VII – (VETADO)

VIII – o valor correspondente ao vale-cultura.

Habitualidade

Por força do contrato de trabalho ou costumes.

SALÁRIO

Súmula nº 241 do TST. O vale para refeição, fornecido por força do contrato de trabalho, tem 
caráter salarial, integrando a remuneração do empregado, para todos os efeitos legais.
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OJ 123 SDI I TST. BANCÁRIOS. AJUDA ALIMENTAÇÃO (inserida em 20.04.1998)

A ajuda alimentação prevista em norma coletiva em decorrência de prestação de horas extras 
tem natureza indenizatória e, por isso, não integra o salário do empregado bancário.

OJ133 SDI-I TST. A ajuda alimentação fornecida por empresa participante do programa de 
alimentação ao trabalhador, instituído pela Lei nº 6.321/76, não tem caráter salarial. Portanto, 
não integra o salário para nenhum efeito legal.

OJ 413 SDI.I TST

A pactuação em norma coletiva conferindo caráter indenizatório à verba “auxílio-alimentação” 
ou a adesão posterior do empregador ao Programa de Alimentação do Trabalhador — PAT — 
não altera a natureza salarial da parcela, instituída anteriormente, para aqueles empregados 
que, habitualmente, já percebiam o benefício, a teor das Súmulas nºs 51, I, e 241 do TST.

Súmula nº 247 do TST

A parcela paga aos bancários sob a denominação "quebra de caixa" possui natureza salarial, 
integrando o salário do prestador de serviços, para todos os efeitos legais.

ELEMENTOS DO SALÁRIO

Art. 457 § 1º CLT. Integram o salário não só a importância fixa estipulada, como também as comis-
sões, percentagens, gratificações ajustadas, diárias para viagens e abonos pagos pelo empregador.
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→ COMISSÕES e PERCENTAGENS

“e” que recebe comissões ou percentagens possui remuneração VARIÁVEL.

Mesmo nos meses em que não houver VENDA, o SALÁRIO MÍNIMO ou PISO DA CATEGORIA 
deverá ser pago.

Art. 7º VII CF. garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração 
variável;

Fique Atento!

Comissionista PURO – “e” que recebe exclusivamente, por COMISSÃO.

Comissionista MISTO – “e” recebe parte do salário em comissão e outra salário fixo

Art. 466 CLT. O pagamento de comissões e percentagens só é exigível depois de ultimada a transação 
a que se referem.

§ 1º Nas transações realizadas por prestações sucessivas, é exigível o pagamento das percenta-
gens e comissões que lhes disserem respeito proporcionalmente à respectiva liquidação.

§ 2º A cessação das relações de trabalho não prejudica a percepção das comissões e percenta-
gens devidas na forma estabelecida por este artigo.

→ GRATIFICAÇÕES

Contraprestação paga pelos serviços prestados em certas condições como GRATIFICAÇÃO DE 
FUNÇÃO. Ex: um GERENTE.

Súmula nº 372 do TST

I – Percebida a gratificação de função por dez ou mais anos pelo empregado, se o empregador, 
sem justo motivo, revertê-lo a seu cargo efetivo, não poderá retirar-lhe a gratificação tendo em 
vista o princípio da estabilidade financeira.

→ ABONOS

Não confunda esse abono com o abono pecuniário de FÉRIAS (natureza INDENIZATÓRIA).

Esse ABONO tem natureza SALARIAL. 

ABONO é uma verba salarial decorrente da mera LIBERALIDADE do “E”, que faz o pagamento de 
um PLUS salarial para o “e”.

→ DIÁRIAS PARA VIAGEM

Em regra sua natureza é INDENIZATÓRIA. Entretanto se as diárias ultrapassarem a 50% do salá-
rio do “e” terá natureza SALARIAL.

Art. 457 § 2º CLT. Não se incluem nos salários as ajudas de custo, assim como as diárias para viagem 
que não excedem de cinquenta por centro do salário percebido pelo empregado.

Súmula nº 101 do TST. Integram o salário, pelo seu valor total e para efeitos indenizatórios, as 
diárias de viagem que excedam a 50% (cinquenta por cento) do salário do empregado, enquan-
to perdurarem as viagens.
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→ AJUDA DE CUSTO

Parcela de natureza INDENIZATÓRIA destinada a reembolsar as despesas do “e” oriundas de 
sua transferência para local diverso.

Art. 470 CLT. As despesas resultantes da transferência correrão por conta do empregador.

Jurisprudência!

Súmula nº 91 do TST

SALÁRIO COMPLESSIVO (mantida) – Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003 

Nula é a cláusula contratual que fixa determinada importância ou percentagem para atender 
englobadamente vários direitos legais ou contratuais do trabalhador. 

ADICIONAIS SALARIAIS

Os adicionais (que serão vistos) são pagos em razão de trabalho prestado em situações PREJU-
DICIAIS à saúde ou que prejudiquem o convívio SOCIAL.

São chamados de SALÁRIO-CONDIÇÃO, paga-se o adicional ENQUANTO o “e” estiver em CON-
DIÇÃO PREJUDICIAL. Cessada a condição GRAVOSA, CESSA o adicional.

ADICIONAL DE HORA EXTRAORDINÁRIA

Duração normal – 8h diárias e 44h semanais.

Ultrapassado esse período, terá incidência o ADICIONAL de HORA EXTRAORDINÁRIA.

Art. 7º XVI CF. remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento 
à do normal;

Súmula nº 291 do TST

A supressão total ou parcial, pelo empregador, de serviço suplementar prestado com habitua-
lidade, durante pelo menos 1 (um) ano, assegura ao empregado o direito à indenização corres-
pondente ao valor de 1 (um) mês das horas suprimidas, total ou parcialmente, para cada ano 
ou fração igual ou superior a seis meses de prestação de serviço acima da jornada normal. O 
cálculo observará a média das horas suplementares nos últimos 12 (doze) meses anteriores à 
mudança, multiplicada pelo valor da hora extra do dia da supressão.

ADICIONAL NOTURNO

O trabalho prestado no período NOTURNO será remunerado em valor superior ao trabalho 
diurno.
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Esse adicional pago com HABITUALDADE, INTEGRA o salário do “e”.

“e” URBANO – 22h às 5h – 20% (52 min e 30 seg.)

“e” RURAL – PECUÁRIA – 20h às 4h (25%)

AGRICULTURA – 21h às 5h (25%)

1h – 60 min

Súmula nº 265 do TST

A transferência para o período diurno de trabalho implica a perda do direito ao adicional noturno.

ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA

Art. 469 § 3º CLT. Em caso de necessidade de serviço o empregador poderá transferir o empregado 
para localidade diversa da que resultar do contrato, não obstante as restrições do artigo anterior, 
mas, nesse caso, ficará obriga25%do a um pagamento suplementar, nunca inferior a (vinte e cinco por 
cento) dos salários que o empregado percebia naquela localidade, enquanto durar essa situação.

ADICIONAL DE PERICULOSIDADE

1. Inflamáveis

2. Explosivos

3. energia elétrica

4. segurança

5. motocicleta

6. radiação

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Art. 192 CLT. O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância esta-
belecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40% 
(quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do salário mínimo da região, se-
gundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo.
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PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS

Obrigatória? 

Art. 7º CF. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de 
sua condição social:

XI – participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, 
participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;

Jurisprudência!

Súmula nº 451 do TST

Fere o princípio da isonomia instituir vantagem mediante acordo coletivo ou norma regulamen-
tar que condiciona a percepção da parcela participação nos lucros e resultados ao fato de estar 
o contrato de trabalho em vigor na data prevista para a distribuição dos lucros. Assim, inclusive 
na rescisão contratual antecipada, é devido o pagamento da parcela de forma proporcional aos 
meses trabalhados, pois o ex-empregado concorreu para os resultados positivos da empresa.

SALÁRIO-FAMÍLIA

Art. 7º XII CF. salário-família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos 
termos da lei;

Salário? 

Dois requisitos:

1. Trabalhador de baixa renda.

2. Filhos menores de 14 anos, ou inválidos de qualquer idade.

PRINCÍPIOS DE PROTEÇÃO AO SALÁRIO

→ Princípio da irredutibilidade salarial

Art. 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de 
sua condição social:

VI – irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo;

→Princípio da intangibilidade
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PAGAMENTO SALARIAL

Art. 459 CLT. O pagamento do salário, qualquer que seja a modalidade do trabalho, não deve ser 
estipulado por período superior a 1 (um) mês, salvo no que concerne a comissões, percentagens e 
gratificações.

§ 1º Quando o pagamento houver sido estipulado por mês, deverá ser efetuado, o mais tardar, 
até o quinto dia útil do mês subsequente ao vencido. 

Art. 460 CLT. Na falta de estipulação do salário ou não havendo prova sobre a importância ajustada, 
o empregado terá direito a perceber salário igual ao daquela que, na mesma empresa, fizer serviço 
equivalente ou do que for habitualmente pago para serviço semelhante.

Art. 465 CLT. O pagamento dos salários será efetuado em dia útil e no local do trabalho, dentro 
do horário do serviço ou imediatamente após o encerramento deste, salvo quando efetuado por 
depósito em conta bancária, observado o disposto no artigo anterior.

Art. 463 CLT. A prestação, em espécie, do salário será paga em moeda corrente do País. 

Paragrafo único. O pagamento do salário realizado com inobservância deste artigo considera-
-se como não feito.

Art. 464 CLT. O pagamento do salário deverá ser efetuado contra recibo, assinado pelo empregado; em 
se tratando de analfabeto, mediante sua impressão digital, ou, não sendo esta possível, a seu rogo.

Paragrafo único. Terá força de recibo o comprovante de depósito em conta bancária, aberta 
para esse fim em nome de cada empregado, com o consentimento deste, em estabelecimento 
de crédito próximo ao local de trabalho. 

TRUCK SYSTEM

Art. 462 § 2º CLT. É vedado à empresa que mantiver armazém para venda de mercadorias aos em-
pregados ou serviços destinados a proporcionar-lhes prestações in natura exercer qualquer coação 
ou induzimento no sentido de que os empregados se utilizem do armazém ou dos serviços.

§ 3º Sempre que não for possível o acesso dos empregados a armazéns ou serviços não manti-
dos pela empresa, é lícito à autoridade competente determinar a adoção de medidas adequa-
das, visando a que as mercadorias sejam vendidas e os serviços prestados a preços razoáveis, 
sem intuito de lucro e sempre em benefícios dos empregados.

SALÁRIO MÍNIMO

Art. 76 CLT. Salário mínimo é a contraprestação mínima devida e paga diretamente pelo emprega-
dor a todo trabalhador, inclusive ao trabalhador rural, sem distinção de sexo, por dia normal de ser-
viço, e capaz de satisfazer, em determinada época e região do País, as suas necessidades normais 
de alimentação, habitação, vestuário, higiene e transporte.
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A CF/88 acrescentou algumas necessidades que o salário mínimo deverá suprir.

Art. 7º IV – salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas neces-
sidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestu-
ário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder 
aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;

Art. 78 CLT. Quando o salário for ajustado por empreitada, ou convencionado por tarefa ou peça, será 
garantida ao trabalhador uma remuneração diária nunca inferior à do salário mínimo por dia normal.

Paragrafo único. Quando o salário mínimo mensal do empregado à comissão ou que tenha di-
reito à percentagem for integrado por parte fixa e parte variável, ser-lhe-á sempre garantido o 
salário mínimo, vedado qualquer desconto em mês subsequente a título de compensação.

OJ 358 SDI I TST. SALÁRIO MÍNIMO E PISO SALARIAL PROPORCIONAL À JORNADA REDUZIDA. 
EMPREGADO. SERVIDOR PÚBLICO 

I – Havendo contratação para cumprimento de jornada reduzida, inferior à previsão constitu-
cional de oito horas diárias ou quarenta e quatro semanais, é lícito o pagamento do piso salarial 
ou do salário mínimo proporcional ao tempo trabalhado.

II – Na Administração Pública direta, autárquica e fundacional não é válida remuneração de 
empregado público inferior ao salário mínimo, ainda que cumpra jornada de trabalho reduzida. 
Precedentes do Supremo Tribunal Federal.

GRATIFICAÇÃO NATALINA

Surgiu pelos costumes de alguns empregadores.

Foi chamada de 13º salário com o advento da CF e elevada a categoria de direito social do 
trabalhador.

Lei 4.090/62 (surgimento, criação)

Lei 4.749/65 (alterou a lei 4.090)

Art. 7º CF. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de 
sua condição social

VIII – décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria;

Art. 1º Lei 4.090/62. No mês de dezembro de cada ano, a todo empregado será paga, pelo 
empregador, uma gratificação salarial, independentemente da remuneração a que fizer jus.

§ 2º A fração igual ou superior a 15 (quinze) dias de trabalho será havida como mês integral 
para os efeitos do parágrafo anterior.

A gratificação será proporcional:

1. “e” dispensado sem justa causa

2. pedido de demissão

3. culpa recíproca

4. término do contato a prazo
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Justa causa?

Súmula nº 157 do TST. A gratificação instituída pela Lei nº 4.090, de 13.07.1962, é devida na 
resilição contratual de iniciativa do empregado. 

Art. 1º lei 4.749/65. A gratificação salarial instituída pela Lei número 4.090, de 13 de julho de 1962, 
será paga pelo empregador até o dia 20 de dezembro de cada ano, compensada a importância que, 
a título de adiantamento, o empregado houver recebido na forma do artigo seguinte.

Art. 2º. Entre os meses de fevereiro e novembro de cada ano, o empregador pagará, como adian-
tamento da gratificação referida no artigo precedente, de uma só vez, metade do salário recebido 
pelo respectivo empregado no mês anterior.

§ 1º O empregador não estará obrigado a pagar o adiantamento, no mesmo mês, a todos os 
seus empregados.

§ 2º O adiantamento será pago ao ensejo das férias do empregado, sempre que este o requerer 
no mês de janeiro do correspondente ano.

EQUIPARAÇÃO SALARIAL

Art. 7º CF. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de 
sua condição social:

XXX – proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por 
motivo de sexo, idade, cor ou estado civil;

BIZU!

PARAGONADO: É O REQUERENTE DA EQUIPARAÇÃO SALARIAL.

PARADIGMA: É A PESSOA QUE SERVIRÁ DE MODELO.

Art. 461 CLT. Sendo idêntica a função, a todo trabalho de igual valor, prestado ao mesmo empre-
gador, na mesma localidade, corresponderá igual salário, sem distinção de sexo, nacionalidade ou 
idade.

§ 1º Trabalho de igual valor, para os fins deste Capítulo, será o que for feito com igual produtivi-
dade e com a mesma perfeição técnica, entre pessoas cuja diferença de tempo de serviço não 
for superior a 2 (dois) anos.
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REQUISITOS CUMULATIVOS

→ Função idêntica (pouco importa a denominação dos cargos).

→ Trabalho de igual valor (igual produtividade e com a mesma perfeição técnica).

→ Mesmo empregador.

→ Mesma localidade (corresponde ao mesmo município ou municípios distintos que perten-
çam a mesma região metropolitana).

→ Tempo na função não superior a 2 anos (não na empresa).

Doutrina!

→ Simultaneidade (requisito doutrinário) – Pouco importa que no momento da reclamação 
ambos continuem na mesma empresa, desde que a equiparação se refira a uma situação preté-
rita. É preciso que tenham trabalhados juntos.

FATOS IMPEDITIVOS A EQUIPARAÇÃO

Art. 461 § 2º CLT. Os dispositivos deste artigo não prevalecerão quando o empregador tiver pessoal 
organizados em quadro de carreira, hipótese em que as promoções deverão obedecer aos critérios 
de antiguidade e merecimento.

Jurisprudência!

S. 06 I TST. Para os fins previstos no § 2º do art. 461 da CLT, só é válido o quadro de pessoal or-
ganizado em carreira quando homologado pelo Ministério do Trabalho, excluindo-se, apenas, 
dessa exigência o quadro de carreira das entidades de direito público da administração direta, 
autárquica e fundacional aprovado por ato administrativo da autoridade competente.

Súmula nº 127 do TST

QUADRO DE CARREIRA (mantida) – Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003

Quadro de pessoal organizado em carreira, aprovado pelo órgão competente, excluída a 
hipótese de equiparação salarial, não obsta reclamação fundada em preterição, enquadramento 
ou reclassificação.

OJ 418 SDI I TST. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. APROVAÇÃO POR 
INSTRUMENTO COLETIVO. AUSÊNCIA DE ALTERNÂNCIA DE CRITÉRIOS DE PROMOÇÃO POR AN-
TIGUIDADE E MERECIMENTO. (DEJT divulgado em 12, 13 e 16.04.2012) 

Não constitui óbice à equiparação salarial a existência de plano de cargos e salários que, referenda-
do por norma coletiva, prevê critério de promoção apenas por merecimento ou antiguidade, não 
atendendo, portanto, o requisito de alternância dos critérios, previsto no art. 461, § 2º, da CLT.

Art. 461 § 4º CLT. O trabalhador readaptado em nova função por motivo de deficiência física ou 
mental atestado pelo órgão competente da Previdência Social, não servirá de paradigma para fins 
de equiparação salarial.
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OJ 297 SDI I TST. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. SERVIDOR PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, 
AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL. ART. 37, XIII, DA CF/1988 (DJ 11.08.2003)

O art. 37, inciso XIII, da CF/1988, veda a equiparação de qualquer natureza para o efeito de 
remuneração do pessoal do serviço público, sendo juridicamente impossível a aplicação da nor-
ma infraconstitucional prevista no art. 461 da CLT quando se pleiteia equiparação salarial entre 
servidores públicos, independentemente de terem sido contratados pela CLT.

Súmula nº 455 do TST

EQUIPARAÇÃO SALARIAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. ART. 37, XIII, DA CF/1988. POSSI-
BILIDADE. (conversão da Orientação Jurisprudencial nº 353 da SBDI-1 com nova redação) – Res. 
194/2014, DEJT divulgado em 21, 22 e 23.05.2014

À sociedade de economia mista não se aplica a vedação à equiparação prevista no art. 37, 
XIII, da CF/1988, pois, ao admitir empregados sob o regime da CLT, equipara-se a empregador 
privado, conforme disposto no art. 173, § 1º, II, da CF/1988.

Art. 460 CLT. Na falta de estipulação do salário ou não havendo prova sobre a importância ajustada, 
o empregado terá direito a perceber salário igual ao daquela que, na mesma empresa, fizer serviço 
equivalente ou do que for habitualmente pago para serviço semelhante.

Súmula nº 159 do TST

SUBSTITUIÇÃO DE CARÁTER NÃO EVENTUAL E VACÂNCIA DO CARGO (incorporada a Orientação 
Jurisprudencial nº 112 da SBDI-1) – Res. 129/2005, DJ 20, 22 e 25.04.2005

I – Enquanto perdurar a substituição que não tenha caráter meramente eventual, inclusive nas 
férias, o empregado substituto fará jus ao salário contratual do substituído. 

II – Vago o cargo em definitivo, o empregado que passa a ocupá-lo não tem direito a salário 
igual ao do antecessor.

DESCONTOS NOS SALÁRIOS
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Art. 462 CLT. Ao empregador é vedado efetuar qualquer desconto nos salários do empregado, salvo 
quando este resultar de adiantamentos, de dispositivos de Lei ou de contrato coletivo.

§ 1º Em caso de dano causado pelo empregado, o desconto será lícito, desde que esta possibili-
dade tenha sido acordada ou na ocorrência de dolo do empregado.

OJ 251 SDI-I TST. É lícito o desconto salarial referente à devolução de cheques sem fundos, 
quando o frentista não observar as recomendações previstas em instrumento coletivo.
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Direito do Trabalho 

SÚMULAS E OJ´S DO TST

DIREITO DO TRABALHO

TEMA 1 – EMPREGADO

Súmula nº 269 do TST

DIRETOR ELEITO. CÔMPUTO DO PERÍODO COMO TEMPO DE SERVIÇO (mantida) - Res. 121/2003, 
DJ 19, 20 e 21.11.2003

O empregado eleito para ocupar cargo de diretor tem o respectivo contrato de trabalho sus-
penso, não se computando o tempo de serviço desse período, salvo se permanecer a subordi-
nação jurídica inerente à relação de emprego.

Súmula nº 386 do TST

POLICIAL MILITAR. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM EMPRESA PRIVA-
DA (conversão da Orientação Jurisprudencial nº 167 da SBDI-1) - Res. 129/2005, DJ 20, 22 e 
25.04.2005

Preenchidos os requisitos do art. 3º da CLT, é legítimo o reconhecimento de relação de em-
prego entre policial militar e empresa privada, independentemente do eventual cabimento de 
penalidade disciplinar prevista no Estatuto do Policial Militar. 

Súmula nº 287 do TST

JORNADA DE TRABALHO. GERENTE BANCÁRIO (nova redação) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 
21.11.2003

A jornada de trabalho do empregado de banco gerente de agência é regida pelo art. 224, § 2º, 
da CLT. Quanto ao gerente-geral de agência bancária, presume-se o exercício de encargo de 
gestão, aplicando-se-lhe o art. 62 da CLT.
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Súmula nº 199 do TST

BANCÁRIO. PRÉ-CONTRATAÇÃO DE HORAS EXTRAS (incorporadas as Orientações Jurispruden-
ciais nºs 48 e 63 da SBDI-1) - Res. 129/2005, DJ 20, 22 e 25.04.2005

I. A contratação do serviço suplementar, quando da admissão do trabalhador bancário, é nula. 
Os valores assim ajustados apenas remuneram a jornada normal, sendo devidas as horas extras 
com o adicional de, no mínimo, 50% (cinquenta por cento), as quais não configuram pré-con-
tratação, se pactuadas após a admissão do bancário.

OJ 178 SDI I TST. BANCÁRIO. INTERVALO DE 15 MINUTOS. NÃO COMPUTÁVEL NA JORNADA DE 
TRABALHO (inserido dispositivo) - DJ 20.04.2005

Não se computa, na jornada do bancário sujeito a seis horas diárias de trabalho, o intervalo de 
quinze minutos para lanche ou descanso.

Súmula nº 247 do TST

QUEBRA DE CAIXA. NATUREZA JURÍDICA (mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003

A parcela paga aos bancários sob a denominação "quebra de caixa" possui natureza salarial, 
integrando o salário do prestador de serviços, para todos os efeitos legais.

Súmula nº 93 do TST

BANCÁRIO (mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003 

Integra a remuneração do bancário a vantagem pecuniária por ele auferida na colocação ou na 
venda de papéis ou valores mobiliários de empresas pertencentes ao mesmo grupo econômi-
co, se exercida essa atividade no horário e no local de trabalho e com o consentimento, tácito 
ou expresso, do banco empregador. 

Súmula nº 241 do TST. 

O vale para refeição, fornecido por força do contrato de trabalho, tem caráter salarial, integran-
do a remuneração do empregado, para todos os efeitos legais.

OJ 123 SDI ITST. BANCÁRIOS. AJUDA ALIMENTAÇÃO (inserida em 20.04.1998)

A ajuda alimentação prevista em norma coletiva em decorrência de prestação de horas extras 
tem natureza indenizatória e, por isso, não integra o salário do empregado bancário.

OJ 133 SDI-I TST. A ajuda alimentação fornecida por empresa participante do programa de ali-
mentação ao trabalhador, instituído pela Lei nº 6.321/76, não tem caráter salarial. Portanto, 
não integra o salário para nenhum efeito legal.

OJ 413 SDI.I TST

A pactuação em norma coletiva conferindo caráter indenizatório à verba “auxílio-alimentação” 
ou a adesão posterior do empregador ao Programa de Alimentação do Trabalhador — PAT — 
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não altera a natureza salarial da parcela, instituída anteriormente, para aqueles empregados 
que, habitualmente, já percebiam o benefício, a teor das Súmulas nºs 51, I, e 241 do TST.

Súmula nº 55 do TST

FINANCEIRAS (mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003

As empresas de crédito, financiamento ou investimento, também denominadas financeiras, 
equiparam-se aos estabelecimentos bancários para os efeitos do art. 224 da CLT.

Súmula nº 239 do TST

BANCÁRIO. EMPREGADO DE EMPRESA DE PROCESSAMENTO DE DADOS (incorporadas as Orien-
tações Jurisprudenciais nºs 64 e 126 da SBDI-1) - Res. 129/2005, DJ 20, 22 e 25.04.2005

É bancário o empregado de empresa de processamento de dados que presta serviço a banco 
integrante do mesmo grupo econômico, exceto quando a empresa de processamento de dados 
presta serviços a banco e a empresas não bancárias do mesmo grupo econômico ou a terceiros.

Súmula nº 257 do TST

VIGILANTE (mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003

O vigilante, contratado diretamente por banco ou por intermédio de empresas especializadas, 
não é bancário.

TEMA 2 – EMPREGADOR

Súmula nº 129 do TST

CONTRATO DE TRABALHO. GRUPO ECONÔMICO (mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 
21.11.2003

A prestação de serviços a mais de uma empresa do mesmo grupo econômico, durante a mesma 
jornada de trabalho, não caracteriza a coexistência de mais de um contrato de trabalho, salvo 
ajuste em contrário.

OJ 261 SDI I TST. BANCOS. SUCESSÃO TRABALHISTA (inserida em 27.09.2002)

As obrigações trabalhistas, inclusive as contraídas à época em que os empregados trabalhavam 
para o banco sucedido, são de responsabilidade do sucessor, uma vez que a este foram trans-
feridos os ativos, as agências, os direitos e deveres contratuais, caracterizando típica sucessão 
trabalhista.

OJ 92 SDI I TST. DESMEMBRAMENTO DE MUNICÍPIOS. RESPONSABILIDADE TRABALHISTA (inse-
rida em 30.05.1997)



 

www.acasadoconcurseiro.com.br2862

Em caso de criação de novo município, por desmembramento, cada uma das novas entidades 
responsabiliza-se pelos direitos trabalhistas do empregado no período em que figurarem como 
real empregador.

Súmula nº 430 do TST

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA. CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. NU-
LIDADE. ULTERIOR PRIVATIZAÇÃO. CONVALIDAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA DO VÍCIO - Res. 177/2012, 
DEJT divulgado em 13, 14 e 15.02.2012 

Convalidam-se os efeitos do contrato de trabalho que, considerado nulo por ausência de con-
curso público, quando celebrado originalmente com ente da Administração Pública Indireta, 
continua a existir após a sua privatização.

Súmula nº 51 do TST

NORMA REGULAMENTAR. VANTAGENS E OPÇÃO PELO NOVO REGULAMENTO. ART. 468 DA CLT

I. As cláusulas regulamentares, que revoguem ou alterem vantagens deferidas anteriormente, 
só atingirão os trabalhadores admitidos após a revogação ou alteração do regulamento. 

II. Havendo a coexistência de dois regulamentos da empresa, a opção do empregado por um 
deles tem efeito jurídico de renúncia às regras do sistema do outro.

Súmula nº 77 do TST

PUNIÇÃO (mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003 

Nula é a punição de empregado se não precedida de inquérito ou sindicância internos a que se 
obrigou a empresa por norma regulamentar.

TEMA 3 – TERCEIRIZAÇÃO

Súmula nº 331 do TST

I. A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo dire-
tamente com o tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho temporário.   

II. A contratação irregular de trabalhador, mediante empresa interposta, não gera vínculo de 
emprego com os órgãos da Administração Pública direta, indireta ou fundacional. 

III. Não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de serviços de vigilância (Lei 
nº 7.102, de 20.06.1983) e de conservação e limpeza, bem como a de serviços especializados 
ligados à atividade-meio do tomador, desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação 
direta. 
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IV. O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a respon-
sabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja par-
ticipado da relação processual e conste também do título executivo judicial. 

V. Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamen-
te, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento 
das obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimen-
to das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida 
responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas 
pela empresa regularmente contratada. 

VI. A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes 
da condenação referentes ao período da prestação laboral.

OJ 383 SDI I TST. TERCEIRIZAÇÃO. EMPREGADOS DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS E 
DA TOMADORA. ISONOMIA. ART. 12, “A”, DA LEI Nº 6.019, DE 03.01.1974. (mantida) - Res. 
175/2011, DEJT divulgado em 27, 30 e 31.05.2011 

A contratação irregular de trabalhador, mediante empresa interposta, não gera vínculo de em-
prego com ente da Administração Pública, não afastando, contudo, pelo princípio da isonomia, 
o direito dos empregados terceirizados às mesmas verbas trabalhistas legais e normativas as-
seguradas àqueles contratados pelo tomador dos serviços, desde que presente a igualdade de 
funções. Aplicação analógica do art. 12, “a”, da Lei nº 6.019, de 03.01.1974.

OJ 191 SDI-I TST. Diante da inexistência de previsão legal específica, o contrato de empreitada 
de construção civil entre o dono da obra e o empreiteiro não enseja responsabilidade solidária 
ou subsidiária nas obrigações trabalhistas contraídas pelo empreiteiro, salvo sendo o dono da 
obra uma empresa construtora ou incorporadora.

TEMA 4 – CONTRATO DE TRABALHO

Súmula nº 12 do TST

CARTEIRA PROFISSIONAL (mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003

As anotações apostas pelo empregador na carteira profissional do empregado não geram pre-
sunção "juris et de jure", mas apenas "juris tantum".

Súmula nº 188 do TST

CONTRATO DE TRABALHO. EXPERIÊNCIA. PRORROGAÇÃO (mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 
e 21.11.2003

O contrato de experiência pode ser prorrogado, respeitado o limite máximo de 90 (noventa) 
dias.
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Súmula nº 163 do TST

AVISO PRÉVIO. CONTRATO DE EXPERIÊNCIA (mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003

Cabe aviso prévio nas rescisões antecipadas dos contratos de experiência, na forma do art. 481 
da CLT.

Súmula nº 125 do TST

CONTRATO DE TRABALHO. ART. 479 DA CLT (mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003

O art. 479 da CLT aplica-se ao trabalhador optante pelo FGTS admitido mediante contrato por 
prazo determinado, nos termos do art. 30, § 3º, do Decreto nº 59.820, de 20.12.1966.

Súmula nº 363 do TST

CONTRATO NULO. EFEITOS (nova redação) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003

A contratação de servidor público, após a CF/1988, sem prévia aprovação em concurso público, 
encontra óbice no respectivo art. 37, II e § 2º, somente lhe conferindo direito ao pagamento da 
contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da 
hora do salário mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do FGTS.

OJ 366 SDI I TST. ESTAGIÁRIO. DESVIRTUAMENTO DO CONTRATO DE ESTÁGIO. RECONHECIMEN-
TO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA ou INDIRETA. PERÍO-
DO POSTERIOR À CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. IMPOSSIBILIDADE (DJ 20, 21 e 23.05.2008) 

Ainda que desvirtuada a finalidade do contrato de estágio celebrado na vigência da Constitui-
ção Federal de 1988, é inviável o reconhecimento do vínculo empregatício com ente da Admi-
nistração Pública direta ou indireta, por força do art. 37, II, da CF/1988, bem como o deferimen-
to de indenização pecuniária, exceto em relação às parcelas previstas na Súmula nº 363 do TST, 
se requeridas.

OJ 199 SDI I TST. JOGO DO BICHO. CONTRATO DE TRABALHO. NULIDADE. OBJETO ILÍCITO (título 
alterado e inserido dispositivo) - DEJT divulgado em 16, 17 e 18.11.2010

É nulo o contrato de trabalho celebrado para o desempenho de atividade inerente à prática do 
jogo do bicho, ante a ilicitude de seu objeto, o que subtrai o requisito de validade para a forma-
ção do ato jurídico.

TEMA 5 – ALTERAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

Súmula nº 372 do TST

GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. SUPRESSÃO OU REDUÇÃO. LIMITES (conversão das Orientações 
Jurisprudenciais nos 45 e 303 da SBDI-1) - Res. 129/2005, DJ 20, 22 e 25.04.2005
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I. Percebida a gratificação de função por dez ou mais anos pelo empregado, se o empregador, 
sem justo motivo, revertê-lo a seu cargo efetivo, não poderá retirar-lhe a gratificação tendo em 
vista o princípio da estabilidade financeira. 

II. Mantido o empregado no exercício da função comissionada, não pode o empregador reduzir 
o valor da gratificação.

Súmula nº 265 do TST

ADICIONAL NOTURNO. ALTERAÇÃO DE TURNO DE TRABALHO. POSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO 
(mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003

A transferência para o período diurno de trabalho implica a perda do direito ao adicional notur-
no.

OJ 244 SDI I TST. PROFESSOR. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. POSSIBILIDADE (inserida em 
20.06.2001)

A redução da carga horária do professor, em virtude da diminuição do número de alunos, não 
constitui alteração contratual, uma vez que não implica redução do valor da hora-aula.

OJ 159 SDI I TST. DATA DE PAGAMENTO. SALÁRIOS. ALTERAÇÃO (inserida em 26.03.1999)

Diante da inexistência de previsão expressa em contrato ou em instrumento normativo, a al-
teração de data de pagamento pelo empregador não viola o art. 468, desde que observado o 
parágrafo único, do art. 459, ambos da CLT.

Súmula nº 43 do TST

TRANSFERÊNCIA (mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003

Presume-se abusiva a transferência de que trata o § 1º do art. 469 da CLT, sem comprovação da 
necessidade do serviço.

OJ 113 SDI I, TST. ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA. CARGO DE CONFIANÇA OU PREVISÃO CON-
TRATUAL DE TRANSFERÊNCIA. DEVIDO. DESDE QUE A TRANSFERÊNCIA SEJA PROVISÓRIA (inse-
rida em 20.11.1997)

O fato de o empregado exercer cargo de confiança ou a existência de previsão de transferência 
no contrato de trabalho não exclui o direito ao adicional. O pressuposto legal apto a legitimar a 
percepção do mencionado adicional é a transferência provisória.

TEMA 6 – SUSPENSÃO E INTERRUPÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

Súmula nº 155 do TST

AUSÊNCIA AO SERVIÇO (mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003

As horas em que o empregado falta ao serviço para comparecimento necessário, como parte, à 
Justiça do Trabalho não serão descontadas de seus salários (ex-Prejulgado nº 30).
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Súmula nº 160 do TST

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003

Cancelada a aposentadoria por invalidez, mesmo após cinco anos, o trabalhador terá direito de 
retornar ao emprego, facultado, porém, ao empregador, indenizá-lo na forma da lei.

Súmula 217 STF. Tem direito de retornar ao emprego, ou ser indenizado em caso de recusa do 
empregador, o aposentado que recupera a capacidade de trabalho dentro de cinco anos, a con-
tar da aposentadoria, que se torna definitiva após esse prazo.

Súmula nº 440 do TST

AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SUSPENSÃO DO CONTRATO 
DE TRABALHO. RECONHECIMENTO DO DIREITO À MANUTENÇÃO DE PLANO DE SAÚDE OU DE 
ASSISTÊNCIA MÉDICA - Res. 185/2012, DEJT divulgado em 25, 26 e 27.09.2012 

Assegura-se o direito à manutenção de plano de saúde ou de assistência médica oferecido pela 
empresa ao empregado, não obstante suspenso o contrato de trabalho em virtude de auxílio-
-doença acidentário ou de aposentadoria por invalidez.

TEMA 7 – DURAÇÃO DO TRABALHO

Súmula nº 429 do TST

TEMPO À DISPOSIÇÃO DO EMPREGADOR. ART. 4º DA CLT. PERÍODO DE DESLOCAMENTO ENTRE 
A PORTARIA E O LOCAL DE TRABALHO - Res. 174/2011, DEJT divulgado em 27, 30 e 31.05.2011 

Considera-se à disposição do empregador, na forma do art. 4º da CLT, o tempo necessário ao 
deslocamento do trabalhador entre a portaria da empresa e o local de trabalho, desde que su-
pere o limite de 10 (dez) minutos diários.

Súmula nº 366 do TST

Não serão descontadas nem computadas como jornada extraordinária as variações de horário 
do registro de ponto não excedentes de cinco minutos, observado o limite máximo de dez mi-
nutos diários. Se ultrapassado esse limite, será considerada como extra a totalidade do tempo 
que exceder a jornada normal, pois configurado tempo à disposição do empregador, não im-
portando as atividades desenvolvidas pelo empregado ao longo do tempo residual (troca de 
uniforme, lanche, higiene pessoal, etc).

Súmula nº 449 do TST

MINUTOS QUE ANTECEDEM E SUCEDEM A JORNADA DE TRABALHO. LEI Nº 10.243, DE 
19.06.2001. NORMA COLETIVA.  FlEXIBILIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.  (conversão da Orientação 
Jurisprudencial nº 372 da SBDI-1) – Res. 194/2014, DEJT divulgado em 21, 22 e 23.05.2014 
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A partir da vigência da Lei nº 10.243, de 19.06.2001, que acrescentou o § 1º ao art. 58 da CLT, 
não mais prevalece cláusula prevista em convenção ou acordo coletivo que elastece o limite de 
5 minutos que antecedem e sucedem a jornada de trabalho para fins de apuração das horas 
extras.

Súmula nº 428 do TST

SOBREAVISO APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 244, § 2º DA CLT (redação alterada na sessão 
do Tribunal Pleno realizada em 14.09.2012)  - Res. 185/2012, DEJT divulgado em 25, 26 e 
27.09.2012 

I. O uso de instrumentos telemáticos ou informatizados fornecidos pela empresa ao emprega-
do, por si só, não caracteriza o regime de sobreaviso. 

II. Considera-se em sobreaviso o empregado que, à distância e submetido a controle patronal 
por instrumentos telemáticos ou informatizados, permanecer em regime de plantão ou equi-
valente, aguardando a qualquer momento o chamado para o serviço durante o período de des-
canso.

Súmula nº 90 do TST

HORAS "IN ITINERE". TEMPO DE SERVIÇO (incorporadas as Súmulas nºs 324 e 325 e as Orienta-
ções Jurisprudenciais nºs 50 e 236 da SBDI-1) - Res. 129/2005, DJ 20, 22 e 25.04.2005 

I. O tempo despendido pelo empregado, em condução fornecida pelo empregador, até o local 
de trabalho de difícil acesso, ou não servido por transporte público regular, e para o seu retor-
no é computável na jornada de trabalho. 

II. A incompatibilidade entre os horários de início e término da jornada do empregado e os do 
transporte público regular é circunstância que também gera o direito às horas "in itinere".

III. A mera insuficiência de transporte público não enseja o pagamento de horas "in itinere". 

IV. Se houver transporte público regular em parte do trajeto percorrido em condução da em-
presa, as horas "in itinere" remuneradas limitam-se ao trecho não alcançado pelo transporte 
público. 

V. Considerando que as horas "in itinere" são computáveis na jornada de trabalho, o tempo que 
extrapola a jornada legal é considerado como extraordinário e sobre ele deve incidir o adicional 
respectivo.

Súmula nº 320 do TST

HORAS "IN ITINERE". OBRIGATORIEDADE DE CÔMPUTO NA JORNADA DE TRABALHO (mantida) 
- Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003

O fato de o empregador cobrar, parcialmente ou não, importância pelo transporte fornecido, 
para local de difícil acesso ou não servido por transporte regular, não afasta o direito à percep-
ção das horas "in itinere".
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Súmula nº 423 do TST

TURNO ININTERRUPTO DE REVEZAMENTO. FIXAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO MEDIANTE 
NEGOCIAÇÃO COLETIVA. VALIDADE. (conversão da Orientação Jurisprudencial nº 169 da SBDI-
1) Res. 139/2006 – DJ 10, 11 e 13.10.2006)

Estabelecida jornada superior a seis horas e limitada a oito horas por meio de regular negocia-
ção coletiva, os empregados submetidos a turnos ininterruptos de revezamento não têm direi-
to ao pagamento da 7ª e 8ª horas como extras.

OJ 420 SDI I TST. TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO. ELASTECIMENTO DA JORNADA 
DE TRABALHO. NORMA COLETIVA COM EFICÁCIA RETROATIVA. INVALIDADE. (DEJT divulgado 
em 28 e 29.06.2012 e 02.07.2012)

É inválido o instrumento normativo que, regularizando situações pretéritas, estabelece jornada 
de oito horas para o trabalho em turnos ininterruptos de revezamento.

OJ 360 SDI I TST.   TURNO ININTERRUPTO DE REVEZAMENTO. DOIS TURNOS. HORÁRIO DIURNO 
E NOTURNO. CARACTERIZAÇÃO

Faz jus à jornada especial prevista no art. 7º, XIV, da CF/1988 o trabalhador que exerce suas 
atividades em sistema de alternância de turnos, ainda que em dois turnos de trabalho, que 
compreendam, no todo ou em parte, o horário diurno e o noturno, pois submetido à alternân-
cia de horário prejudicial à saúde, sendo irrelevante que a atividade da empresa se desenvolva 
de forma ininterrupta.

Súmula nº 360 do TST

TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO. INTERVALOS INTRAJORNADA E SEMANAL (manti-
da) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003

A interrupção do trabalho destinada a repouso e alimentação, dentro de cada turno, ou o inter-
valo para repouso semanal, não descaracteriza o turno de revezamento com jornada de 6 (seis) 
horas previsto no art. 7º, XIV, da CF/1988.

Súmula nº 85 do TST

COMPENSAÇÃO DE JORNADA (inserido o item VI) - Res. 209/2016, DEJT divulgado em 01, 02 e 
03.06.2016

I. A compensação de jornada de trabalho deve ser ajustada por acordo individual escrito, acor-
do coletivo ou convenção coletiva. 

II. O acordo individual para compensação de horas é válido, salvo se houver norma coletiva em 
sentido contrário.

III. O mero não atendimento das exigências legais para a compensação de jornada, inclusive 
quando encetada mediante acordo tácito, não implica a repetição do pagamento das horas 
excedentes à jornada normal diária, se não dilatada a jornada máxima semanal, sendo devido 
apenas o respectivo adicional. 
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IV. A prestação de horas extras habituais descaracteriza o acordo de compensação de jornada. 
Nesta hipótese, as horas que ultrapassarem a jornada semanal normal deverão ser pagas como 
horas extraordinárias e, quanto àquelas destinadas à compensação, deverá ser pago a mais 
apenas o adicional por trabalho extraordinário.

V. As disposições contidas nesta súmula não se aplicam ao regime compensatório na modalida-
de “banco de horas”, que somente pode ser instituído por negociação coletiva.

VI. Não é válido acordo de compensação de jornada em atividade insalubre, ainda que estipu-
lado em norma coletiva, sem a necessária inspeção prévia e permissão da autoridade compe-
tente, na forma do art. 60 da CLT.

Súmula nº 444 do TST

É valida, em caráter excepcional, a jornada de doze horas de trabalho por trinta e seis de des-
canso, prevista em lei ou ajustada exclusivamente mediante acordo coletivo de trabalho ou 
convenção coletiva de trabalho, assegurada a remuneração em dobro dos feriados trabalhados. 
O empregado não tem direito ao pagamento de adicional referente ao labor prestado na déci-
ma primeira e décima segunda horas.

OJ 323 SDI I TST. ACORDO DE COMPENSAÇÃO DE JORNADA. "SEMANA ESPANHOLA". 
VALIDADE(DJ 09.12.2003) 

É válido o sistema de compensação de horário quando a jornada adotada é a denominada "se-
mana espanhola", que alterna a prestação de 48 horas em uma semana e 40 horas em outra, 
não violando os arts. 59, § 2º, da CLT e 7º, XIII, da CF/88 o seu ajuste mediante acordo ou con-
venção coletiva de trabalho.

OJ nº 358 da SDI-I

I. Havendo contratação para cumprimento de jornada reduzida, inferior à previsão constitucio-
nal de oito horas diárias ou quarenta e quatro semanais, é lícito o pagamento do piso salarial 
ou do salário mínimo proporcional ao tempo trabalhado.

II. Na Administração Pública direta, autárquica e fundacional não é válida remuneração de em-
pregado público inferior ao salário mínimo, ainda que cumpra jornada de trabalho reduzida. 
Precedentes do Supremo Tribunal Federal.

TEMA 8 – INTERVALOS TRABALHISTAS

Súmula nº 118 do TST

Os intervalos concedidos pelo empregador na jornada de trabalho, não previstos em lei, repre-
sentam tempo à disposição da empresa, remunerados como serviço extraordinário, se acresci-
dos ao final da jornada.
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Súmula nº 437 do TST

I. Após a edição da Lei nº 8.923/94, a não-concessão ou a concessão parcial do intervalo intra-
jornada mínimo, para repouso e alimentação, a empregados urbanos e rurais, implica o paga-
mento total do período correspondente, e não apenas daquele suprimido, com acréscimo de, 
no mínimo, 50% sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho (art. 71 da CLT), sem 
prejuízo do cômputo da efetiva jornada de labor para efeito de remuneração.

II. É inválida cláusula de acordo ou convenção coletiva de trabalho contemplando a supressão 
ou redução do intervalo intrajornada porque este constitui medida de higiene, saúde e segu-
rança do trabalho, garantido por norma de ordem pública (art. 71 da CLT e art. 7º, XXII, da 
CF/1988), infenso à negociação coletiva.  

III. Possui natureza salarial a parcela prevista no art. 71, § 4º, da CLT, com redação introduzida 
pela Lei nº 8.923, de 27 de julho de 1994, quando não concedido ou reduzido pelo empregador 
o intervalo mínimo intrajornada para repouso e alimentação, repercutindo, assim, no cálculo 
de outras parcelas salariais.

IV. Ultrapassada habitualmente a jornada de seis horas de trabalho, é devido o gozo do inter-
valo intrajornada mínimo de uma hora, obrigando o empregador a remunerar o período para 
descanso e alimentação não usufruído como extra, acrescido do respectivo adicional, na forma 
prevista no art. 71, caput e § 4º da CLT.

Súmula nº 346 do TST

DIGITADOR. INTERVALOS INTRAJORNADA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 72 DA CLT (manti-
da) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003

Os digitadores, por aplicação analógica do art. 72 da CLT, equiparam-se aos trabalhadores nos 
serviços de mecanografia (datilografia, escrituração ou cálculo), razão pela qual têm direito a 
intervalos de descanso de 10 (dez) minutos a cada 90 (noventa) de trabalho consecutivo.

Súmula nº 438 do TST

INTERVALO PARA RECUPERAÇÃO TÉRMICA DO EMPREGADO. AMBIENTE ARTIFICIALMENTE 
FRIO. HORAS EXTRAS. ART. 253 DA CLT. APLICAÇÃO ANALÓGICA - Res. 185/2012, DEJT divulga-
do em 25, 26 e 27.09.2012 

O empregado submetido a trabalho contínuo em ambiente artificialmente frio, nos termos do 
parágrafo único do art. 253 da CLT, ainda que não labore em câmara frigorífica, tem direito ao 
intervalo intrajornada previsto no caput do art. 253 da CLT.

Art. 253 CLT. Para os empregados que trabalham no interior das câmaras frigoríficas e para os 
que movimentam mercadorias do ambiente quente ou normal para o frio e vice-versa, depois 
de 1 (uma) hora e 40 (quarenta) minutos de trabalho contínuo, será assegurado um período de 
20 (vinte) minutos de repouso, computado esse intervalo como de trabalho efetivo.

Súmula 110 TST. No regime de revezamento, as horas trabalhadas em seguida ao repouso se-
manal de 24 horas, com prejuízo do intervalo mínimo de 11 horas consecutivas para descanso 
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entre jornadas, devem ser remuneradas como extraordinárias, inclusive com o respectivo adi-
cional.

OJ 355 SDI1 TST. O desrespeito ao intervalo mínimo interjornadas previsto no art. 66 da CLT 
acarreta, por analogia, os mesmos efeitos previstos no § 4º do art. 71 da CLT e na Súmula nº 
110 do TST, devendo-se pagar a integralidade das horas que foram subtraídas do intervalo, 
acrescidas do respectivo adicional.

TEMA 9 – REPOUSO SEMANAL REMUNERADO

Súmula nº 146 do TST

TRABALHO EM DOMINGOS E FERIADOS, NÃO COMPENSADO (incorporada a Orientação Juris-
prudencial nº 93 da SBDI-1) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003

O trabalho prestado em domingos e feriados, não compensado, deve ser pago em dobro, sem 
prejuízo da remuneração relativa ao repouso semanal.

OJ 410 SDI I TST. REPOUSO SEMANAL REMUNERADO. CONCESSÃO APÓS O SÉTIMO DIA CONSE-
CUTIVO DE TRABALHO. ART. 7º, XV, DA CF. VIOLAÇÃO. (DEJT divulgado em 22, 25 e 26.10.2010) 

Viola o art. 7º, XV, da CF a concessão de repouso semanal remunerado após o sétimo dia conse-
cutivo de trabalho, importando no seu pagamento em dobro.

TEMA 10 – TRABALHO NOTURNO 

Súmula nº 60 do TST

ADICIONAL NOTURNO. INTEGRAÇÃO NO SALÁRIO E PRORROGAÇÃO EM HORÁRIO DIURNO (in-
corporada a Orientação Jurisprudencial nº 6 da SBDI-1) - Res. 129/2005, DJ 20, 22 e 25.04.2005

I. O adicional noturno, pago com habitualidade, integra o salário do empregado para todos os 
efeitos. 

II. Cumprida integralmente a jornada no período noturno e prorrogada esta, devido é também 
o adicional quanto às horas prorrogadas. Exegese do art. 73, § 5º, da CLT.

Súmula nº 338 do TST

JORNADA DE TRABALHO. REGISTRO. ÔNUS DA PROVA (incorporadas as Orientações Jurispru-
denciais nºs 234 e 306 da SBDI-1) - Res. 129/2005, DJ 20, 22 e 25.04.2005

I. É ônus do empregador que conta com mais de 10 (dez) empregados o registro da jornada de 
trabalho na forma do art. 74, § 2º, da CLT. A não-apresentação injustificada dos controles de 
frequência gera presunção relativa de veracidade da jornada de trabalho, a qual pode ser elidi-
da por prova em contrário.
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II. A presunção de veracidade da jornada de trabalho, ainda que prevista em instrumento nor-
mativo, pode ser elidida por prova em contrário. 

III. Os cartões de ponto que demonstram horários de entrada e saída uniformes são inválidos 
como meio de prova, invertendo-se o ônus da prova, relativo às horas extras, que passa a ser 
do empregador, prevalecendo a jornada da inicial se dele não se desincumbir.

TEMA 11 – FÉRIAS

Súmula nº 89 do TST

FALTA AO SERVIÇO (mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003 

Se as faltas já são justificadas pela lei, consideram-se como ausências legais e não serão des-
contadas para o cálculo do período de férias.

Súmula nº 328 do TST

FÉRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL (mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003

O pagamento das férias, integrais ou proporcionais, gozadas ou não, na vigência da CF/1988, 
sujeita-se ao acréscimo do terço previsto no respectivo art. 7º, XVII.

Súmula nº 81 do TST

FÉRIAS (mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003 

Os dias de férias gozados após o período legal de concessão deverão ser remunerados em do-
bro.

Súmula nº 450 do TST

FÉRIAS. GOZO NA ÉPOCA PRÓPRIA. PAGAMENTO FORA DO PRAZO. DOBRA DEVIDA. ARTS. 137 E 
145 DA CLT.  (conversão da Orientação Jurisprudencial nº 386 da SBDI-1) – Res. 194/2014, DEJT 
divulgado em 21, 22 e 23.05.2014 

É devido o pagamento em dobro da remuneração de férias, incluído o terço constitucional, com 
base no art. 137 da CLT, quando, ainda que gozadas na época própria, o empregador tenha des-
cumprido o prazo previsto no art. 145 do mesmo diploma legal.

Súmula nº 171 do TST

FÉRIAS PROPORCIONAIS. CONTRATO DE TRABALHO. EXTINÇÃO (republicada em razão de erro 
material no registro da referência legislativa), DJ 05.05.2004
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Salvo na hipótese de dispensa do empregado por justa causa, a extinção do contrato de traba-
lho sujeita o empregador ao pagamento da remuneração das férias proporcionais, ainda que 
incompleto o período aquisitivo de 12 (doze) meses.

Súmula nº 261 do TST

FÉRIAS PROPORCIONAIS. PEDIDO DE DEMISSÃO. CONTRATO VIGENTE HÁ MENOS DE UM ANO 
(nova redação) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003

O empregado que se demite antes de complementar 12 (doze) meses de serviço tem direito a 
férias proporcionais.

Súmula nº 14 do TST

CULPA RECÍPROCA (nova redação) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003

Reconhecida a culpa recíproca na rescisão do contrato de trabalho (art. 484 da CLT), o empre-
gado tem direito a 50% (cinquenta por cento) do valor do aviso prévio, do décimo terceiro salá-
rio e das férias proporcionais.

TEMA 12 – REMUNERAÇÃO E SALÁRIO

Súmula nº 91 do TST

SALÁRIO COMPLESSIVO (mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003 

Nula é a cláusula contratual que fixa determinada importância ou percentagem para atender 
englobadamente vários direitos legais ou contratuais do trabalhador.

Súmula nº 367 do TST

UTILIDADES "IN NATURA". HABITAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. VEÍCULO. CIGARRO. NÃO INTEGRA-
ÇÃO AO SALÁRIO (conversão das Orientações Jurisprudenciais nºs 24, 131 e 246 da SBDI-1) - 
Res. 129/2005, DJ 20, 22 e 25.04.2005

I. A habitação, a energia elétrica e veículo fornecidos pelo empregador ao empregado, quando 
indispensáveis para a realização do trabalho, não têm natureza salarial, ainda que, no caso de 
veículo, seja ele utilizado pelo empregado também em atividades particulares. 

II. O cigarro não se considera salário utilidade em face de sua nocividade à saúde.

OJ 397 SDI I TST. COMISSIONISTA MISTO. HORAS EXTRAS. BASE DE CÁLCULO. APLICAÇÃO DA 
SÚMULA N.º 340 DO TST. (DEJT divulgado em 02, 03 e 04.08.2010)

O empregado que recebe remuneração mista, ou seja, uma parte fixa e outra variável, tem 
direito a horas extras pelo trabalho em sobrejornada. Em relação à parte fixa, são devidas as 
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horas simples acrescidas do adicional de horas extras. Em relação à parte variável, é devido 
somente o adicional de horas extras, aplicando-se à hipótese o disposto na Súmula n.º 340 do 
TST.

Súmula nº 340 do TST

COMISSIONISTA. HORAS EXTRAS (nova redação) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003

O empregado, sujeito a controle de horário, remunerado à base de comissões, tem direito ao 
adicional de, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) pelo trabalho em horas extras, calculado 
sobre o valor-hora das comissões recebidas no mês, considerando-se como divisor o número 
de horas efetivamente trabalhadas.

Súmula nº 376 do TST

HORAS EXTRAS. LIMITAÇÃO. ART. 59 DA CLT. REFLEXOS (conversão das Orientações Jurispru-
denciais nºs 89 e 117 da SBDI-1) - Res. 129/2005, DJ 20, 22 e 25.04.2005

I. A limitação legal da jornada suplementar a duas horas diárias não exime o empregador de 
pagar todas as horas trabalhadas. 

II. O valor das horas extras habitualmente prestadas integra o cálculo dos haveres trabalhistas, 
independentemente da limitação prevista no "caput" do art. 59 da CLT.

Súmula nº 63 do TST

FUNDO DE GARANTIA (mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003

A contribuição para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço incide sobre a remuneração 
mensal devida ao empregado, inclusive horas extras e adicionais eventuais.

Súmula nº 291 do TST

HORAS EXTRAS. HABITUALIDADE. SUPRESSÃO. INDENIZAÇÃO.  (nova redação em decorrência 
do julgamento do processo TST-IUJERR 10700-45.2007.5.22.0101) - Res. 174/2011, DEJT divul-
gado em 27, 30 e 31.05.2011 

A supressão total ou parcial, pelo empregador, de serviço suplementar prestado com habitua-
lidade, durante pelo menos 1 (um) ano, assegura ao empregado o direito à indenização corres-
pondente ao valor de 1 (um) mês das horas suprimidas, total ou parcialmente, para cada ano 
ou fração igual ou superior a seis meses de prestação de serviço acima da jornada normal. O 
cálculo observará a média das horas suplementares nos últimos 12 (doze) meses anteriores à 
mudança, multiplicada pelo valor da hora extra do dia da supressão.
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Súmula nº 132 do TST

ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. INTEGRAÇÃO (incorporadas as Orientações Jurisprudenciais 
nºs 174 e 267 da SBDI-1) - Res. 129/2005, DJ 20, 22 e 25.04.2005

I. O adicional de periculosidade, pago em caráter permanente, integra o cálculo de indenização 
e de horas extras. 

II. Durante as horas de sobreaviso, o empregado não se encontra em condições de risco, razão 
pela qual é incabível a integração do adicional de periculosidade sobre as mencionadas horas.

Súmula nº 361 do TST

ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. ELETRICITÁRIOS. EXPOSIÇÃO INTERMITENTE (mantida) - Res. 
121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003

O trabalho exercido em condições perigosas, embora de forma intermitente, dá direito ao em-
pregado a receber o adicional de periculosidade de forma integral, porque a Lei nº 7.369, de 
20.09.1985, não estabeleceu nenhuma proporcionalidade em relação ao seu pagamento.

Súmula nº 39 do TST

PERICULOSIDADE (mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003

Os empregados que operam em bomba de gasolina têm direito ao adicional de periculosidade 
(Lei nº 2.573, de 15.08.1955).

OJ 324 SDI I TST. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. SISTEMA ELÉTRICO DE POTÊNCIA. DECRETO 
Nº 93.412/86, ART. 2º, § 1º (DJ 09.12.2003)

É assegurado o adicional de periculosidade apenas aos empregados que trabalham em sistema 
elétrico de potência em condições de risco, ou que o façam com equipamentos e instalações 
elétricas similares, que ofereçam risco equivalente, ainda que em unidade consumidora de 
energia elétrica.

OJ 347 SDI I TST. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. SISTEMA ELÉTRICO DE POTÊNCIA. LEI Nº 
7.369, DE 20.09.1985, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 93.412, DE 14.10.1986. EXTENSÃO 
DO DIREITO AOS CABISTAS, INSTALADORES E REPARADORES DE LINHAS E APARELHOS EM EM-
PRESA DE TELEFONIA (DJ 25.04.2007)

É devido o adicional de periculosidade aos empregados cabistas, instaladores e reparadores de 
linhas e aparelhos de empresas de telefonia, desde que, no exercício de suas funções, fiquem 
expostos a condições de risco equivalente ao do trabalho exercido em contato com sistema 
elétrico de potência.

OJ 385 SDI I TST. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. DEVIDO. ARMAZENAMENTO DE LÍQUIDO 
INFLAMÁVEL NO PRÉDIO. CONSTRUÇÃO VERTICAL. (DEJT divulgado em 09, 10 e 11.06.2010)

É devido o pagamento do adicional de periculosidade ao empregado que desenvolve suas ati-
vidades em edifício (construção vertical), seja em pavimento igual ou distinto daquele onde 
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estão instalados tanques para armazenamento de líquido inflamável, em quantidade acima do 
limite legal, considerando-se como área de risco toda a área interna da construção vertical.

OJ 165 SDI I TST. PERÍCIA. ENGENHEIRO OU MÉDICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E PERICU-
LOSIDADE. VÁLIDO. ART. 195 DA CLT (inserida em 26.03.1999)

O art. 195 da CLT não faz qualquer distinção entre o médico e o engenheiro para efeito de ca-
racterização e classificação da insalubridade e periculosidade, bastando para a elaboração do 
laudo seja o profissional devidamente qualificado.

Súmula nº 453 do TST

ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. CARACTERIZAÇÃO DE FATO IN-
CONTROVERSO. DESNECESSÁRIA A PERÍCIA DE QUE TRATA O ART. 195 DA CLT. (conversão da 
Orientação Jurisprudencial nº 406 da SBDI-1) – Res. 194/2014, DEJT divulgado em 21, 22 e 
23.05.2014 

O pagamento de adicional de periculosidade efetuado por mera liberalidade da empresa, ainda 
que de forma proporcional ao tempo de exposição ao risco ou em percentual inferior ao má-
ximo legalmente previsto, dispensa a realização da prova técnica exigida pelo art. 195 da CLT, 
pois torna incontroversa a existência do trabalho em condições perigosas.

Súmula nº 364 do TST

ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. EXPOSIÇÃO EVENTUAL, PERMANENTE E INTERMITENTE (can-
celado o item II e dada nova redação ao item I) - Res. 174/2011, DEJT divulgado em 27, 30 e 
31.05.2011 

Tem direito ao adicional de periculosidade o empregado exposto permanentemente ou que, de 
forma intermitente, sujeita-se a condições de risco. Indevido, apenas, quando o contato dá-se 
de forma eventual, assim considerado o fortuito, ou o que, sendo habitual, dá-se por tempo 
extremamente reduzido.

SÚMULA Nº 447 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PERMANÊNCIA A BORDO DURANTE O ABAS-
TECIMENTO DA AERONAVE. INDEVIDO.  Res. 193/2013, DEJT divulgado em 13, 16 e 17.12.2013

Os tripulantes e demais empregados em serviços auxiliares de transporte aéreo que, no mo-
mento do abastecimento da aeronave, permanecem a bordo não têm direito ao adicional de 
periculosidade a que aludem o art. 193 da CLT e o Anexo 2, item 1, "c", da NR 16 do MTE.

Súmula nº 139 do TST

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (incorporada a Orientação Jurisprudencial nº 102 da SBDI-1) - 
Res. 129/2005, DJ 20, 22 e 25.04.2005

Enquanto percebido, o adicional de insalubridade integra a remuneração para todos os efeitos 
legais.
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Súmula nº 47 do TST

INSALUBRIDADE (mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003

O trabalho executado em condições insalubres, em caráter intermitente, não afasta, só por essa 
circunstância, o direito à percepção do respectivo adicional.

Súmula nº 448 do TST

I. Não basta a constatação da insalubridade por meio de laudo pericial para que o empregado 
tenha direito ao respectivo adicional, sendo necessária a classificação da atividade insalubre na 
relação oficial elaborada pelo Ministério do Trabalho.

II. A higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação, e a 
respectiva coleta de lixo, por não se equiparar à limpeza em residências e escritórios, enseja o 
pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, incidindo o disposto no Anexo 14 
da NR-15 da Portaria do MTE nº 3.214/78 quanto à coleta e industrialização de lixo urbano.

OJ 173 SDI I TST. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ATIVIDADE A CÉU ABERTO. EXPOSIÇÃO AO 
SOL E AO CALOR. (redação alterada na sessão do Tribunal Pleno realizada em 14.09.2012) – 
Res. 186/2012, DEJT divulgado em 25, 26 e 27.09.2012

I. Ausente previsão legal, indevido o adicional de insalubridade ao trabalhador em atividade 
a céu aberto, por sujeição à radiação solar (art. 195 da CLT e Anexo 7 da NR 15 da Portaria Nº 
3214/78 do MTE).

II. Tem direito ao adicional de insalubridade o trabalhador que exerce atividade exposto ao 
calor acima dos limites de tolerância, inclusive em ambiente externo com carga solar, nas con-
dições previstas no Anexo 3 da NR 15 da Portaria Nº 3214/78 do MTE.

Súmula nº 248 do TST

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DIREITO ADQUIRIDO (mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 
21.11.2003

A reclassificação ou a descaracterização da insalubridade, por ato da autoridade competente, 
repercute na satisfação do respectivo adicional, sem ofensa a direito adquirido ou ao princípio 
da irredutibilidade salarial.

Súmula nº 289 do TST

INSALUBRIDADE. ADICIONAL. FORNECIMENTO DO APARELHO DE PROTEÇÃO. EFEITO (mantida) 
- Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003

O simples fornecimento do aparelho de proteção pelo empregador não o exime do pagamento 
do adicional de insalubridade. Cabe-lhe tomar as medidas que conduzam à diminuição ou eli-
minação da nocividade, entre as quais as relativas ao uso efetivo do equipamento pelo empre-
gado.
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Súmula nº 80 do TST

INSALUBRIDADE (mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003 

A eliminação da insalubridade mediante fornecimento de aparelhos protetores aprovados pelo 
órgão competente do Poder Executivo exclui a percepção do respectivo adicional.

OJ 278 SDI I TST. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PERÍCIA. LOCAL DE TRABALHO DESATIVADO 
(DJ 11.08.2003)

A realização de perícia é obrigatória para a verificação de insalubridade. Quando não for possí-
vel sua realização, como em caso de fechamento da empresa, poderá o julgador utilizar-se de 
outros meios de prova.

Súmula nº 293 do TST

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CAUSA DE PEDIR. AGENTE NOCIVO DIVERSO DO APONTADO 
NA INICIAL (mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003

A verificação mediante perícia de prestação de serviços em condições nocivas, considerado 
agente insalubre diverso do apontado na inicial, não prejudica o pedido de adicional de insalu-
bridade.

OJ 418 SDI I TST. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. APROVAÇÃO POR 
INSTRUMENTO COLETIVO. AUSÊNCIA DE ALTERNÂNCIA DE CRITÉRIOS DE PROMOÇÃO POR AN-
TIGUIDADE E MERECIMENTO.  (DEJT divulgado em 12, 13 e 16.04.2012) 

Não constitui óbice à equiparação salarial a existência de plano de cargos e salários que, refe-
rendado por norma coletiva, prevê critério de promoção apenas por merecimento ou antigui-
dade, não atendendo, portanto, o requisito de alternância dos critérios, previsto no art. 461, § 
2º, da CLT.

OJ 297 SDI I TST. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. SERVIDOR PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, 
AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL. ART. 37, XIII, DA CF/1988 (DJ 11.08.2003)

O art. 37, inciso XIII, da CF/1988, veda a equiparação de qualquer natureza para o efeito de 
remuneração do pessoal do serviço público, sendo juridicamente impossível a aplicação da nor-
ma infraconstitucional prevista no art. 461 da CLT quando se pleiteia equiparação salarial entre 
servidores públicos, independentemente de terem sido contratados pela CLT.

Súmula nº 455 do TST

EQUIPARAÇÃO SALARIAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. ART. 37, XIII, DA CF/1988.  POSSI-
BILIDADE. (conversão da Orientação Jurisprudencial nº 353 da SBDI-1 com nova redação) – Res. 
194/2014, DEJT divulgado em 21, 22 e 23.05.2014

À sociedade de economia mista não se aplica a vedação à equiparação prevista no art. 37, XIII, 
da CF/1988, pois, ao admitir empregados sob o regime da CLT, equipara-se a empregador priva-
do, conforme disposto no art. 173, § 1º, II, da CF/1988.
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Súmula nº 159 do TST

SUBSTITUIÇÃO DE CARÁTER NÃO EVENTUAL E VACÂNCIA DO CARGO (incorporada a Orientação 
Jurisprudencial nº 112 da SBDI-1) - Res. 129/2005, DJ 20, 22 e 25.04.2005

I. Enquanto perdurar a substituição que não tenha caráter meramente eventual, inclusive nas 
férias, o empregado substituto fará jus ao salário contratual do substituído. 

II. Vago o cargo em definitivo, o empregado que passa a ocupá-lo não tem direito a salário igual 
ao do antecessor.

Súmula nº 342 do TST

Descontos salariais efetuados pelo empregador, com a autorização prévia e por escrito do em-
pregado, para ser integrado em planos de assistência odontológica, médico-hospitalar, de se-
guro, de previdência privada, ou de entidade cooperativa, cultural ou recreativo-associativa de 
seus trabalhadores, em seu benefício e de seus dependentes, não afrontam o disposto no art. 
462 da CLT, salvo se ficar demonstrada a existência de coação ou de outro defeito que vicie o 
ato jurídico.

OJ 160 SDI I TST. DESCONTOS SALARIAIS. AUTORIZAÇÃO NO ATO DA ADMISSÃO. VALIDADE (in-
serida em 26.03.1999)

É inválida a presunção de vício de consentimento resultante do fato de ter o empregado anuído 
expressamente com descontos salariais na oportunidade da admissão. É de se exigir demons-
tração concreta do vício de vontade.

OJ 251 SDI I TST. DESCONTOS. FRENTISTA. CHEQUES SEM FUNDOS (inserida em 13.03.2002)

É lícito o desconto salarial referente à devolução de cheques sem fundos, quando o frentista 
não observar as recomendações previstas em instrumento coletivo.

TEMA 13 – ESTABILIDADE E GARANTIA PROVISÓRIA NO EMPREGO

Súmula nº 379 do TST

DIRIGENTE SINDICAL. DESPEDIDA. FALTA GRAVE. INQUÉRITO JUDICIAL. NECESSIDADE (conver-
são da Orientação Jurisprudencial nº 114 da SBDI-1) - Res. 129/2005, DJ 20, 22 e 25.04.2005

O dirigente sindical somente poderá ser dispensado por falta grave mediante a apuração em 
inquérito judicial, inteligência dos arts. 494 e 543, §3º, da CLT.

Súmula nº 369 do TST

DIRIGENTE SINDICAL. ESTABILIDADE PROVISÓRIA (redação do item I alterada na sessão do Tri-
bunal Pleno realizada em 14.09.2012) - Res. 185/2012, DEJT divulgado em 25, 26 e 27.09.2012
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I. É assegurada a estabilidade provisória ao empregado dirigente sindical, ainda que a comuni-
cação do registro da candidatura ou da eleição e da posse seja realizada fora do prazo previsto 
no art. 543, § 5º, da CLT, desde que a ciência ao empregador, por qualquer meio, ocorra na vi-
gência do contrato de trabalho.

II. O art. 522 da CLT foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988. Fica limitada, assim, a 
estabilidade a que alude o art. 543, § 3.º, da CLT a sete dirigentes sindicais e igual número de 
suplentes.

III. O empregado de categoria diferenciada eleito dirigente sindical só goza de estabilidade se 
exercer na empresa atividade pertinente à categoria profissional do sindicato para o qual foi 
eleito dirigente.

IV. Havendo extinção da atividade empresarial no âmbito da base territorial do sindicato, não 
há razão para subsistir a estabilidade.

V. O registro da candidatura do empregado a cargo de dirigente sindical durante o período de 
aviso prévio, ainda que indenizado, não lhe assegura a estabilidade, visto que inaplicável a re-
gra do § 3º do art. 543 da Consolidação das Leis do Trabalho.

OJ 365 SDI I TST. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. MEMBRO DE CONSELHO FISCAL DE SINDICATO. 
INEXISTÊNCIA (DJ 20, 21 e 23.05.2008) 

Membro de conselho fiscal de sindicato não tem direito à estabilidade prevista nos arts. 543, 
§ 3º, da CLT e 8º, VIII, da CF/1988, porquanto não representa ou atua na defesa de direitos da 
categoria respectiva, tendo sua competência limitada à fiscalização da gestão financeira do sin-
dicato (art. 522, § 2º, da CLT).

OJ 369 SDI I TST. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. DELEGADO SINDICAL. INAPLICÁVEL. (DEJT divulga-
do em 03, 04 e 05.12.2008)

O delegado sindical não é beneficiário da estabilidade provisória prevista no art. 8º, VIII, da 
CF/1988, a qual é dirigida, exclusivamente, àqueles que exerçam ou ocupem cargos de direção 
nos sindicatos, submetidos a processo eletivo.

Súmula nº 244 do TST

I. O desconhecimento do estado gravídico pelo empregador não afasta o direito ao pagamento 
da indenização decorrente da estabilidade (art. 10, II, "b" do ADCT).

II. A garantia de emprego à gestante só autoriza a reintegração se esta se der durante o período 
de estabilidade. Do contrário, a garantia restringe-se aos salários e demais direitos correspon-
dentes ao período de estabilidade.

III. A empregada gestante tem direito à estabilidade provisória prevista no art. 10, inciso II, alí-
nea “b”, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, mesmo na hipótese de admissão 
mediante contrato por tempo determinado.

OJ 399 SDI I TST. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. AÇÃO TRABALHISTA AJUIZADA APÓS O TÉRMINO 
DO PERÍODO DE GARANTIA NO EMPREGO. ABUSO DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO. NÃO 
CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. (DEJT divulgado em 02, 03 e 04.08.2010)
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O ajuizamento de ação trabalhista após decorrido o período de garantia de emprego não con-
figura abuso do exercício do direito de ação, pois este está submetido apenas ao prazo prescri-
cional inscrito no art. 7º, XXIX, da CF/1988, sendo devida a indenização desde a dispensa até a 
data do término do período estabilitário.

Súmula nº 378 do TST

ESTABILIDADE PROVISÓRIA. ACIDENTE DO TRABALHO. ART. 118 DA LEI Nº 8.213/1991. (inseri-
do item III) - Res. 185/2012, DEJT divulgado em 25, 26 e 27.09.2012  

I. É constitucional o artigo 118 da Lei nº 8.213/1991 que assegura o direito à estabilidade pro-
visória por período de 12 meses após a cessação do auxílio-doença ao empregado acidentado.

II. São pressupostos para a concessão da estabilidade o afastamento superior a 15 dias e a con-
sequente percepção do auxílio-doença acidentário, salvo se constatada, após a despedida, do-
ença profissional que guarde relação de causalidade com a execução do contrato de emprego. 

III. O empregado submetido a contrato de trabalho por tempo determinado goza da garan-
tia provisória de emprego decorrente de acidente de trabalho prevista no art. 118 da Lei nº 
8.213/91.

Súmula nº 339 do TST

I. O suplente da CIPA goza da garantia de emprego prevista no art. 10, II, "a", do ADCT a partir 
da promulgação da Constituição Federal de 1988. 

II. A estabilidade provisória do cipeiro não constitui vantagem pessoal, mas garantia para as ati-
vidades dos membros da CIPA, que somente tem razão de ser quando em atividade a empresa. 
Extinto o estabelecimento, não se verifica a despedida arbitrária, sendo impossível a reintegra-
ção e indevida a indenização do período estabilitário.

OJ 253 SDI I TST. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. COOPERATIVA. LEI Nº 5.764/71. CONSELHO FIS-
CAL. SUPLENTE. NÃO ASSEGURADA (inserida em 13.03.2002)

O art. 55 da Lei nº 5.764/71 assegura a garantia de emprego apenas aos empregados eleitos 
diretores de Cooperativas, não abrangendo os membros suplentes.

Súmula nº 390 do TST

I. O servidor público celetista da administração direta, autárquica ou fundacional é beneficiário 
da estabilidade prevista no art. 41 da CF/1988. 

II. Ao empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, ainda que admitido 
mediante aprovação em concurso público, não é garantida a estabilidade prevista no art. 41 da 
CF/1988.

OJ 247 SDI I TST. SERVIDOR PÚBLICO. CELETISTA CONCURSADO. DESPEDIDA IMOTIVADA. EM-
PRESA PÚBLICA OU SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. POSSIBILIDADE (alterada – Res. nº 
143/2007) - DJ 13.11.2007
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I. A despedida de empregados de empresa pública e de sociedade de economia mista, mesmo 
admitidos por concurso público, independe de ato motivado para sua validade;

II. A validade do ato de despedida do empregado da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 
(ECT) está condicionada à motivação, por gozar a empresa do mesmo tratamento destinado à 
Fazenda Pública em relação à imunidade tributária e à execução por precatório, além das prer-
rogativas de foro, prazos e custas processuais.

Súmula nº 443 do TST

DISPENSA DISCRIMINATÓRIA. PRESUNÇÃO. EMPREGADO PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. ES-
TIGMA OU PRECONCEITO. DIREITO À REINTEGRAÇÃO - Res. 185/2012, DEJT divulgado em 25, 
26 e 27.09.2012 

Presume-se discriminatória a despedida de empregado portador do vírus HIV ou de outra do-
ença grave que suscite estigma ou preconceito. Inválido o ato, o empregado tem direito à rein-
tegração no emprego.

TEMA 14 – AVISO PRÉVIO

Súmula nº 441 do TST

AVISO PRÉVIO. PROPORCIONALIDADE - Res. 185/2012, DEJT divulgado em 25, 26 e 27.09.2012 

O direito ao aviso prévio proporcional ao tempo de serviço somente é assegurado nas rescisões 
de contrato de trabalho ocorridas a partir da publicação da Lei nº 12.506, em 13 de outubro de 
2011.

Súmula nº 276 do TST

AVISO PRÉVIO. RENÚNCIA PELO EMPREGADO (mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003

O direito ao aviso prévio é irrenunciável pelo empregado. O pedido de dispensa de cumprimen-
to não exime o empregador de pagar o respectivo valor, salvo comprovação de haver o presta-
dor dos serviços obtido novo emprego.

Súmula nº 230 do TST

AVISO PRÉVIO. SUBSTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO DAS HORAS REDUZIDAS DA JORNADA DE 
TRABALHO (mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003

É ilegal substituir o período que se reduz da jornada de trabalho, no aviso prévio, pelo paga-
mento das horas correspondentes.
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Súmula nº 163 do TST

AVISO PRÉVIO. CONTRATO DE EXPERIÊNCIA (mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003

Cabe aviso prévio nas rescisões antecipadas dos contratos de experiência, na forma do art. 481 
da CLT (ex-Prejulgado nº 42).

Súmula nº 44 do TST

AVISO PRÉVIO (mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003

A cessação da atividade da empresa, com o pagamento da indenização, simples ou em dobro, 
não exclui, por si só, o direito do empregado ao aviso prévio.

OJ 82 SDI I TST. AVISO PRÉVIO. BAIXA NA CTPS (inserida em 28.04.1997)

A data de saída a ser anotada na CTPS deve corresponder à do término do prazo do aviso pré-
vio, ainda que indenizado.

Súmula nº 14 do TST

CULPA RECÍPROCA (nova redação) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003

Reconhecida a culpa recíproca na rescisão do contrato de trabalho (art. 484 da CLT), o empre-
gado tem direito a 50% (cinquenta por cento) do valor do aviso prévio, do décimo terceiro salá-
rio e das férias proporcionais.

OJ 14 SDI I TST. AVISO PRÉVIO CUMPRIDO EM CASA. VERBAS RESCISÓRIAS. PRAZO PARA PAGA-
MENTO. (título alterado e inserido dispositivo) - DJ 20.04.2005

Em caso de aviso prévio cumprido em casa, o prazo para pagamento das verbas rescisórias é 
até o décimo dia da notificação de despedida.

Súmula nº 73 do TST

DESPEDIDA. JUSTA CAUSA (nova redação) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003 

A ocorrência de justa causa, salvo a de abandono de emprego, no decurso do prazo do aviso 
prévio dado pelo empregador, retira do empregado qualquer direito às verbas rescisórias de 
natureza indenizatória.

Súmula nº 348 do TST

AVISO PRÉVIO. CONCESSÃO NA FLUÊNCIA DA GARANTIA DE EMPREGO. INVALIDADE (mantida) 
- Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003

É inválida a concessão do aviso prévio na fluência da garantia de emprego, ante a incompatibi-
lidade dos dois institutos.
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TEMA 15 – EXTINÇÃO DO CONTRATO

Súmula nº 32 do TST

ABANDONO DE EMPREGO (nova redação) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e  21.11.2003

Presume-se o abandono de emprego se o trabalhador não retornar ao serviço no prazo de 30 
(trinta) dias após a cessação do benefício previdenciário nem justificar o motivo de não o fazer.

OJ 238 SDI I TST. MULTA. ART. 477 DA CLT. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. APLICÁVEL 
(inserido dispositivo) - DJ 20.04.2005

Submete-se à multa do artigo 477 da CLT a pessoa jurídica de direito público que não observa o 
prazo para pagamento das verbas rescisórias, pois nivela-se a qualquer particular, em direitos e 
obrigações, despojando-se do "jus imperii" ao celebrar um contrato de emprego.

Súmula nº 388 do TST

MASSA FALIDA. ARTS. 467 E 477 DA CLT. INAPLICABILIDADE (conversão das Orientações Juris-
prudenciais nºs 201 e 314 da SBDI-1) - Res. 129/2005, DJ 20, 22 e 25.04.2005

A Massa Falida não se sujeita à penalidade do art. 467 e nem à multa do § 8º do art. 477, ambos 
da CLT.

Súmula nº 18 do TST

COMPENSAÇÃO (mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003

A compensação, na Justiça do Trabalho, está restrita a dívidas de natureza trabalhista.

Súmula nº 48 do TST

COMPENSAÇÃO (mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003

A compensação só poderá ser arguida com a contestação.

Súmula nº 462 do TST

MULTA DO ART. 477, § 8º, DA CLT. INCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO JUDICIAL DA RELAÇÃO DE 
EMPREGO (Republicada em razão de erro material) - DEJT divulgado em 30.06.2016

A circunstância de a relação de emprego ter sido reconhecida apenas em juízo não tem o con-
dão de afastar a incidência da multa prevista no art. 477, §8º, da CLT. A referida multa não será 
devida apenas quando, comprovadamente, o empregado der causa à mora no pagamento das 
verbas rescisórias.
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TEMA 16 – PRESCRIÇÃO

Súmula nº 268 do TST

PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA ARQUIVADA (nova redação) - Res. 121/2003, 
DJ 19, 20 e 21.11.2003

A ação trabalhista, ainda que arquivada, interrompe a prescrição somente em relação aos pe-
didos idênticos.

Súmula nº 114 do TST

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003

É inaplicável na Justiça do Trabalho a prescrição intercorrente.

STF Súmula nº 327 

O direito trabalhista admite a prescrição intercorrente.

Súmula nº 153 do TST

PRESCRIÇÃO (mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003

Não se conhece de prescrição não arguida na instância ordinária (ex-Prejulgado nº 27).

Súmula nº 382 do TST

MUDANÇA DE REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. EXTINÇÃO DO CONTRATO. PRESCRIÇÃO 
BIENAL (conversão da Orientação Jurisprudencial nº 128 da SBDI-1) - Res. 129/2005, DJ 20, 22 
e 25.04.2005

A transferência do regime jurídico de celetista para estatutário implica extinção do contrato de 
trabalho, fluindo o prazo da prescrição bienal a partir da mudança de regime.

OJ 375 SDI I TST. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SUSPENSÃO DO CONTRA-
TO DE TRABALHO. PRESCRIÇÃO. CONTAGEM.  (DEJT divulgado em 19, 20 e 22.04.2010)

A suspensão do contrato de trabalho, em virtude da percepção do auxílio-doença ou da apo-
sentadoria por invalidez, não impede a fluência da prescrição quinquenal, ressalvada a hipóte-
se de absoluta impossibilidade de acesso ao Judiciário.

OJ 83 SDI I TST. AVISO PRÉVIO. INDENIZADO. PRESCRIÇÃO (inserida em 28.04.1997)

A prescrição começa a fluir no final da data do término do aviso prévio. Art. 487, § 1º, da CLT.
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Súmula nº 308 do TST

PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL (incorporada a Orientação Jurisprudencial nº 204 da SBDI-1) - Res. 
129/2005, DJ 20, 22 e 25.04.2005

I. Respeitado o biênio subsequente à cessação contratual, a prescrição da ação trabalhista con-
cerne às pretensões imediatamente anteriores a cinco anos, contados da data do ajuizamento 
da reclamação e, não, às anteriores ao quinquênio da data da extinção do contrato. 

TEMA 17 – DIREITO COLETIVO

Súmula nº 277 do TST

CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO OU ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. EFICÁCIA. ULTRA-
TIVIDADE (redação alterada   na s   na sessão do Tribunal Pleno realizada em 14.09.2012) - Res. 
185/2012, DEJT divulgado em 25, 26 e 27.09.2012 

As cláusulas normativas dos acordos coletivos ou convenções coletivas integram os contratos 
individuais de trabalho e somente poderão ser modificados ou suprimidas mediante negocia-
ção coletiva de trabalho.

OJ 322 SDI I TST. ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. CLÁUSULA DE TERMO ADITIVO PRORRO-
GANDO O ACORDO PARA PRAZO INDETERMINADO. INVÁLIDA (DJ 09.12.2003)

Nos termos do art. 614, § 3º, da CLT, é de 2 anos o prazo máximo de vigência dos acordos e das 
convenções coletivas. Assim sendo, é inválida, naquilo que ultrapassa o prazo total de 2 anos, a 
cláusula de termo aditivo que prorroga a vigência do instrumento coletivo originário por prazo 
indeterminado.

OJ 17 SDC. CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES SINDICAIS. INCONSTITUCIONALIDADE DE SUA EX-
TENSÃO A NÃO ASSOCIADOS. (inserida em 25.05.1998)

As cláusulas coletivas que estabeleçam contribuição em favor de entidade sindical, a qualquer 
título, obrigando trabalhadores não sindicalizados, são ofensivas ao direito de livre associação 
e sindicalização, constitucionalmente assegurado, e, portanto, nulas, sendo passíveis de devo-
lução, por via própria, os respectivos valores eventualmente descontados.

OJ 11 SDC. GREVE. IMPRESCINDIBILIDADE DE TENTATIVA DIRETA E PACÍFICA DA SOLUÇÃO DO 
CONFLITO. ETAPA NEGOCIAL PRÉVIA.  (inserida em 27.03.1998)

É abusiva a greve levada a efeito sem que as partes hajam tentado, direta e pacificamente, solu-
cionar o conflito que lhe constitui o objeto.

OJ 38 SDC. GREVE. SERVIÇOS ESSENCIAIS. GARANTIA DAS NECESSIDADES INADIÁVEIS DA POPU-
LAÇÃO USUÁRIA. FATOR DETERMINANTE DA QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DO MOVIMENTO.  (inse-
rida em 07.12.1998)

É abusiva a greve que se realiza em setores que a lei define como sendo essenciais à comuni-
dade, se não é assegurado o atendimento básico das necessidades inadiáveis dos usuários do 
serviço, na forma prevista na Lei nº 7.783/89.
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INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE

A CF/88 no art. 7º XXII assegurou aos trabalhadores urbanos e rurais a redução dos riscos 
inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança.

XXIII – adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma 
da lei;

ATIVIDADES INSALUBRES

Art. 189. CLT. Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, 
condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, acima 
dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de 
exposição aos seus efeitos.

Art. 190. CLT. O Ministério do Trabalho aprovará o quadro das atividades e operações insalubres 
e adotará normas sobre os critérios de caracterização da insalubridade, os limites de tolerância 
aos agentes agressivos, meios de proteção e o tempo máximo de exposição do empregado a esses 
agentes.

Dois requisitos:

1º – 

2º – 

Art. 192. CLT. O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância 
estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional respectivamente de 
40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do salário mínimo da região, 
segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo.
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Súmula nº 139 do TST

Enquanto percebido, o adicional de insalubridade integra a remuneração para todos os efeitos 
legais.

Súmula nº 47 do TST

O trabalho executado em condições insalubres, em caráter intermitente, não afasta, só por essa 
circunstância, o direito à percepção do respectivo adicional.

Intermitente = 

Trabalho eventual?

Art. 191. CLT. A eliminação ou a neutralização da insalubridade ocorrerá:

I – com a adoção de medidas que conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites de 
tolerância;

II – com a utilização de equipamentos de proteção individual ao trabalhador, que diminuam a 
intensidade do agente agressivo a limites de tolerância. (EPI)

Súmula nº 80 do TST. A eliminação da insalubridade mediante fornecimento de aparelhos 
protetores aprovados pelo órgão competente do Poder Executivo exclui a percepção do 
respectivo adicional. 

Súmula nº 289 do TST. O simples fornecimento do aparelho de proteção pelo empregador 
não o exime do pagamento do adicional de insalubridade. Cabe-lhe tomar as medidas que 
conduzam à diminuição ou eliminação da nocividade, entre as quais as relativas ao uso efetivo 
do equipamento pelo empregado.
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Art. 158. § único CLT. Constitui ato faltoso do empregado a recusa injustificada:

b) ao uso dos equipamentos de proteção individual fornecido pela empresa.

Súmula nº 293 do TST. A verificação mediante perícia de prestação de serviços em condições 
nocivas, considerado agente insalubre diverso do apontado na inicial, não prejudica o pedido 
de adicional de insalubridade.

Súmula nº 248 do TST. A reclassificação ou a descaracterização da insalubridade, por ato da 
autoridade competente, repercute na satisfação do respectivo adicional, sem ofensa a direito 
adquirido ou ao princípio da irredutibilidade salarial.

 

Súmula nº 448 do TST

I – Não basta a constatação da insalubridade por meio de laudo pericial para que o empregado 
tenha direito ao respectivo adicional, sendo necessária a classificação da atividade insalubre na 
relação oficial elaborada pelo Ministério do Trabalho.

II – A higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação, e 
a respectiva coleta de lixo, por não se equiparar à limpeza em residências e escritórios, enseja 
o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, incidindo o disposto no Anexo 14 
da NR-15 da Portaria do MTE nº 3.214/78 quanto à coleta e industrialização de lixo urbano.

OJ 278 SDI-I TST. A realização da perícia é obrigatória para a verificação de insalubridade. 
Quando não for possível sua realização, como em caso de fechamento da empresa, poderá o 
julgador utilizar-se de outros meios de prova.
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OJ 165 SDI-I TST. O art. 195 da CLT não faz qualquer distinção entre o médico e o engenheiro 
para efeito de caracterização e classificação da insalubridade e periculosidade, bastando para a 
elaboração do laudo seja o profissional devidamente qualificado.

 

OJ 173 SDI I TST 

I – Ausente previsão legal, indevido o adicional de insalubridade ao trabalhador em atividade 
a céu aberto, por sujeição à radiação solar (art. 195 da CLT e Anexo 7 da NR 15 da Portaria Nº 
3214/78 do MTE).

II – Tem direito ao adicional de insalubridade o trabalhador que exerce atividade exposto ao 
calor acima dos limites de tolerância, inclusive em ambiente externo com carga solar, nas 
condições previstas no Anexo 3 da NR 15 da Portaria Nº 3214/78 do MTE.
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ATIVIDADES PERIGOSAS

Art. 193. CLT. São consideradas atividades ou operações perigosas, na forma da regulamentação 
aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que, por sua natureza ou métodos de 
trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a:

I – inflamáveis, explosivos ou energia elétrica;

II – roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança 
pessoal ou patrimonial.

§ 4º São também consideradas perigosas as atividades de trabalhador em motocicleta.

1 – 

2 – 

3 – 

4 – 

5 – 

6 – 

OJ 345 SDI I TST. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. RADIAÇÃO IONIZANTE OU SUBSTÂNCIA 
RADIOATIVA. DEVIDO (DJ 22.06.2005)

A exposição do empregado à radiação ionizante ou à substância radioativa enseja a percepção 
do adicional de periculosidade, pois a regulamentação ministerial (Portarias do Ministério do 
Trabalho nºs 3.393, de 17.12.1987, e 518, de 07.04.2003), ao reputar perigosa a atividade, 
reveste-se de plena eficácia, porquanto expedida por força de delegação legislativa contida no 
art. 200, "caput", e inciso VI, da CLT. No período de 12.12.2002 a 06.04.2003, enquanto vigeu a 
Portaria nº 496 do Ministério do Trabalho, o empregado faz jus ao adicional de insalubridade.

OJ 324 SDI-I TST. É assegurado o adicional de periculosidade apenas aos empregados que 
trabalham em sistema elétrico de potência em condições de risco, ou que o façam com 
equipamentos e instalações elétricas similares, que ofereçam risco equivalente, ainda que em 
unidade consumidora de energia elétrica.
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OJ 347 SDI-I TST. É devido o adicional de periculosidade aos empregados cabistas, instaladores 
e reparadores de linhas e aparelhos de empresas de telefonia, desde que, no exercício de suas 
funções, fiquem expostos a condições de risco equivalente ao do trabalho exercido em contato 
com sistema elétrico de potência.

 

Art. 193. § 1º CLT. O trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional 
de 30% (trinta por cento) sobre o salário sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios 
ou participações nos lucros da empresa.

Súmula nº 191 do TST. O adicional de periculosidade incide apenas sobre o salário básico e não 
sobre este acrescido de outros adicionais. Em relação aos eletricitários, o cálculo do adicional 
de periculosidade deverá ser efetuado sobre a totalidade das parcelas de natureza salarial.

Súmula nº 364 TST. Tem direito ao adicional de periculosidade o empregado exposto 
permanentemente ou que, de forma intermitente, sujeita-se a condições de risco. Indevido, 
apenas, quando o contato dá-se de forma eventual, assim considerado o fortuito, ou o que, 
sendo habitual, dá-se por tempo extremamente reduzido.

Súmula nº 361 do TST. O trabalho exercido em condições perigosas, embora de forma 
intermitente, dá direito ao empregado a receber o adicional de periculosidade de forma 
integral, porque a Lei nº 7.369, de 20.09.1985, não estabeleceu nenhuma proporcionalidade 
em relação ao seu pagamento.

Súmula nº 39 do TST. Os empregados que operam em bomba de gasolina têm direito ao 
adicional de periculosidade.

Súmula nº 132 do TST

I – O adicional de periculosidade, pago em caráter permanente, integra o cálculo de indenização 
e de horas extras.
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II – Durante as horas de sobreaviso, o empregado não se encontra em condições de risco, razão 
pela qual é incabível a integração do adicional de periculosidade sobre as mencionadas horas. 

OJ 385 SDI-I TST. É devido o pagamento do adicional de periculosidade ao empregado que 
desenvolve suas atividades em edifício (construção vertical), seja em pavimento igual ou 
distinto daquele onde estão instalados tanques para armazenamento de líquido inflamável, em 
quantidade acima do limite legal, considerando-se como área de risco toda a área interna da 
construção vertical.

Art. 193. § 2º CLT. O empregado poderá optar pelo adicional de insalubridade que porventura lhe 
seja devido.

Art. 195. CLT. A caracterização e a classificação da insalubridade e da periculosidade, segundo as 
normas do Ministério do trabalho, far-se-ão através de perícia a cargo de Médico do Trabalho ou 
Engenheiro do Trabalho, registrada no Ministério do Trabalho.

Súmula nº 453 do TST

ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. CARACTERIZAÇÃO DE FATO 
INCONTROVERSO. DESNECESSÁRIA A PERÍCIA DE QUE TRATA O ART. 195 DA CLT. 

O pagamento de adicional de periculosidade efetuado por mera liberalidade da empresa, 
ainda que de forma proporcional ao tempo de exposição ao risco ou em percentual inferior ao 
máximo legalmente previsto, dispensa a realização da prova técnica exigida pelo art. 195 da 
CLT, pois torna incontroversa a existência do trabalho em condições perigosas. 

Art. 197. CLT. Os materiais e substância empregados, manipulados ou transportados nos locais 
de Trabalho, quando perigosos ou nocivos à saúde, devendo conter, no rótulo, sua composição, 
recomendações de socorro imediato e o símbolo de perigo correspondente, segundo a padronização 
internacional.
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Súmula nº 447 do TST

Os tripulantes e demais empregados em serviços auxiliares de transporte aéreo que, no 
momento do abastecimento da aeronave, permanecem a bordo não têm direito ao adicional 
de periculosidade a que aludem o art. 193 da CLT e o Anexo 2, item 1, "c", da NR 16 do MTE.

AVISO PRÉVIO

O AVISO PRÉVIO É A COMUNICAÇÃO ANTECIPADA DE UMA PARTE A OUTRA, DO DESEJO DE 
ROMPER O CONTRATO DE TRABALHO. É UM INSTITUTO TÍPICO DOS CONTRATOS POR PRAZO 
INDETERMINADO.

O período do aviso possibilita ao empregado procurar um novo emprego, e, ao “E” buscar um 
substituto para o cargo vago.

NATUREZA JURÍDICA:

1 –

2 – 

3 – 

Formal?

O aviso prévio é direito constitucional assegurado aos empregados:

O ART. 7º XXI FIXOU PRAZO DE NO MÍNIMO 30 DIAS.

XXI. aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de trinta dias, nos termos 
da lei;

O aviso prévio proporcional só chegou em 2011 com a edição da lei n. 12.506/11.

Art. 1º O aviso prévio, de que trata o Capítulo VI do Título IV da Consolidação das Leis do Trabalho 
– CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943, será concedido na proporção de 
30 (trinta) dias aos empregados que contem até 1 (um) ano de serviço na mesma empresa. 
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Parágrafo único. Ao aviso prévio previsto neste artigo serão acrescidos 3 (três) dias por ano de 
serviço prestado na mesma empresa, até o máximo de 60 (sessenta) dias, perfazendo um total 
de até 90 (noventa) dias. 

Mínimo = 

Prop. (ano) = 

Prop. (máx) = 

Total = 

O posicionamento MAJORITÁRIO é o de que a ampliação do prazo é apenas direito do 
EMPREGADO. Logo, o empregador não tem direito de exigir que o “e” permaneça trabalhando 
mais de 30 dias quando houver pedido de demissão.

Súmula nº 441 do TST

O direito ao aviso prévio proporcional ao tempo de serviço somente é assegurado nas rescisões 
de contrato de trabalho ocorridas a partir da publicação da Lei nº 12.506, em 13 de outubro de 
2011. 

CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS DA FALTA DE AVISO PRÉVIO

Art. 487. § 1º CLT. A falta do aviso prévio por parte do empregador dá ao empregado o direito 
aos salários correspondentes ao prazo do aviso, garantida sempre a integração desse período 
no seu tempo de serviço.

§ 2º A falta de aviso prévio por parte do empregado dá ao empregador o direito de descontar 
os salários correspondentes ao prazo respectivo.

§ 4º É devido o aviso prévio na despedida indireta.
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§ 5º O valor das horas extraordinárias habituais integra o aviso prévio indenizado.

§ 6º O reajustamento salarial coletivo, determinado no curso do aviso prévio, beneficia o 
empregado pré-avisado da despedida, mesmo que tenha recebido antecipadamente os salários 
correspondentes ao período do aviso, que integra seu tempo de serviço para todos os efeitos 
legais.

Súmula nº 371 do TST

AVISO PRÉVIO INDENIZADO. EFEITOS. SUPERVENIÊNCIA DE AUXÍLIO-DOENÇA NO CURSO DESTE 
(conversão das Orientações Jurisprudenciais n.º 40 e 135 da SBDI-1) – Res. 129/2005, DJ 20, 22 
e 25.04.2005

A projeção do contrato de trabalho para o futuro, pela concessão do aviso prévio indenizado, 
tem efeitos limitados às vantagens econômicas obtidas no período de pré-aviso, ou seja, 
salários, reflexos e verbas rescisórias. No caso de concessão de auxílio-doença no curso do 
aviso prévio, todavia, só se concretizam os efeitos da dispensa depois de expirado o benefício 
previdenciário. 

Na hipótese de FORÇA MAIOR não é devido o aviso prévio, pois o “E” não poderia prever o 
evento.

 

É DEVIDO quando a extinção decorrer de FALÊNCIA.
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EFEITOS

Quando o “e” é dispensado:

1. redução da jornada em 2 horas diárias ou a dispensa do trabalho por 7 dias consecutivos;

2. Importa em integração ao tempo de serviço para todos os fins, mesmo quando indenizado.

Súmula nº 230 do TST

É ilegal substituir o período que se reduz da jornada de trabalho, no aviso prévio, pelo 
pagamento das horas correspondentes.

OJ 82 SDI I TST. AVISO PRÉVIO. BAIXA NA CTPS (inserida em 28.04.1997)

A data de saída a ser anotada na CTPS deve corresponder à do término do prazo do aviso prévio, 
ainda que indenizado.

OJ 83 SDI I TST. AVISO PRÉVIO. INDENIZADO. PRESCRIÇÃO (inserida em 28.04.1997)

A prescrição começa a fluir no final da data do término do aviso prévio. Art. 487, § 1º, da CLT.

QUITAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS
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OJ 14 SDI I TST. AVISO PRÉVIO CUMPRIDO EM CASA. VERBAS RESCISÓRIAS. PRAZO PARA 
PAGAMENTO. (título alterado e inserido dispositivo) – DJ 20.04.2005

Em caso de aviso prévio cumprido em casa, o prazo para pagamento das verbas rescisórias é 
até o décimo dia da notificação de despedida.

Art 9º Lei 7.238/1984. O empregado dispensado, sem justa causa, no período de 30 (trinta) dias 
que antecede a data de sua correção salarial, terá direito à indenização adicional equivalente a um 
salário mensal, seja ele optante ou não pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

RECONSIDERAÇÃO

Art. 489. CLT. Dado o aviso prévio, a rescisão torna-se efetiva depois de expirado o respectivo prazo, 
mas, se a parte notificante reconsiderar o ato, antes de seu termo, à outra parte é facultado aceitar 
ou não a reconsideração.

§ único. Caso seja aceita a reconsideração ou continuando a prestação depois de expirado o 
prazo, o contrato continuará a vigorar, como se o aviso prévio não tivesse sido dado.

FALTA GRAVE

A falta ocorrida no curso do aviso prévio trabalhado transforma a simples resilição contratual 
em resolução contratual.

Art. 490. CLT. O empregador que, durante o prazo do aviso prévio dado ao empregado, praticar 
ato que justifique a rescisão imediata do contrato, sujeita-se ao pagamento da remuneração 
correspondente ao prazo do referido aviso, sem prejuízo da indenização que for devida.

Art. 491. CLT. O empregado que, durante o prazo do aviso prévio, cometer qualquer das faltas 
consideradas pela lei como justas para a rescisão, perde o direito ao restante do respectivo prazo.
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Súmula nº 73 do TST. A ocorrência de justa causa, salvo a de abandono de emprego, no decurso 
do prazo do aviso prévio dado pelo empregador, retira do empregado qualquer direito às verbas 
rescisórias de natureza indenizatória. 

AVISO PRÉVIO E ESTABILIDADE

Súmula 369 TST 

V – O registro da candidatura do empregado a cargo de dirigente sindical durante o período 
de aviso prévio, ainda que indenizado, não lhe assegura a estabilidade, visto que inaplicável a 
regra do § 3º do art. 543 da Consolidação das Leis do Trabalho.

Súmula nº 348 do TST

É inválida a concessão do aviso prévio na fluência da garantia de emprego, ante a 
incompatibilidade dos dois institutos.

Art. 391-A CLT. A confirmação do estado de gravidez advindo no curso do contrato de trabalho, 
ainda que durante o prazo do aviso prévio trabalhado ou indenizado, garante à empregada 
gestante a estabilidade provisória prevista na alínea b do inciso II do art. 10 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias. (acrescentado pela Lei nº 12.812-2013)
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TERMINAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

CAUSAS DA RESCISÃO

 

 • RESILIÇÃO

 • RESOLUÇÃO

 • RESCISÃO

RESILIÇÃO

OCORRE QUANDO UMA DAS PARTES OU AMBAS, RESOLVEM SEM JUSTO MOTIVO ROMPER O 
PACTO LABORAL.

DUAS SÃO AS HIPÓTESES: 

 • Dispensa sem justa causa; 

 • Pedido de demissão.

DISPENSA SEM JUSTA CAUSA

Tem natureza de direito potestativo, ao passo que depende unicamente do “E”, sem justa causa.

A dispensa é formalizada pelo aviso prévio, através do qual o “E” comunica ao “e” que não mais 
se utilizará de seus serviços a partir de tal dia.

 • Saldo de salário;

 • 13º salário proporcional;

 • Férias + 1/3 vencidas (se for o caso);

 • Férias + 1/3 proporcionais;

 • Aviso prévio;

 • Saque do FGTS + Indenização de 40%;

 • Seguro desemprego.
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PEDIDO DE DEMISSÃO

Se o “e” não pretende continuar a prestar serviços ao “E”, deve pedir demissão.

O pedido é formalizado através do aviso prévio, pelo qual o trabalhador pré-avisa o “E”, 30 dias 
antes da data em que pretende deixar o emprego, sua intenção de fazer cessar a prestação de 
serviços.

A cessação da prestação de serviços por parte do “e”, sem a respectiva comunicação ao “E”, 
configura abandono de emprego e não demissão.

 • Saldo de salário (dias efetivamente trabalhados)

 • 13º salário proporcional;

 • Férias + 1/3 vencidas (se for o caso);

 • Férias + 1/3 proporcionais.

RESOLUÇÃO

O TÉRMINO DO CONTRATO OCORRE EM RAZÃO DE ATO FALTOSO PRATICADO POR UMA OU 
POR AMBAS AS PARTES.

“e” DISPENSADO POR JUSTA CAUSA (art. 482 CLT) SÓ TERÁ DIREITO AO SALDO DE SALÁRIO E À 
INDENIZAÇÃO DAS FÉRIAS NÃO GOZADAS + 1/3 CONSTITUCIONAL.

 • RESCISÃO INDIRETA 

 • CULPA RECÍPROCA 

JUSTA CAUSA

O “e” é subordinado juridicamente ao “E”, pode sofrer as seguintes sanções: advertência (verbal 
ou escrita), suspensão disciplinar e dispensa por justa causa.

A configuração da justa causa depende da comprovação de alguns requisitos:

 • Gravidade da falta

 • Imediatidade ou atualidade

 • Proibição do “bis in idem”

 • Tipicidade

 • Não discriminação
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Art. 482. CLT. Constituem justa causa para rescisão do contrato de trabalho pelo empregador:

a) ato de improbidade;

b) incontinência de conduta ou mau procedimento;

c) negociação habitual por conta própria ou alheia sem permissão do empregador, e quando 
constituir ato de concorrência à empresa para a qual trabalha o empregado, ou for prejudicial 
ao serviço;

d) condenação criminal do empregado, passada em julgado, caso não tenha havido suspensão 
da execução da pena;

e) desídia no desempenho das respectivas funções;

f) embriaguez habitual ou em serviço;

g) violação de segredo da empresa;

h) ato de indisciplina ou de insubordinação;

i) abandono de emprego;

j) ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra qualquer pessoa, ou ofensas 
físicas, nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem;

k) ato lesivo da honra ou da boa fama ou ofensas físicas praticadas contra o empregador e 
superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem;

l) prática constante de jogos de azar.

Parágrafo único. Constitui igualmente justa causa para dispensa de empregado a prática, 
devidamente comprovada em inquérito administrativo, de atos atentatórios contra a segurança 
nacional.

Art. 158. CLT

Parágrafo único. Constitui ato faltoso do empregado a recusa injustificada:

b) ao uso dos equipamentos de proteção individual fornecido pela empresa.

Art. 235-B CLT. São deveres do motorista profissional empregado:

VII – submeter-se a exames toxicológicos com janela de detecção mínima de 90 (noventa) dias 
e a programa de controle de uso de droga e de bebida alcoólica, instituído pelo empregador, 
com sua ampla ciência, pelo menos uma vez a cada 2 (dois) anos e 6 (seis) meses, podendo 
ser utilizado para esse fim o exame obrigatório previsto na Lei no 9.503, de 23 de setembro de 
1997 – Código de Trânsito Brasileiro, desde que realizado nos últimos 60 (sessenta) dias. 
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Parágrafo único. A recusa do empregado em submeter-se ao teste ou ao programa de controle 
de uso de droga e de bebida alcoólica previstos no inciso VII será considerada infração 
disciplinar, passível de penalização nos termos da lei.

RESCISÃO INDIRETA

Art. 483. CLT. O empregado poderá considerar rescindido o contrato e pleitear a devida indenização 
quando:

a) forem exigidos serviços superiores às suas forças, defesos por lei, contrários aos bons 
costumes, ou alheios ao contrato;

b) for tratado pelo empregador ou por seus superiores hierárquicos com rigor excessivo;

c) correr perigo manifesto de mal considerável;

d) não cumprir o empregador as obrigações do contrato;

e) praticar o empregador ou seus prepostos, contra ele ou pessoas de sua família, ato lesivo da 
honra e boa fama;

f) o empregador ou seus prepostos ofenderem-no fisicamente, salvo em caso de legítima 
defesa, própria ou de outrem;

g) o empregador reduzir o seu trabalho, sendo este por peça ou tarefa, de forma a afetar 
sensivelmente a importância dos salários.

Na rescisão indireta, o “e” receberá a totalidade das verbas salariais, como se tivesse sido 
dispensado SEM JUSTA CAUSA.

CULPA RECÍPROCA

Ocorre quando tanto o “e” quanto o “E” cometem falta grave, tipificadas, respectivamente, nos 
artigos 482 e 483 da CLT.

Deverá ser reconhecido em JUÍZO. Neste caso, haverá DIVISÃO das verbas rescisórias.

Art. 484. CLT. Havendo culpa recíproca no ato que determinou a rescisão do contrato de trabalho, 
o tribunal de trabalho reduzirá a indenização à que seria devida em caso de culpa exclusiva do 
empregador, por metade.

Súmula nº 14 do TST. Reconhecida a culpa recíproca na rescisão do contrato de trabalho (art. 
484 da CLT), o empregado tem direito a 50% (cinquenta por cento) do valor do aviso prévio, do 
décimo terceiro salário e das férias proporcionais.

Saldo de salário e férias vencidas = 

Indenização FGTS?
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RESCISÃO

CORRESPONDE À RUPTURA CONTRATUAL DECORRENTE DE NULIDADE.

Súmula nº 363 do TST. A contratação de servidor público, após a CF/1988, sem prévia 
aprovação em concurso público, encontra óbice no respectivo art. 37, II e § 2º, somente lhe 
conferindo direito ao pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de 
horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo, e dos valores referentes aos 
depósitos do FGTS.

TAMBÉM OCORRERÁ A RESCISÃO NOS CASOS DE CONTRATOS CUJO OBJETO ENVOLVA 
ATIVIDADE ILÍCITA.

OJ199 SDI-I TST. É nulo o contrato de trabalho celebrado para o desempenho de atividade 
inerente à prática do jogo do bicho, ante a ilicitude de seu objeto, o que subtrai o requisito de 
validade para a formação do ato jurídico. 

FORMAS ATÍPICAS DE TERMINAÇÃO

EXTINÇÃO DA EMPRESA

Pelo princípio da alteridade, os riscos da atividade econômica pertencem única e exclusivamente 
ao “E”.

Logo, extinta a empresa serão devidas aos obreiros todas as verbas atinentes à dispensa 
imotivada, além do respectivo aviso prévio (súmula 44 do TST).

Factum Principis

Art. 486. CLT. No caso de paralisação temporária ou definitiva do trabalho, motivada por ato 
de autoridade municipal, estadual ou federal, ou pela promulgação de lei ou resolução que 
impossibilite a continuação da atividade, prevalecerá o pagamento da indenização, que ficará a 
cargo do governo responsável.

Dispensa discriminatória

Súmula nº 443 do TST

Presume-se discriminatória a despedida de empregado portador do vírus HIV ou de outra 
doença grave que suscite estigma ou preconceito. Inválido o ato, o empregado tem direito à 
reintegração no emprego.
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PAGAMENTO, QUITAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Art. 477. § 1º CLT. O pedido de demissão ou recibo de quitação de rescisão do contrato de trabalho, 
firmado por empregado com mais de 1 (um) ano de serviço, só será válido quando feito com a 
assistência do respectivo Sindicato ou perante a autoridade do Ministério do Trabalho e Previdência 
Social.

§ 3º Quando não existir na localidade nenhum dos órgãos previstos neste artigo, a assistência 
será prestada pelo representante do Ministério Público ou, onde houver, pelo Defensor Público 
e, na falta ou impedimento destes, pelo Juiz de Paz.

§ 7º O ato da assistência na rescisão contratual (§§ 1º e 2º) será sem ônus para o trabalhador e 
empregador.

§ 2º O instrumento de rescisão ou recibo de quitação, qualquer que seja a causa ou forma de 
dissolução do contrato, deve ter especificada a natureza de cada parcela paga ao empregado e 
discriminado o seu valor, sendo válida a quitação, apenas, relativamente às mesmas parcelas.

§ 4º O pagamento a que fizer jus o empregado será efetuado no ato da homologação da rescisão 
do contrato de trabalho, em dinheiro ou em cheque visado, conforme acordem as partes, salvo 
se o empregado for analfabeto, quando o pagamento somente poderá ser feito em dinheiro.

§ 5º Qualquer compensação no pagamento de que trata o parágrafo anterior não poderá 
exceder o equivalente a um mês de remuneração do empregado.

§ 6º O pagamento das parcelas constantes do instrumento de rescisão ou recibo de quitação 
deverá ser efetuado nos seguintes prazos:

a) até o primeiro dia útil imediato ao término do contrato; ou

b) até o décimo dia, contado da data da notificação da demissão, quando da ausência do aviso 
prévio, indenização do mesmo ou dispensa de seu cumprimento.

§ 8º A inobservância do disposto no § 6º deste artigo sujeitará o infrator à multa de 160 
BTN, por trabalhador, bem assim ao pagamento da multa a favor do empregado, em valor 
equivalente ao seu salário, devidamente corrigido pelo índice de variação do BTN, salvo 
quando, comprovadamente, o trabalhador der causa à mora.

Art. 467. CLT. Em caso de rescisão de contrato de trabalho, havendo controvérsia sobre o montante 
das verbas rescisórias, o empregador é obrigado a pagar ao trabalhador, à data do comparecimento 
à Justiça do Trabalho, a parte incontroversa dessas verbas, sob pena de pagá-las acrescidas de 50% 
(cinquenta por cento).
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Súmula nº 462 do TST

MULTA DO ART. 477, § 8º, DA CLT. INCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO JUDICIAL DA RELAÇÃO DE 
EMPREGO (Republicada em razão de erro material) – DEJT divulgado em 30.06.2016

A circunstância de a relação de emprego ter sido reconhecida apenas em juízo não tem o 
condão de afastar a incidência da multa prevista no art. 477, §8º, da CLT. A referida multa não 
será devida apenas quando, comprovadamente, o empregado der causa à mora no pagamento 
das verbas rescisórias. 

 

Art. 439. CLT. É lícito ao menor firmar recibo pelo pagamento dos salários. Tratando-se, porém, de 
rescisão do contrato de trabalho, é vedado ao menor de dezoito anos dar, sem assistência dos seus 
responsáveis legais, quitação ao empregador pelo recebimento da indenização que lhe for devida.
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Direito do Trabalho

DECRETO Nº 4.552, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2002

Aprova o Regulamento da Inspeção do Trabalho.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atri-
buição que lhe confere o art. 84, inciso IV, e con-
siderando o disposto no art. 21, inciso XXIV, am-
bos da Constituição, na Lei nº 10.593, de 06 de 
dezembro de 2002, e na Convenção 81 da Or-
ganização Internacional do Trabalho, aprovada 
pelo Decreto Legislativo nº 24, de 29 de maio de 
1956, promulgada pelo Decreto nº 41.721, de 
25 de junho de 1957, e revigorada pelo Decre-
to nº 95.461, de 11 de dezembro de 1987, bem 
como o disposto na Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, 
de 1º de maio de 1943,

DECRETA:

Art. 1º Fica aprovado o Regulamento da Inspe-
ção do Trabalho, que a este Decreto acompa-
nha.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data da 
sua publicação.

Art. 3º Revogam-se os Decretos nºs 55.841, de 
15 de março de 1965, 57.819, de 15 de fevereiro 
de 1966, 65.557, de 21 de outubro de 1969, e 
97.995, de 26 de julho de 1989.

Brasília, 27 de dezembro de 2002; 181º da Inde-
pendência e 114º da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Jobim Filho

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. 
de 30.12.2002

REGULAMENTO DA INSPEÇÃO DO TRABALHO

CAPÍTULO I
DA FINALIDADE

Art. 1º O Sistema Federal de Inspeção do Tra-
balho, a cargo do Ministério do Trabalho e Em-
prego, tem por finalidade assegurar, em todo o 
território nacional, a aplicação das disposições 
legais, incluindo as convenções internacionais 
ratificadas, os atos e decisões das autoridades 
competentes e as convenções, acordos e con-
tratos coletivos de trabalho, no que concerne à 
proteção dos trabalhadores no exercício da ati-
vidade laboral.

CAPÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO

Art. 2º Compõem o Sistema Federal de Inspe-
ção do Trabalho:

I – autoridades de direção nacional, regional 
ou local: aquelas indicadas em leis, regula-
mentos e demais atos atinentes à estrutura 
administrativa do Ministério do Trabalho e 
Emprego;
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II – Auditores-Fiscais do Trabalho; (Redação 
dada pelo Decreto nº 4.870, de 30.10.2003)

III – Agentes de Higiene e Segurança do Tra-
balho, em funções auxiliares de inspeção do 
trabalho.

Art. 3º Os Auditores-Fiscais do Trabalho são su-
bordinados tecnicamente à autoridade nacional 
competente em matéria de inspeção do traba-
lho.

Art. 4º Para fins de inspeção, o território de cada 
unidade federativa será dividido em circunscri-
ções, e fixadas as correspondentes sedes.

Parágrafo único. As circunscrições que tive-
rem dois ou mais Auditores-Fiscais do Tra-
balho poderão ser divididas em áreas de 
inspeção delimitadas por critérios geográfi-
cos.

Art. 5º A distribuição dos Auditores-Fiscais do 
Trabalho pelas diferentes áreas de inspeção da 
mesma circunscrição obedecerá ao sistema de 
rodízio, efetuado em sorteio público, vedada a 
recondução para a mesma área no período se-
guinte.

§ 1º Os Auditores-Fiscais do Trabalho per-
manecerão nas diferentes áreas de inspe-
ção pelo prazo máximo de doze meses.

§ 2º É facultado à autoridade de direção re-
gional estabelecer programas especiais de 
fiscalização que contemplem critérios di-
versos dos estabelecidos neste artigo, des-
de que aprovados pela autoridade nacional 
competente em matéria de inspeção do tra-
balho.

Art. 6º Atendendo às peculiaridades ou circuns-
tâncias locais ou, ainda, a programas especiais 
de fiscalização, poderá a autoridade nacional 
competente em matéria de inspeção do tra-
balho alterar os critérios fixados nos arts. 4º e 
5º para estabelecer a fiscalização móvel, inde-
pendentemente de circunscrição ou áreas de 
inspeção, definindo as normas para sua realiza-
ção. (Redação dada pelo Decreto nº 4.870, de 
30.10.2003)

Art 7º Compete às autoridades de direção do 
Sistema Federal de Inspeção do Trabalho:

I – organizar, coordenar, avaliar e controlar 
as atividades de auditoria e as auxiliares da 
inspeção do trabalho.

II – elaborar planejamento estratégico das 
ações da inspeção do trabalho no âmbito de 
sua competência;

III – proferir decisões em processo adminis-
trativo resultante de ação de inspeção do 
trabalho; e

IV – receber denúncias e, quando for o caso, 
formulá-las e encaminhá-las aos demais ór-
gãos do poder público.

§ 1º As autoridades de direção local e re-
gional poderão empreender e supervisionar 
projetos consoante diretrizes emanadas da 
autoridade nacional competente em maté-
ria de inspeção do trabalho.

§ 2º Cabe à autoridade nacional competen-
te em matéria de inspeção do trabalho ela-
borar e divulgar os relatórios previstos em 
convenções internacionais.

Art. 8º O planejamento estratégico das ações de 
inspeção do trabalho será elaborado pelos ór-
gãos competentes, considerando as propostas 
das respectivas unidades descentralizadas.

§ 1º O planejamento de que trata este arti-
go consistirá na descrição das atividades a 
serem desenvolvidas nas unidades descen-
tralizadas, de acordo com as diretrizes fixa-
das pela autoridade nacional competente 
em matéria de inspeção do trabalho.

CAPÍTULO III
DA INSPEÇÃO

Art. 9º A inspeção do trabalho será promovida 
em todas as empresas, estabelecimentos e lo-
cais de trabalho, públicos ou privados, esten-
dendo-se aos profissionais liberais e instituições 
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sem fins lucrativos, bem como às embarcações 
estrangeiras em águas territoriais brasileiras.

Art. 10. Ao Auditor-Fiscal do Trabalho será for-
necida Carteira de Identidade Fiscal (CIF), que 
servirá como credencial privativa, com renova-
ção qüinqüenal.

§ 1º Além da credencial aludida no caput, 
será fornecida credencial transcrita na lín-
gua inglesa ao Auditor-Fiscal do Trabalho, 
que tenha por atribuição inspecionar em-
barcações de bandeira estrangeira.

§ 2º A autoridade nacional competente em 
matéria de inspeção do trabalho fará publi-
car, no Diário Oficial da União, relação nomi-
nal dos portadores de Carteiras de Identida-
de Fiscal, com nome, número de matrícula 
e órgão de lotação.

§ 3º É proibida a outorga de identidade fis-
cal a quem não seja integrante da Carreira 
Auditoria-Fiscal do Trabalho.

Art. 11. A credencial a que se refere o art. 10 
deverá ser devolvida para inutilização, sob pena 
de responsabilidade administrativa, nos seguin-
tes casos:

I – posse em outro cargo público efetivo ina-
cumulável;

II – posse em cargo comissionado de qua-
dro diverso do Ministério do Trabalho e Em-
prego;

III – exoneração ou demissão do cargo de 
Auditor-Fiscal do Trabalho;

IV – aposentadoria; ou

V – afastamento ou licenciamento por prazo 
superior a seis meses.

Art. 12. A exibição da credencial é obrigatória no 
momento da inspeção, salvo quando o Auditor-
-Fiscal do Trabalho julgar que tal identificação 
prejudicará a eficácia da fiscalização, hipótese 
em que deverá fazê-lo após a verificação física.

Parágrafo único. O Auditor-Fiscal somen-
te poderá exigir a exibição de documentos 
após a apresentação da credencial.

Art. 13. O Auditor-Fiscal do Trabalho, munido de 
credencial, tem o direito de ingressar, livremen-
te, sem prévio aviso e em qualquer dia e horá-
rio, em todos os locais de trabalho mencionados 
no art. 9º.

Art. 14. Os empregadores, tomadores e inter-
mediadores de serviços, empresas, instituições, 
associações, órgãos e entidades de qualquer 
natureza ou finalidade são sujeitos à inspeção 
do trabalho e ficam, pessoalmente ou por seus 
prepostos ou representantes legais, obrigados 
a franquear, aos Auditores-Fiscais do Trabalho, 
o acesso aos estabelecimentos, respectivas de-
pendências e locais de trabalho, bem como exi-
bir os documentos e materiais solicitados para 
fins de inspeção do trabalho.

Art. 15. As inspeções, sempre que necessário, 
serão efetuadas de forma imprevista, cercadas 
de todas as cautelas, na época e horários mais 
apropriados a sua eficácia.

Art. 16. As determinações para o cumprimento 
de ação fiscal deverão ser comunicadas por es-
crito, por meio de ordens de serviço.

Parágrafo único. As ordens de serviço po-
derão prever a realização de inspeções por 
grupos de Auditores-Fiscais do Trabalho.

Art. 17. Os órgãos da administração pública di-
reta ou indireta e as empresas concessionárias 
ou permissionárias de serviços públicos ficam 
obrigadas a proporcionar efetiva cooperação 
aos Auditores-Fiscais do Trabalho.

Art. 18. Compete aos Auditores-Fiscais do Tra-
balho, em todo o território nacional:

I – verificar o cumprimento das disposições 
legais e regulamentares, inclusive as rela-
cionadas à segurança e à saúde no trabalho, 
no âmbito das relações de trabalho e de 
emprego, em especial:
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a) os registros em Carteira de Trabalho e 
Previdência Social (CTPS), visando à redu-
ção dos índices de informalidade;

b) o recolhimento do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS), objetivando maxi-
mizar os índices de arrecadação;

c) o cumprimento de acordos, convenções e 
contratos coletivos de trabalho celebrados 
entre empregados e empregadores; e

d) o cumprimento dos acordos, tratados e 
convenções internacionais ratificados pelo 
Brasil;

II – ministrar orientações e dar informações 
e conselhos técnicos aos trabalhadores e 
às pessoas sujeitas à inspeção do trabalho, 
atendidos os critérios administrativos de 
oportunidade e conveniência;

III – interrogar as pessoas sujeitas à inspe-
ção do trabalho, seus prepostos ou repre-
sentantes legais, bem como trabalhadores, 
sobre qualquer matéria relativa à aplicação 
das disposições legais e exigir-lhes docu-
mento de identificação;

IV – expedir notificação para apresentação 
de documentos;

V – examinar e extrair dados e cópias de 
livros, arquivos e outros documentos, que 
entenda necessários ao exercício de suas 
atribuições legais, inclusive quando manti-
dos em meio magnético ou eletrônico;

VI – proceder a levantamento e notificação 
de débitos;

VII – apreender, mediante termo, materiais, 
livros, papéis, arquivos e documentos, in-
clusive quando mantidos em meio magnéti-
co ou eletrônico, que constituam prova ma-
terial de infração, ou, ainda, para exame ou 
instrução de processos;

VIII – inspecionar os locais de trabalho, o 
funcionamento de máquinas e a utilização 
de equipamentos e instalações;

IX – averiguar e analisar situações com ris-
co potencial de gerar doenças ocupacionais 
e acidentes do trabalho, determinando as 
medidas preventivas necessárias;

X – notificar as pessoas sujeitas à inspeção 
do trabalho para o cumprimento de obriga-
ções ou a correção de irregularidades e ado-
ção de medidas que eliminem os riscos para 
a saúde e segurança dos trabalhadores, nas 
instalações ou métodos de trabalho;

XI – quando constatado grave e iminente 
risco para a saúde ou segurança dos traba-
lhadores, expedir a notificação a que se re-
fere o inciso X deste artigo, determinando a 
adoção de medidas de imediata aplicação;

XII – coletar materiais e substâncias nos lo-
cais de trabalho para fins de análise, bem 
como apreender equipamentos e outros 
itens relacionados com a segurança e saúde 
no trabalho, lavrando o respectivo termo de 
apreensão;

XIII – propor a interdição de estabeleci-
mento, setor de serviço, máquina ou equi-
pamento, ou o embargo de obra, total ou 
parcial, quando constatar situação de grave 
e iminente risco à saúde ou à integridade 
física do trabalhador, por meio de emissão 
de laudo técnico que indique a situação de 
risco verificada e especifique as medidas 
corretivas que deverão ser adotadas pelas 
pessoas sujeitas à inspeção do trabalho, co-
municando o fato de imediato à autoridade 
competente;

XIV – analisar e investigar as causas dos aci-
dentes do trabalho e das doenças ocupacio-
nais, bem como as situações com potencial 
para gerar tais eventos;

XV – realizar auditorias e perícias e emitir 
laudos, pareceres e relatórios; (Redação 
dada pelo Decreto nº 4.870, de 30.10.2003)

XVI – solicitar, quando necessário ao de-
sempenho de suas funções, o auxílio da au-
toridade policial;
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XVII – lavrar termo de compromisso decor-
rente de procedimento especial de inspe-
ção;

XVIII – lavrar autos de infração por inobser-
vância de disposições legais;

XIX – analisar processos administrativos de 
auto de infração, notificações de débitos ou 
outros que lhes forem distribuídos;

XX – devolver, devidamente informados os 
processos e demais documentos que lhes 
forem distribuídos, nos prazos e formas pre-
vistos em instruções expedidas pela autori-
dade nacional competente em matéria de 
inspeção do trabalho;

XXI – elaborar relatórios de suas atividades, 
nos prazos e formas previstos em instruções 
expedidas pela autoridade nacional compe-
tente em matéria de inspeção do trabalho;

XXII – levar ao conhecimento da autoridade 
competente, por escrito, as deficiências ou 
abusos que não estejam especificamente 
compreendidos nas disposições legais;

XXIII – atuar em conformidade com as prio-
ridades estabelecidas pelos planejamentos 
nacional e regional, nas respectivas áreas 
de especialização;

XXIII – atuar em conformidade com as prio-
ridades estabelecidas pelos planejamentos 
nacional e regional. (Redação dada pelo De-
creto nº 4.870, de 30.10.2003)

§ 2º Aos Auditores-Fiscais do Trabalho se-
rão ministrados regularmente cursos neces-
sários à sua formação, aperfeiçoamento e 
especialização, observadas as peculiarida-
des regionais, conforme instruções do Mi-
nistério do Trabalho e Emprego, expedidas 
pela autoridade nacional competente em 
matéria de inspeção do trabalho.

Art. 19. É vedado às autoridades de direção do 
Ministério do Trabalho e Emprego:

I – conferir aos Auditores-Fiscais do Traba-
lho encargos ou funções diversas das que 

lhes são próprias, salvo se para o desem-
penho de cargos de direção, de funções de 
chefia ou de assessoramento;

II – interferir no exercício das funções de 
inspeção do trabalho ou prejudicar, de qual-
quer maneira, sua imparcialidade ou a auto-
ridade do Auditor-Fiscal do Trabalho; e

III – conferir qualquer atribuição de inspe-
ção do trabalho a servidor que não perten-
ça ao Sistema Federal de Inspeção do Tra-
balho.

Art. 20. A obrigação do Auditor-Fiscal do Traba-
lho de inspecionar os estabelecimentos e locais 
de trabalho situados na área de inspeção que 
lhe compete, em virtude do rodízio de que trata 
o art. 6º, § 1º, não o exime do dever de, sempre 
que verificar, em qualquer estabelecimento, a 
existência de violação a disposições legais, co-
municar o fato, imediatamente, à autoridade 
competente.

Parágrafo único. Nos casos de grave e imi-
nente risco à saúde e segurança dos tra-
balhadores, o Auditor-Fiscal do Trabalho 
atuará independentemente de sua área de 
inspeção.

Art. 21. Caberá ao órgão regional do Ministério 
do Trabalho e Emprego promover a investigação 
das causas de acidentes ou doenças relaciona-
das ao trabalho, determinando as medidas de 
proteção necessárias.

Art. 22. O Auditor-Fiscal do Trabalho poderá so-
licitar o concurso de especialistas e técnicos de-
vidamente qualificados, assim como recorrer a 
laboratórios técnico-científicos governamentais 
ou credenciados, a fim de assegurar a aplicação 
das disposições legais e regulamentares relati-
vas à segurança e saúde no trabalho.

Art. 23. Os Auditores-Fiscais do Trabalho têm o 
dever de orientar e advertir as pessoas sujeitas 
à inspeção do trabalho e os trabalhadores quan-
to ao cumprimento da legislação trabalhista, e 
observarão o critério da dupla visita nos seguin-
tes casos:
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I – quando ocorrer promulgação ou expedi-
ção de novas leis, regulamentos ou instru-
ções ministeriais, sendo que, com relação 
exclusivamente a esses atos, será feita ape-
nas a instrução dos responsáveis;

II – quando se tratar de primeira inspeção 
nos estabelecimentos ou locais de trabalho 
recentemente inaugurados ou empreendi-
dos;

III – quando se tratar de estabelecimento 
ou local de trabalho com até dez trabalha-
dores, salvo quando for constatada infração 
por falta de registro de empregado ou de 
anotação da CTPS, bem como na ocorrência 
de reincidência, fraude, resistência ou em-
baraço à fiscalização; e

IV – quando se tratar de microempresa e 
empresa de pequeno porte, na forma da lei 
específica.

§ 1º A autuação pelas infrações não depen-
derá da dupla visita após o decurso do prazo 
de noventa dias da vigência das disposições 
a que se refere o inciso I ou do efetivo fun-
cionamento do novo estabelecimento ou 
local de trabalho a que se refere o inciso II.

§ 2º Após obedecido o disposto no inciso III, 
não será mais observado o critério de dupla 
visita em relação ao dispositivo infringido.

§ 3º A dupla visita será formalizada em no-
tificação, que fixará prazo para a visita se-
guinte, na forma das instruções expedidas 
pela autoridade nacional competente em 
matéria de inspeção do trabalho.

Art. 24. A toda verificação em que o Auditor-Fis-
cal do Trabalho concluir pela existência de vio-
lação de preceito legal deve corresponder, sob 
pena de responsabilidade, a lavratura de auto 
de infração, ressalvado o disposto no art. 23 e 
na hipótese de instauração de procedimento es-
pecial de fiscalização.

Parágrafo único. O auto de infração não 
terá seu valor probante condicionado à assi-
natura do infrator ou de testemunhas e será 

lavrado no local da inspeção, salvo havendo 
motivo justificado que será declarado no 
próprio auto, quando então deverá ser la-
vrado no prazo de vinte e quatro horas, sob 
pena de responsabilidade.

Art. 25. As notificações de débitos e outras de-
correntes da ação fiscal poderão ser lavradas, a 
critério do Auditor-Fiscal do Trabalho, no local 
que oferecer melhores condições.

Art. 26. Aqueles que violarem as disposições le-
gais ou regulamentares, objeto da inspeção do 
trabalho, ou se mostrarem negligentes na sua 
aplicação, deixando de atender às advertências, 
notificações ou sanções da autoridade compe-
tente, poderão sofrer reiterada ação fiscal.

Parágrafo único. O reiterado descumpri-
mento das disposições legais, comprovado 
mediante relatório emitido pelo Auditor-
-Fiscal do Trabalho, ensejará por parte da 
autoridade regional a denúncia do fato, de 
imediato, ao Ministério Público do Trabalho.

CAPÍTULO IV
DO PROCEDIMENTO ESPECIAL  

PARA A AÇÃO FISCAL

Art. 27. Considera-se procedimento especial 
para a ação fiscal aquele que objetiva a orienta-
ção sobre o cumprimento das leis de proteção 
ao trabalho, bem como a prevenção e o sanea-
mento de infrações à legislação.

Art. 28. O procedimento especial para a ação 
fiscal poderá ser instaurado pelo Auditor-Fiscal 
do Trabalho quando concluir pela ocorrência 
de motivo grave ou relevante que impossibilite 
ou dificulte o cumprimento da legislação traba-
lhista por pessoas ou setor econômico sujeito à 
inspeção do trabalho, com a anuência da chefia 
imediata.

§ 1º O procedimento especial para a ação 
fiscal iniciará com a notificação, pela chefia 
da fiscalização, para comparecimento das 
pessoas sujeitas à inspeção do trabalho, à 
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sede da unidade descentralizada do Minis-
tério do Trabalho e Emprego.

§ 2º A notificação deverá explicitar os moti-
vos ensejadores da instauração do procedi-
mento especial.

§ 3º O procedimento especial para a ação 
fiscal destinado à prevenção ou saneamen-
to de infrações à legislação poderá resultar 
na lavratura de termo de compromisso que 
estipule as obrigações assumidas pelo com-
promissado e os prazos para seu cumpri-
mento.

§ 4º Durante o prazo fixado no termo, o 
compromissado poderá ser fiscalizado para 
verificação de seu cumprimento, sem preju-
ízo da ação fiscal em atributos não contem-
plados no referido termo.

§ 5º Quando o procedimento especial 
para a ação fiscal for frustrado pelo não-
-atendimento da convocação, pela recusa 
de firmar termo de compromisso ou pelo 
descumprimento de qualquer cláusula com-
promissada, serão lavrados, de imediato, os 
respectivos autos de infração, e poderá ser 
encaminhando relatório circunstanciado ao 
Ministério Público do Trabalho.

§ 6º Não se aplica o procedimento especial 
de saneamento às situações de grave e imi-
nente risco à saúde ou à integridade física 
do trabalhador.

Art. 29. A chefia de fiscalização poderá, na for-
ma de instruções expedidas pela autoridade 
nacional competente em matéria de inspeção 
do trabalho, instaurar o procedimento especial 
sempre que identificar a ocorrência de:

I – motivo grave ou relevante que impossi-
bilite ou dificulte o cumprimento da legis-
lação trabalhista pelo tomador ou interme-
diador de serviços;

II – situação reiteradamente irregular em 
setor econômico.

Parágrafo único. Quando houver ação fiscal 
em andamento, o procedimento especial de 

fiscalização deverá observar as instruções 
expedidas pela autoridade nacional compe-
tente em matéria de inspeção do trabalho.

Art. 30. Poderão ser estabelecidos procedimen-
tos de fiscalização indireta, mista, ou outras que 
venham a ser definidas em instruções expedi-
das pela autoridade nacional competente em 
matéria de inspeção do trabalho.

§ 1º Considera-se fiscalização indireta aque-
la realizada por meio de sistema de notifica-
ções para apresentação de documentos nas 
unidades descentralizadas do Ministério do 
Trabalho e Emprego.

§ 2º Poderá ser adotada fiscalização indire-
ta:

I – na execução de programa especial para a 
ação fiscal; ou

II – quando o objeto da fiscalização não im-
portar necessariamente em inspeção no lo-
cal de trabalho.

§ 3º Considera-se fiscalização mista aquela 
iniciada com a visita ao local de trabalho e 
desenvolvida mediante notificação para 
apresentação de documentos nas unidades 
descentralizadas do Ministério do Trabalho 
e Emprego.

CAPÍTULO V
DAS ATIVIDADES AUXILIARES À 

INSPEÇÃO DO TRABALHO

Art. 31. São atividades auxiliares de apoio ope-
racional à inspeção do trabalho, a cargo dos 
Agentes de Higiene e Segurança do Trabalho:

I – levantamento técnico das condições de 
segurança nos locais de trabalho, com vistas 
à investigação de acidentes do trabalho;

II – levantamento de dados para fins de cál-
culo dos coeficientes de freqüência e gravi-
dade dos acidentes;
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III – avaliação qualitativa ou quantitativa de 
riscos ambientais;

IV – levantamento e análise das condições 
de risco nas pessoas sujeitas à inspeção do 
trabalho;

V – auxílio à realização de perícias técnicas 
para caracterização de insalubridade ou de 
periculosidade;

VI – comunicação, de imediato e por escri-
to, à autoridade competente de qualquer si-
tuação de risco grave e iminente à saúde ou 
à integridade física dos trabalhadores;

VII – participação em estudos e análises so-
bre as causas de acidentes do trabalho e de 
doenças profissionais;

VIII – colaboração na elaboração de reco-
mendações sobre segurança e saúde no tra-
balho;

IX – acompanhamento das ações de preven-
ção desenvolvidas pela unidade descentrali-
zada do Ministério do Trabalho e Emprego;

X – orientação às pessoas sujeitas à inspe-
ção do trabalho sobre instalação e funciona-
mento das Comissões Internas de Preven-
ção de Acidentes (CIPA) e dimensionamento 
dos Serviços Especializados em Engenharia 
de Segurança e em Medicina do Trabalho 
(SESMT);

XI – prestação de assistência às CIPA;

XII – participação nas reuniões das CIPA das 
pessoas sujeitas à inspeção do trabalho, 
como representantes da unidade descen-
tralizada do Ministério do Trabalho e Em-
prego;

XIII – devolução dos processos e demais do-
cumentos que lhes forem distribuídos, de-
vidamente informados, nos prazos assinala-
dos;

XIV – elaboração de relatório mensal de 
suas atividades, nas condições e nos prazos 
fixados pela autoridade nacional em maté-
ria de inspeção do trabalho; e

XV – prestação de informações e orien-
tações em plantões fiscais na área de sua 
competência.

§ 1º As atividades externas de que trata 
este artigo somente poderão ser exercidas 
mediante ordem de serviço expedida pela 
chefia de fiscalização.

§ 2º Para o desempenho das atribuições 
previstas neste artigo, será fornecida aos 
Agentes de Higiene e Segurança do Traba-
lho credencial específica que lhes possibilite 
o livre acesso aos estabelecimentos e locais 
de trabalho.

Art. 32. Aos Agentes de Higiene e Segurança do 
Trabalho poderão ser ministrados cursos ne-
cessários à sua formação, aperfeiçoamento e 
especialização, conforme instruções a serem ex-
pedidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, 
expedidas pela autoridade nacional competen-
te em matéria de inspeção do trabalho.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 33. Os Auditores-Fiscais do Trabalho pode-
rão participar de atividades de coordenação, 
planejamento, análise de processos e de desen-
volvimento de programas especiais e de outras 
atividades internas e externas relacionadas com 
a inspeção do trabalho, na forma das instruções 
expedidas pela autoridade nacional competen-
te em matéria de inspeção do trabalho.

Art. 34. As empresas de transportes de qual-
quer natureza, inclusive as exploradas pela 
União, Distrito Federal, Estados e Municípios, 
bem como as concessionárias de rodovias que 
cobram pedágio para o trânsito concederão pas-
se livre aos Auditores-Fiscais do Trabalho e aos 
Agentes de Higiene e Segurança do Trabalho, no 
território nacional em conformidade com o dis-
posto no art. 630, § 5º, da Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT), mediante a apresentação da 
Carteira de Identidade Fiscal.
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Parágrafo único. O passe livre a que se refe-
re este artigo abrange a travessia realizada 
em veículos de transporte aquaviário.

Art. 35. É vedado aos Auditores-Fiscais do Tra-
balho e aos Agentes de Higiene e Segurança do 
Trabalho:

I – revelar, sob pena de responsabilidade, 
mesmo na hipótese de afastamento do car-
go, os segredos de fabricação ou comércio, 
bem como os processos de exploração de 
que tenham tido conhecimento no exercício 
de suas funções;

II – revelar informações obtidas em decor-
rência do exercício das suas competências;

III – revelar as fontes de informações, recla-
mações ou denúncias; e

IV – inspecionar os locais em que tenham 
qualquer interesse direto ou indireto, caso 
em que deverão declarar o impedimento.

Parágrafo único. Os Auditores Fiscais do 
Trabalho e os Agentes de Higiene e Segu-
rança do Trabalho responderão civil, penal 
e administrativamente pela infração ao dis-
posto neste artigo.

Art. 36. Configura falta grave o fornecimento 
ou a requisição de Carteira de Identidade Fiscal 
para qualquer pessoa não integrante do Sistema 
Federal de Inspeção do Trabalho.

Parágrafo único. É considerado igualmente 
falta grave o uso da Carteira de Identidade 
Fiscal para fins outros que não os da fisca-
lização.

Art. 37. Em toda unidade descentralizada do 
Ministério do Trabalho e Emprego em que hou-
ver Auditores-Fiscais do Trabalho deverá ser 
reservada uma sala para o uso exclusivo desses 
servidores.

Art. 38. A autoridade nacional competente em 
matéria de inspeção do trabalho expedirá as 
instruções necessárias à execução deste Regula-
mento.



 

www.acasadoconcurseiro.com.br2920

LEI Nº 10.593, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2002

Conversão da MPv nº 46, de 2002

Vide Lei nº 12.855, de 2013

Dispõe sobre a reestruturação da Carreira Au-
ditoria do Tesouro Nacional, que passa a deno-
minar-se Carreira Auditoria da Receita Federal 
– ARF, e sobre a organização da Carreira Audi-
toria-Fiscal da Previdência Social e da Carreira 
Auditoria-Fiscal do Trabalho, e dá outras provi-
dências.

Faço saber que o Congresso Nacional decretou, 
o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, nos termos dos § 
3º do art. 66 da Constituição sancionou, e eu, 
Ramez Tebet, Presidente do Senado Federal, 
nos termos do § 7º do mesmo artigo, promulgo 
a seguinte 

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a reestruturação 
da Carreira Auditoria do Tesouro Nacional, de 
que trata o Decreto-Lei nº 2.225, de 10 de ja-
neiro de 1985, que passa a denominar-se Car-
reira Auditoria da Receita Federal – ARF, e so-
bre a organização da Carreira Auditoria-Fiscal da 
Previdência Social e da Carreira Auditoria-Fiscal 
do Trabalho. (Vide Medida Provisória nº 258, de 
2005)

Art. 3º O ingresso nos cargos das Carreiras dis-
ciplinadas nesta Lei far-se-á no primeiro padrão 
da classe inicial da respectiva tabela de venci-
mentos, mediante concurso público de provas 
ou de provas e títulos, exigindo-se curso supe-
rior em nível de graduação concluído ou habili-
tação legal equivalente. (Redação dada pela Lei 
nº 11.457, de 2007) (Vigência)

§ 1º O concurso referido no caput poderá 
ser realizado por áreas de especialização.

§ 2º Para investidura no cargo de Auditor-
-Fiscal do Trabalho, nas áreas de especializa-
ção em segurança e medicina do trabalho, 
será exigida a comprovação da respectiva 
capacitação profissional, em nível de pós-
-graduação, oficialmente reconhecida.

§ 3º Sem prejuízo dos requisitos estabelecidos 
neste artigo, o ingresso nos cargos de que trata 
o caput deste artigo depende da inexistência de: 
(Incluído pela Lei nº 11.457, de 2007) (Vigência)

I – registro de antecedentes criminais de-
correntes de decisão condenatória transi-
tada em julgado de crime cuja descrição 
envolva a prática de ato de improbidade ad-
ministrativa ou incompatível com a idonei-
dade exigida para o exercício do cargo;

II – punição em processo disciplinar por ato 
de improbidade administrativa mediante 
decisão de que não caiba recurso hierárqui-
co.

§ 4º Para fins de investidura nos cargos das 
Carreiras Tributária e Aduaneira da Receita 
Federal do Brasil e de Auditoria-Fiscal do 
Trabalho, o concurso público será realizado 
em duas etapas, sendo a segunda constitu-
ída de curso de formação, de caráter elimi-
natório e classificatório ou somente elimi-
natório. (Incluído pela Medida Provisória nº 
765, de 2016)

Art. 4º O desenvolvimento do servidor nas car-
reiras de que trata esta Lei ocorrerá mediante 
progressão funcional e promoção.

§ 1º Para os fins desta Lei, progressão fun-
cional é a passagem do servidor para o 
padrão de vencimento imediatamente su-
perior dentro de uma mesma classe, e pro-
moção, a passagem do servidor do último 
padrão de uma classe para o primeiro da 
classe imediatamente superior.

§ 2º A progressão funcional e a promoção 
observarão requisitos e condições fixados 
em regulamento.

§ 3º O servidor em estágio probatório será 
objeto de avaliação específica, sem prejuí-
zo da progressão funcional durante o perí-
odo, observados o interstício mínimo de 12 
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(doze) e máximo de 18 (dezoito) meses em 
cada padrão e o resultado de avaliação de 
desempenho efetuada para esta finalidade, 
na forma do regulamento. (Redação dada 
pela Lei nº 11.457, de 2007) (Vigência)

§ 4º Os critérios e procedimentos especí-
ficos para o desenvolvimento nos cargos 
das Carreiras Tributária e Aduaneira da Re-
ceita Federal do Brasil e de Auditoria Fiscal 
do Trabalho serão regulamentados por ato 
do Poder Executivo federal, observados os 
seguintes requisitos: (Incluído pela Medida 
Provisória nº 765, de 2016)

I – para fins de progressão funcional: (Inclu-
ído pela Medida Provisória nº 765, de 2016)

a) cumprir o interstício de doze meses de 
efetivo exercício em cada padrão; e (Incluí-
do pela Medida Provisória nº 765, de 2016)

b) atingir percentual mínimo na avaliação 
de desempenho individual, nos termos de 
ato do Poder Executivo federal; e (Incluído 
pela Medida Provisória nº 765, de 2016)

II – para fins de promoção: (Incluído pela 
Medida Provisória nº 765, de 2016)

a) cumprir o interstício de doze meses de 
efetivo exercício no último padrão de cada 
classe; (Incluído pela Medida Provisória nº 
765, de 2016)

b) atingir percentual mínimo na avaliação 
de desempenho individual realizada no úl-
timo padrão da classe, nos termos do regu-
lamento; e (Incluído pela Medida Provisória 
nº 765, de 2016)

c) acumular pontuação mínima mediante 
participação em cursos de aperfeiçoamen-
to e especialização, além da comprovação 
de experiência profissional e acadêmica em 
temas relacionados às atribuições do cargo, 
nos termos do regulamento. (Incluído pela 
Medida Provisória nº 765, de 2016)

§ 5º O regulamento de que trata o § 4º po-
derá prever regras de transição necessárias 
para a progressão e a promoção nas Car-

reiras Tributária e Aduaneira da Receita Fe-
deral do Brasil e de Auditoria-Fiscal do Tra-
balho. (Incluído pela Medida Provisória nº 
765, de 2016)

§ 6º Não haverá progressão funcional ou 
promoção dos servidores das Carreiras Tri-
butária e Aduaneira da Receita Federal do 
Brasil e de Auditoria-Fiscal do Trabalho du-
rante o período de estágio probatório. (In-
cluído pela Medida Provisória nº 765, de 
2016)

Carreira de Auditoria da Receita 
Federal do Brasil (Redação dada pela 

Lei nº 11.457, de 2007) (Vigência)

Art. 5º Fica criada a Carreira de Auditoria da Re-
ceita Federal do Brasil, composta pelos cargos 
de nível superior de Auditor-Fiscal da Receita 
Federal do Brasil e de Analista-Tributário da Re-
ceita Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei 
nº 11.457, de 2007) (Vigência)

Art. 6º São atribuições dos ocupantes do cargo 
de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil: 
(Redação dada pela Lei nº 11.457, de 2007) (Vi-
gência)

I – no exercício da competência da Secreta-
ria da Receita Federal do Brasil e em caráter 
privativo: (Redação dada pela Lei nº 11.457, 
de 2007) (Vigência)

a) constituir, mediante lançamento, o cré-
dito tributário e de contribuições; (Redação 
dada pela Lei nº 11.457, de 2007) (Vigência)

b) elaborar e proferir decisões ou delas par-
ticipar em processo administrativo-fiscal, 
bem como em processos de consulta, resti-
tuição ou compensação de tributos e contri-
buições e de reconhecimento de benefícios 
fiscais;(Redação dada pela Lei nº 11.457, de 
2007) (Vigência)

c) executar procedimentos de fiscalização, 
praticando os atos definidos na legislação 
específica, inclusive os relacionados com o 
controle aduaneiro, apreensão de merca-
dorias, livros, documentos, materiais, equi-
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pamentos e assemelhados; (Redação dada 
pela Lei nº 11.457, de 2007) (Vigência)

d) examinar a contabilidade de sociedades 
empresariais, empresários, órgãos, entida-
des, fundos e demais contribuintes, não se 
lhes aplicando as restrições previstas nos 
arts. 1.190 a 1.192 do Código Civil e obser-
vado o disposto no art. 1.193 do mesmo 
diploma legal; (Redação dada pela Lei nº 
11.457, de 2007) (Vigência)

e) proceder à orientação do sujeito passi-
vo no tocante à interpretação da legislação 
tributária;(Redação dada pela Lei nº 11.457, 
de 2007) (Vigência)

f) supervisionar as demais atividades de 
orientação ao contribuinte; (Incluída pela 
Lei nº 11.457, de 2007) (Vigência)

II – em caráter geral, exercer as demais ati-
vidades inerentes à competência da Secre-
taria da Receita Federal do Brasil. (Redação 
dada pela Lei nº 11.457, de 2007) (Vigência)

§ 1º O Poder Executivo poderá cometer o 
exercício de atividades abrangidas pelo inci-
so II do caput deste artigo em caráter priva-
tivo ao Auditor-Fiscal da Receita Federal do 
Brasil. (Redação dada pela Lei nº 11.457, de 
2007) (Vigência)

§ 2º Incumbe ao Analista-Tributário da Re-
ceita Federal do Brasil, resguardadas as atri-
buições privativas referidas no inciso I do 
caput e no § 1º deste artigo: (Redação dada 
pela Lei nº 11.457, de 2007) (Vigência)

I – exercer atividades de natureza técnica, 
acessórias ou preparatórias ao exercício das 
atribuições privativas dos Auditores-Fiscais 
da Receita Federal do Brasil; (Incluído pela 
Lei nº 11.457, de 2007) (Vigência)

II – atuar no exame de matérias e proces-
sos administrativos, ressalvado o disposto 
na alínea b do inciso I do caput deste artigo; 
(Incluído pela Lei nº 11.457, de 2007) (Vi-
gência)

III – exercer, em caráter geral e concorrente, 
as demais atividades inerentes às compe-
tências da Secretaria da Receita Federal do 
Brasil. (Incluído pela Lei nº 11.457, de 2007)

§ 3º Observado o disposto neste artigo, o 
Poder Executivo regulamentará as atribui-
ções dos cargos de Auditor-Fiscal da Recei-
ta Federal do Brasil e Analista-Tributário da 
Receita Federal do Brasil. (Redação dada 
pela Lei nº 11.457, de 2007) (Vigência) (Re-
gulamento)

§ 4º (VETADO) (Incluído pela Lei nº 11.457, 
de 2007) (Vigência)

Art. 9º A Carreira Auditoria-Fiscal do Trabalho 
será composta de cargos de Auditor-Fiscal do 
Trabalho.

§ 1º É de 40 (quarenta) horas semanais a 
jornada de trabalho dos integrantes da Car-
reira Auditoria-Fiscal do Trabalho, não se 
lhes aplicando a jornada de trabalho a que 
se refere o art. 1º,, caput e § 2º, da Lei nº 
9.436, de 5 de fevereiro de 1997, e não mais 
se admitindo a percepção de 2 (dois) venci-
mentos básicos

§ 2º Os atuais ocupantes do cargo de Mé-
dico do Trabalho que optarem por perma-
necer na situação atual deverão fazê-lo, de 
forma irretratável, até 30 de setembro de 
1999, ficando, neste caso, em quadro em 
extinção.

Art. 10. São transformados em cargo de Audi-
tor-Fiscal do Trabalho, na Carreira Auditoria-Fis-
cal do Trabalho, os seguintes cargos efetivos do 
quadro permanente do Ministério do Trabalho e 
Emprego:

I – Fiscal do Trabalho;

II – Assistente Social, encarregado da fisca-
lização do trabalho da mulher e do menor;

III – Engenheiros e Arquitetos, com a espe-
cialização prevista na Lei nº 7.410, de 27 de 
novembro de 1985, encarregados da fiscali-
zação da segurança no trabalho;
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IV – Médico do Trabalho, encarregado da 
fiscalização das condições de salubridade 
do ambiente do trabalho.

Art. 11. Os ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal 
do Trabalho têm por atribuições assegurar, em 
todo o território nacional:

I – o cumprimento de disposições legais e 
regulamentares, inclusive as relacionadas à 
segurança e à medicina do trabalho, no âm-
bito das relações de trabalho e de emprego;

II – a verificação dos registros em Carteira 
de Trabalho e Previdência Social – CTPS, vi-
sando a redução dos índices de informalida-
de;

III – a verificação do recolhimento do Fun-
do de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, 
objetivando maximizar os índices de arreca-
dação;

IV – o cumprimento de acordos, conven-
ções e contratos coletivos de trabalho cele-
brados entre empregados e empregadores;

V – o respeito aos acordos, tratados e con-
venções internacionais dos quais o Brasil 
seja signatário;

VI – a lavratura de auto de apreensão e 
guarda de documentos, materiais, livros e 
assemelhados, para verificação da existên-
cia de fraude e irregularidades, bem como o 
exame da contabilidade das empresas, não 
se lhes aplicando o disposto nos arts. 17 e 
18 do Código Comercial.

Parágrafo único. O Poder Executivo regula-
mentará as atribuições privativas previstas 
neste artigo, podendo cometer aos ocupan-
tes do cargo de Auditor-Fiscal do Trabalho 
outras atribuições, desde que compatíveis 
com atividades de auditoria e fiscalização.

Remuneração das Carreiras Vigente a 
Partir de 30 de Junho de 1999

Art. 11-A. A verificação, pelo Auditor-Fiscal do 
Trabalho, do cumprimento das normas que re-
gem o trabalho do empregado doméstico, no 

âmbito do domicílio do empregador, depende-
rá de agendamento e de entendimento prévios 
entre a fiscalização e o empregador. (Incluído 
pela Lei Complementar nº 150, de 2015)

§ 1º A fiscalização deverá ter natureza prio-
ritariamente orientadora. (Incluído pela Lei 
Complementar nº 150, de 2015)

§ 2º Será observado o critério de dupla vi-
sita para lavratura de auto de infração, sal-
vo quando for constatada infração por falta 
de anotação na Carteira de Trabalho e Pre-
vidência Social ou, ainda, na ocorrência de 
reincidência, fraude, resistência ou embara-
ço à fiscalização. (Incluído pela Lei Comple-
mentar nº 150, de 2015)

§ 3º Durante a inspeção do trabalho refe-
rida no caput, o Auditor-Fiscal do Trabalho 
far-se-á acompanhar pelo empregador ou 
por alguém de sua família por este designa-
do. (Incluído pela Lei Complementar nº 150, 
de 2015)

Art. 12. Fica extinta a Retribuição Adicional Va-
riável de que trata o art. 5º da Lei nº 7.711, de 
22 de dezembro de 1988, devida aos ocupantes 
dos cargos da Carreira Auditoria do Tesouro Na-
cional.

Art. 13. Os integrantes da Carreira Auditoria-
-Fiscal da Previdência Social e da Carreira Audi-
toria-Fiscal do Trabalho não fazem jus à percep-
ção da Gratificação de Estímulo à Fiscalização e 
Arrecadação – GEFA, criada pelo Decreto-Lei nº 
2.371, de 18 de novembro de 1987. 

Art. 14. Os integrantes das Carreiras de que tra-
ta esta Lei não fazem jus à percepção da Gratifi-
cação de Atividade de que trata a Lei Delegada 
no 13, de 27 de agosto de 1992.

Art. 17. Os ocupantes dos cargos de Auditor-Fis-
cal do Tesouro Nacional e de Técnico do Tesouro 
Nacional são transpostos, a partir de 1º de julho 
de 1999, na forma dos Anexos V e VI.

§ 1º Os ocupantes dos cargos de Fiscal de 
Contribuições Previdenciárias; Fiscal do Tra-
balho; Assistente Social, encarregados da 
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fiscalização do trabalho da mulher e do me-
nor; Engenheiro, encarregados da fiscaliza-
ção da segurança no trabalho; e Médico do 
Trabalho, encarregados da fiscalização das 
condições de salubridade do ambiente do 
trabalho, são transpostos, a partir de 1º de 
agosto de 1999, na forma do Anexo V.

§ 2º Os ocupantes do cargo de Arquiteto, 
encarregados da fiscalização da segurança 
no trabalho, são transpostos, a partir de 1º 
de setembro de 2001, na forma do Anexo V.

§ 3º Constatada a redução de remuneração 
decorrente da transposição de que trata 
este artigo, a diferença será paga a título de 
vantagem pessoal nominalmente identifica-
da, a ser absorvida por ocasião do desenvol-
vimento na Carreira.

Art. 18. O ingresso nos cargos de Auditor-Fis-
cal da Receita Federal, Auditor-Fiscal da Previ-
dência Social e Auditor-Fiscal do Trabalho dos 
aprovados em concurso, cujo edital tenha sido 
publicado até 30 de junho de 1999, dar-se-á, ex-
cepcionalmente, na classe A, padrão V.

Art. 19. Aplicam-se as disposições desta Lei a 
aposentadorias e pensões.

Parágrafo único. Constatada a redução de 
proventos ou pensão decorrente da aplica-
ção do disposto nesta Lei, a diferença será 
paga a título de vantagem pessoal nominal-
mente identificada.

Art. 20. O regime jurídico das Carreiras a que 
se refere esta Lei é exclusivamente o da Lei nº 
8.112, de 11 de dezembro de 1990.

Remuneração das Carreiras Vigente a 
Partir de 1º de Junho de 2002

Art. 20-A. O Poder Executivo regulamentará a 
forma de transferência de informações entre a 
Secretaria da Receita Federal do Brasil e a Secre-
taria de Inspeção do Trabalho para o desenvol-
vimento coordenado das atribuições a que se 
referem os arts. 6º e 11 desta Lei. (Incluído pela 
Lei nº 11.457, de 2007) (Vigência)

Disposições Finais

Art. 23. Ficam convalidados os atos praticados 
com base nas Medidas Provisórias nºs 2.175-29, 
de 24 de agosto de 2001, e 46, de 25 de junho 
de 2002.

Art. 24. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Art. 25. Ficam revogados o art. 5º da Lei nº 
7.711, de 22 de dezembro de 1988, o parágra-
fo único do art. 1º da Lei nº 8.448, de 21 de ju-
lho de 1992, e nos termos do art. 2º da Emen-
da Constitucional no 32, de 11 de setembro de 
2001, a Medida Provisória no 2.175-29, de 24 
de agosto de 2001.

Senado Federal, em 6 de dezembro de 2002.

Senador RAMEZ TEBET
Presidente do Senado Federal
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LEI Nº 11.890, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2008

Conversão da MPv nº 440, de 2008.
Mensagem de veto
Vide Lei nº 12.702, de 2012
Vide Decreto nº 7.133, de 2010
(Vide Lei nº 13.327, de 2016) (Produção de efeito)

Dispõe sobre a reestruturação da composição 
remuneratória das Carreiras de Auditoria da 
Receita Federal do Brasil e Auditoria-Fiscal do 
Trabalho, de que trata a Lei nº 10.910, de 15 de 
julho de 2004, das Carreiras da Área Jurídica, de 
que trata a Lei nº 11.358, de 19 de outubro de 
2006, das Carreiras de Gestão Governamental, 
de que trata a Medida Provisória no 2.229-43, de 
6 de setembro de 2001; das Carreiras do Banco 
Central do Brasil – BACEN, de que trata a Lei nº 
9.650, de 27 de maio de 1998; e da Carreira de 
Diplomata, de que trata a Lei nº 11.440, de 29 
de dezembro de 2006; cria o Plano de Carreiras 
e Cargos da Susep, o Plano de Carreiras e Car-
gos da CVM e o Plano de Carreiras e Cargos do 
IPEA; dispõe sobre a remuneração dos titulares 
dos cargos de Técnico de Planejamento P-1501 
do Grupo P-1500, de que trata a Lei nº 9.625, de 
7 de abril de 1998, e dos integrantes da Carreira 
Policial Civil dos extintos Territórios Federais do 
Acre, Amapá, Rondônia e Roraima de que tra-
ta a Lei nº 11.358, de 19 de outubro de 2006, 
sobre a criação de cargos de Defensor Público 
da União e a criação de cargos de Analista de 
Planejamento e Orçamento, e sobre o Sistema 
de Desenvolvimento na Carreira – SIDEC; alte-
ra as Leis nos 10.910, de 15 de julho de 2004, 
11.358, de 19 de outubro de 2006, e 9.650, de 
27 de maio de 1998, 11.457, de 16 de março de 
2007; revoga dispositivos da Medida Provisória 
no 2.229-43, de 6 de setembro de 2001, das Leis 
nos 9.650, de 27 de maio de 1998, 10.593, de 6 
de dezembro de 2002, 10.910, de 15 de julho de 
2004, 11.094, de 13 de janeiro de 2005, 11.344, 
de 8 de setembro de 2006, e 11.356, de 19 de 
outubro de 2006; e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a se-
guinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS CARREIRAS E DOS CARGOS DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL 

Seção I
DAS CARREIRAS DE  

AUDITORIA FEDERAL 

Art. 1º A Lei nº 10.910, de 15 de julho de 2004, 
passa a vigorar acrescida dos Anexos III e IV, na 
forma dos Anexos I e II desta Lei, respectiva-
mente.

Art. 2º A Lei nº 10.910, de 15 de julho de 2004, 
passa a vigorar com o art. 1º acrescido do se-
guinte parágrafo único e acrescida dos seguin-
tes dispositivos: 

“Art. 1º .........................................................
.................................................................. 

Parágrafo único. Os titulares de cargos de 
provimento efetivo das Carreiras de que tra-
ta o caput deste artigo serão reenquadra-
dos, a contar de 1º de julho de 2009, con-
forme disposto no Anexo III desta Lei.” (NR) 

“Art. 2º-A. A partir de 1º de julho de 2008, 
os titulares dos cargos de provimento efeti-
vo integrantes das Carreiras a que se refere 
o art. 1º desta Lei passam a ser remunera-
dos, exclusivamente, por subsídio, fixado 
em parcela única, vedado o acréscimo de 
qualquer gratificação, adicional, abono, prê-
mio, verba de representação ou outra espé-
cie remuneratória. 

Parágrafo único. Os valores do subsídio dos 
titulares dos cargos a que se refere o caput 
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deste artigo são os fixados no Anexo IV des-
ta Lei, com efeitos financeiros a partir das 
datas nele especificadas.” 

“Art. 2º-B. Estão compreendidas no subsí-
dio e não são mais devidas aos titulares dos 
cargos a que se refere o art. 1º desta Lei, a 
partir de 1º de julho de 2008, as seguintes 
espécies remuneratórias: 

I – Vencimento Básico; 

II – Gratificação de Atividade Tributária – 
GAT, de que trata o art. 3º desta Lei; 

III – Gratificação de Incremento da Fiscaliza-
ção e da Arrecadação – GIFA, de que trata o 
art. 4º desta Lei; e 

IV – Vantagem Pecuniária Individual – VPI, 
de que trata a Lei nº 10.698, de 2 de julho 
de 2003. 

Parágrafo único. Considerando o disposto 
no art. 2º-A desta Lei, os titulares dos cargos 
nele referidos não fazem jus à percepção 
das seguintes vantagens remuneratórias: 

I – Gratificação de Desempenho de Ativi-
dade Tributária – GDAT, de que trata o art. 
15 da Lei nº 10.593, de 6 de dezembro de 
2002; 

II – retribuição adicional variável, de que 
trata o art. 5º da Lei nº 7.711, de 22 de de-
zembro de 1988; 

III – Gratificação de Estímulo à Fiscalização 
e Arrecadação – GEFA, criada pelo Decreto-
-Lei nº 2.371, de 18 de novembro de 1987; e 

IV – Gratificação de Atividade – GAE, de que 
trata a Lei Delegada no 13, de 27 de agosto 
de 1992.” 

“Art. 2º-C. Além das parcelas e vantagens de 
que trata o art. 2º-B desta Lei, não são devi-
das aos titulares dos cargos a que se refere 
o art. 1º desta Lei, a partir de 1º de julho 
de 2008, as seguintes espécies remunerató-
rias: 

I – vantagens pessoais e Vantagens Pesso-
ais Nominalmente Identificadas – VPNI, de 
qualquer origem e natureza; 

II – diferenças individuais e resíduos, de 
qualquer origem e natureza; 

III – valores incorporados à remuneração 
decorrentes do exercício de função de dire-
ção, chefia ou assessoramento ou de cargo 
de provimento em comissão; 

IV – valores incorporados à remuneração 
referentes a quintos ou décimos; 

V – valores incorporados à remuneração a 
título de adicional por tempo de serviço; 

VI – vantagens incorporadas aos proventos 
ou pensões por força dos arts. 180 e 184 da 
Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952, e 
dos arts. 192 e 193 da Lei nº 8.112, de 11 de 
dezembro de 1990; 

VII – abonos; 

VIII – valores pagos a título de representa-
ção;

IX – adicional pelo exercício de atividades 
insalubres, perigosas ou penosas; 

X – adicional noturno; 

XI – adicional pela prestação de serviço ex-
traordinário; e 

XII – outras gratificações e adicionais, de 
qualquer origem e natureza, que não este-
jam explicitamente mencionados no art. 2º-
E.” 

“Art. 2º-D. Os servidores integrantes das 
Carreiras de que trata o art. 1º desta Lei não 
poderão perceber cumulativamente com 
o subsídio quaisquer valores ou vantagens 
incorporadas à remuneração por decisão 
administrativa, judicial ou extensão admi-
nistrativa de decisão judicial, de natureza 
geral ou individual, ainda que decorrentes 
de sentença judicial transitada em julgado.” 
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“Art. 2º-E. O subsídio dos integrantes das 
Carreiras de que trata o art. 1º desta Lei não 
exclui o direito à percepção, nos termos da 
legislação e regulamentação específica, de: 

I – gratificação natalina; 

II – adicional de férias; 

III – abono de permanência de que tratam o 
§ 19 do art. 40 da Constituição Federal, o § 
5º do art. 2º e o § 1º do art. 3º da Emenda 
Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 
2003; 

IV – retribuição pelo exercício de função de 
direção, chefia e assessoramento; e 

V – parcelas indenizatórias previstas em lei.” 

“Art. 2º-F. A aplicação das disposições desta 
Lei aos servidores ativos, aos inativos e aos 
pensionistas não poderá implicar redução 
de remuneração, de proventos e de pen-
sões. 

§ 1º Na hipótese de redução de remunera-
ção, de provento ou de pensão, em decor-
rência da aplicação do disposto nesta Lei, 
eventual diferença será paga a título de 
parcela complementar de subsídio, de na-
tureza provisória, que será gradativamente 
absorvida por ocasião do desenvolvimen-
to no cargo ou na Carreira por progressão 
ou promoção ordinária ou extraordinária, 
da reorganização ou da reestruturação dos 
cargos e das Carreiras ou das remunerações 
previstas nesta Lei, da concessão de reajus-
te ou vantagem de qualquer natureza, bem 
como da implantação dos valores constan-
tes do Anexo IV desta Lei. 

§ 2º A parcela complementar de subsídio 
referida no § 1º deste artigo estará sujeita 
exclusivamente à atualização decorrente de 
revisão geral da remuneração dos servido-
res públicos federais.” 

“Art. 2º-G. Aplica-se às aposentadorias con-
cedidas aos servidores integrantes das Car-
reiras de Auditoria da Receita Federal do 
Brasil e de Auditoria-Fiscal do Trabalho de 

que trata o art. 1º desta Lei e às pensões, 
ressalvadas as aposentadorias e pensões re-
guladas pelos arts. 1º e 2º da Lei nº 10.887, 
de 18 de junho de 2004, no que couber, o 
disposto nesta Lei em relação aos servido-
res que se encontram em atividade.” 

Art. 2º-A. Serão concedidas, com efeitos finan-
ceiros a partir da vigência do art. 9º da Lei nº 
11.457, de 16 de março de 2007, aos servidores 
ativos das Carreiras de que trata a Lei nº 10.910, 
de 15 de julho de 2004, que a elas façam jus, 
as progressões funcionais que não tenham sido 
concedidas entre 30 de junho de 1999 e 16 de 
março de 2007, em virtude da vedação contida 
no § 3º do art. 4º da Lei nº 10.593, de 6 de de-
zembro de 2002, na sua redação original. (Inclu-
ído Lei nº 12.269, de 2010)

§ 1º Para os fins do disposto no caput, caso 
não tenham sido aplicadas as respectivas 
avaliações de desempenho individual, serão 
consideradas as avaliações efetuadas para 
fins do pagamento das respectivas Gratifi-
cações de Desempenho, em cada período. 
(Incluído Lei nº 12.269, de 2010)

§ 2º Para os fins do disposto no Anexo III da 
Lei nº 10.910, de 2004, com a redação dada 
pelo Anexo I desta Lei, será considerada a 
posição do servidor na respectiva tabela re-
sultante da aplicação do disposto neste arti-
go. (Incluído Lei nº 12.269, de 2010)

§ 3º O disposto neste artigo aplica-se aos 
servidores inativos que no período de que 
trata o caput encontravam-se na atividade. 
(Incluído Lei nº 12.269, de 2010)

Art. 3º Os ocupantes dos cargos integrantes das 
carreiras de que trata o art. 1º da Lei nº 10.910, 
de 15 de julho de 2004, são impedidos de exer-
cer outra atividade, pública ou privada, poten-
cialmente causadora de conflito de interesses, 
nos termos da Lei nº 12.813, de 16 de maio 
de 2013. (Redação dada pela Lei nº 13.328, de 
2016)

§ 1º Na hipótese em que o exercício de ou-
tra atividade não configure conflito de inte-
resses, o servidor deverá observar o cum-
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primento da jornada do cargo, o horário de 
funcionamento do órgão ou da entidade e o 
dever de disponibilidade ao serviço público. 
(Redação dada pela Lei nº 13.328, de 2016)

§ 2º O plantão e a escala ou o regime de 
turnos alternados por revezamento serão 
regulados em ato conjunto dos Ministros de 
Estado do Planejamento, Orçamento e Ges-
tão, da Fazenda e do Trabalho e Emprego, 
observada a legislação vigente. 

§ 3º Nos casos aos quais se aplique o regi-
me de trabalho por plantões, escala ou regi-
me de turnos alternados por revezamento, 
é de, no máximo, 192 (cento e noventa e 
duas) horas mensais a jornada de trabalho 
dos integrantes dos cargos referidos no ca-
put deste artigo. 

Art. 4º Os integrantes das Carreiras a que se re-
fere o art. 1º da Lei nº 10.910, de 15 de julho de 
2004, somente poderão ser cedidos ou ter exer-
cício fora do respectivo órgão de lotação nas se-
guintes situações: 

I – requisições previstas em lei para órgãos 
e entidades da União; 

II – cessões para o exercício de cargo de Na-
tureza Especial ou cargos em comissão de 
nível igual ou superior a DAS-4 do Grupo-
-Direção e Assessoramento Superiores, ou 
equivalentes, em outros órgãos da União, 
em autarquias ou em fundações públicas 
federais; 

III – exercício dos cargos de Secretário de 
Estado ou do Distrito Federal, de cargos em 
comissão de nível equivalente ou superior 
ao de DAS-4 ou de dirigente máximo de en-
tidade da administração pública no âmbito 
dos Estados, do Distrito Federal, de prefei-
tura de capital ou de município com mais de 
500.000 (quinhentos mil) habitantes; (Reda-
ção dada pela Lei nº 12.269, de 2010)

IV – exercício de cargo de diretor ou de pre-
sidente de empresa pública ou sociedade 
de economia mista federal; 

V – ocupantes dos cargos efetivos da Carrei-
ra de Auditoria da Receita Federal do Brasil, 
nos seguintes órgãos do Ministério da Fa-
zenda: 

a) Gabinete do Ministro de Estado; 

b) Secretaria-Executiva; 

c) Escola de Administração Fazendária; 

d) Conselho de Contribuintes; e 

e) Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional; 

VI – ocupantes dos cargos de Auditor-Fiscal 
da Receita Federal do Brasil da Carreira de 
Auditoria da Receita Federal do Brasil, no 
Ministério da Previdência Social e no Insti-
tuto Nacional do Seguro Social – INSS; 

VII – ocupantes dos cargos efetivos da Car-
reira Auditoria-Fiscal do Trabalho, no Minis-
tério do Trabalho e Emprego, exclusivamen-
te nas unidades não integrantes do Sistema 
Federal de Inspeção do Trabalho definidas 
em regulamento; e 

VIII – (VETADO) 

Seção II
DAS CARREIRAS DA ÁREA JURÍDICA 

Art. 5º O Anexo I da Lei nº 11.358, de 19 de ou-
tubro de 2006, passa a vigorar na forma do Ane-
xo III desta Lei, com efeitos financeiros a partir 
das datas nele especificadas. 

Art. 6º Os ocupantes dos cargos de que tratam 
os incisos I a III e V do caput e o § 1º do art. 1º 
da Lei nº 11.358, de 19 de outubro de 2006, são 
impedidos de exercer outra atividade, pública 
ou privada, potencialmente causadora de con-
flito de interesses, nos termos da Lei nº 12.813, 
de 16 de maio de 2013. (Redação dada pela Lei 
nº 13.328, de 2016)

Parágrafo único. Na hipótese em que o 
exercício de outra atividade não configure 
conflito de interesses, o servidor deverá ob-
servar o cumprimento da jornada do cargo, 
o horário de funcionamento do órgão ou da 
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entidade e o dever de disponibilidade ao 
serviço público. (Redação dada pela Lei nº 
13.328, de 2016)

Art. 7º Os integrantes das Carreiras e os titula-
res de cargos a que se referem os incisos I, II, III 
e V do caput e o § 1º do art. 1º da Lei nº 11.358, 
de 19 de outubro de 2006, somente poderão 
ser cedidos ou ter exercício fora do respectivo 
órgão de lotação nas seguintes hipóteses: 

I – requisição pela Presidência ou Vice-Pre-
sidência da República; 

II – cessões para o exercício de cargo em co-
missão de nível CJ-3 ou superior em gabine-
te de Ministro do Supremo Tribunal Federal 
ou de Tribunal Superior; 

III – cessões para o exercício de cargo em 
comissão de nível CC-6 ou superior no Gabi-
nete do Procurador-Geral da República; 

IV – cessões para o exercício de cargo de 
Natureza Especial ou cargos em comissão 
de nível igual ou superior a DAS-4 do Grupo-
-Direção e Assessoramento Superiores, ou 
equivalentes, em órgãos do Poder Executi-
vo ou do Poder Legislativo da União, ou de 
suas autarquias e fundações públicas; 

V – exercício de cargo em comissão nos ór-
gãos da Advocacia-Geral da União, da Pro-
curadoria-Geral Federal, da Procuradoria do 
Banco Central do Brasil e da Procuradoria-
-Geral da Fazenda Nacional; 

VI – exercício de cargo, função ou encargo 
de titular de órgão jurídico da administra-
ção pública federal direta, autárquica ou 
fundacional; 

VII – exercício provisório ou prestação de 
colaboração temporária, pelo prazo máxi-
mo de 180 (cento e oitenta) dias, em órgãos 
da Advocacia-Geral da União, da Procura-
doria Geral Federal, da Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional ou da Procuradoria do 
Banco Central do Brasil; 

VIII – exercício de cargo de diretor ou de 
presidente de empresa pública ou socieda-
de de economia mista federal; 

IX – exercício dos cargos de Secretário de 
Estado ou do Distrito Federal, de cargos em 
comissão de nível equivalente ou superior 
ao de DAS-4 ou de dirigente máximo de en-
tidade da administração pública no âmbito 
dos Estados, do Distrito Federal, de prefei-
tura de capital ou de município com mais de 
500.000 (quinhentos mil) habitantes; (Reda-
ção dada pela Lei nº 12.269, de 2010)

X – no caso de ocupantes dos cargos efe-
tivos de Procurador Federal, para atuar no 
Conselho de Recursos da Previdência Social; 
e 

XI – no caso de Procurador da Fazenda Na-
cional, nos seguintes órgãos do Ministério 
da Fazenda: 

a) Gabinete do Ministro de Estado; 

b) Secretaria-Executiva; 

c) Escola de Administração Fazendária; e 

d) Conselho de Contribuintes. 

§ 1º Ressalvado o disposto no inciso I do ca-
put deste artigo, não se aplicam as hipóte-
ses de requisição previstas em lei nºs casos 
em que a cessão não esteja autorizada por 
este artigo. (Renumerado do parágrafo úni-
co pela Lei nº 12.269, de 2010)

§ 2º Durante o estágio probatório os inte-
grantes das carreiras de que trata este arti-
go somente poderão ser cedidos para ocu-
par cargo em comissão de nível DAS-6 do 
Grupo-Direção e Assessoramento Superio-
res e superiores, ou equivalentes. (Redação 
dada pela Lei nº 12.269, de 2010)

Art. 8º Os Defensores Públicos da União somen-
te poderão ser cedidos ou ter exercício fora do 
respectivo órgão de lotação nas seguintes hipó-
teses: 

I – requisição pela Presidência ou Vice-Pre-
sidência da República; 
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II – cessões para o exercício de cargo em co-
missão de nível CJ-3 ou superior em gabine-
te de Ministro do Supremo Tribunal Federal 
ou de Tribunal Superior; 

III – cessões para o exercício de cargo em 
comissão de nível CC-6 ou superior no Gabi-
nete do Procurador-Geral da República; 

IV – cessões para o exercício de cargo de 
Natureza Especial ou cargos em comissão 
de nível igual ou superior a DAS-4 do Grupo-
-Direção e Assessoramento Superiores, ou 
equivalentes, em outros órgãos da União, 
em autarquias ou em fundações públicas 
federais; 

V – exercício de cargo em comissão ou en-
cargo nos órgãos da Defensoria Pública da 
União; 

VI – exercício provisório ou prestação de co-
laboração temporária, pelo prazo máximo 
de 180 (cento e oitenta) dias, em órgãos da 
Defensoria Pública da União; 

VII – exercício de cargo de diretor ou de pre-
sidente de empresa pública ou sociedade 
de economia mista federal; 

VIII – exercício dos cargos de Secretário de 
Estado ou do Distrito Federal, de cargos em 
comissão de nível equivalente ou superior 
ao de DAS-4 ou de dirigente máximo de en-
tidade da administração pública no âmbito 
dos Estados, do Distrito Federal, de prefei-
tura de capital ou de município com mais de 
500.000 (quinhentos mil) habitantes; (Reda-
ção dada pela Lei nº 12.269, de 2010)

IX – exercício no Gabinete do Ministro de 
Estado ou na Secretaria-Executiva do Minis-
tério da Justiça. 

Parágrafo único. Ressalvado o disposto no 
inciso I do caput deste artigo, não se apli-
cam as hipóteses de requisição previstas em 
lei nºs casos em que a cessão não esteja au-
torizada por este artigo. 

Art. 9º O inciso VI do caput do art. 5º da Lei nº 
11.358, de 19 de outubro de 2006, passa a vigo-
rar com a seguinte redação: 

“Art. 5º ................................................................
...........................................................

VI – vantagens incorporadas aos proventos ou 
pensões por força dos arts. 180 e 184 da Lei nº 
1.711, de 28 de outubro de 1952, e dos arts. 
192 e 193 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro 
de 1990;

............................................................................

.......................................................” (NR) 

Seção III
DAS CARREIRAS DE GESTÃO  

GOVERNAMENTAL 

Art. 10. A partir de 1º de julho de 2008, passam 
a ser remunerados exclusivamente por subsídio, 
fixado em parcela única, vedado o acréscimo de 
qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, 
verba de representação ou outra espécie remu-
neratória, os titulares dos seguintes cargos de 
provimento efetivo: 

I – Analista de Finanças e Controle e Técnico 
de Finanças e Controle, da Carreira de Fi-
nanças e Controle; 

II – Analista de Planejamento e Orçamento 
e Técnico de Planejamento e Orçamento, da 
Carreira de Planejamento e Orçamento; 

III – Analista de Comércio Exterior da Carrei-
ra de Analista de Comércio Exterior; e 

IV – Especialista em Políticas Públicas e Ges-
tão Governamental da Carreira de Especia-
lista em Políticas Públicas e Gestão Gover-
namental. 

Parágrafo único. Os valores do subsídio dos 
titulares dos cargos a que se refere o caput 
deste artigo são os fixados no Anexo IV des-
ta Lei, com efeitos financeiros a partir das 
datas nele especificadas. 

Art. 11. Estão compreendidas no subsídio e não 
são mais devidas aos titulares dos cargos a que 
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se refere o art. 10 desta Lei, a partir de 1º de 
julho de 2008, as seguintes espécies remunera-
tórias: 

I – Vencimento Básico; 

II – Gratificação de Desempenho de Ativida-
de do Ciclo de Gestão – GCG, de que trata 
o art. 8º da Medida Provisória no 2.229-43, 
de 6 de setembro de 2001; e 

III – Vantagem Pecuniária Individual – VPI, 
de que trata a Lei nº 10.698, de 2 de julho 
de 2003. 

Parágrafo único. Considerando o disposto 
no art. 10 desta Lei, os titulares dos cargos 
nele referidos, conforme a Carreira a que 
pertençam, não fazem jus à percepção das 
seguintes vantagens remuneratórias: 

I – Gratificação de Desempenho e Produtivi-
dade – GDP, de que trata o art. 1º da Lei nº 
9.625, de 7 de abril de 1998; 

II – Gratificação de Planejamento, Orçamen-
to e de Finanças e Controle, de que trata o 
art. 7º da Lei nº 8.538, de 21 de dezembro 
de 1992; 

III – Gratificação de Desempenho e Eficiên-
cia – GDE, de que trata o art. 10 da Lei nº 
9.620, de 2 de abril de 1998; e 

IV – Gratificação de Atividade – GAE, de que 
trata a Lei Delegada nº 13, de 27 de agosto 
de 1992. 

Art. 12. Além das parcelas e vantagens de que 
trata o art. 11 desta Lei, não são devidas aos ti-
tulares dos cargos a que se refere o art. 10 desta 
Lei, a partir de 1º de julho de 2008, as seguintes 
parcelas: 

I – vantagens pessoais e Vantagens Pesso-
ais Nominalmente Identificadas – VPNI, de 
qualquer origem e natureza; 

II – diferenças individuais e resíduos, de 
qualquer origem e natureza; 

III – valores incorporados à remuneração 
decorrentes do exercício de função de dire-

ção, chefia ou assessoramento ou de cargo 
de provimento em comissão; 

IV – valores incorporados à remuneração 
referentes a quintos ou décimos; 

V – valores incorporados à remuneração a 
título de adicional por tempo de serviço; 

VI – vantagens incorporadas aos proventos 
ou pensões por força dos arts. 180 e 184 da 
Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952, e 
dos arts. 192 e 193 da Lei nº 8.112, de 11 de 
dezembro de 1990; 

VII – abonos; 

VIII – valores pagos a título de representa-
ção; 

IX – adicional pelo exercício de atividades 
insalubres, perigosas ou penosas; 

X – adicional noturno; 

XI – adicional pela prestação de serviço ex-
traordinário; e 

XII – outras gratificações e adicionais, de 
qualquer origem e natureza, que não este-
jam explicitamente mencionados no art. 14 
desta Lei. 

Art. 13. Os servidores integrantes das Carrei-
ras de que trata o art. 10 desta Lei não pode-
rão perceber cumulativamente com o subsídio 
quaisquer valores ou vantagens incorporadas à 
remuneração por decisão administrativa, judi-
cial ou extensão administrativa de decisão judi-
cial, de natureza geral ou individual, ainda que 
decorrentes de sentença judicial transitada em 
julgado. 

Art. 14. O subsídio dos integrantes das Carrei-
ras de que trata o art. 10 desta Lei não exclui o 
direito à percepção, nos termos da legislação e 
regulamentação específica, de: 

I – gratificação natalina; 

II – adicional de férias; 

III – abono de permanência de que tratam o 
§ 19 do art. 40 da Constituição Federal, o § 
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5º do art. 2º e o § 1º do art. 3º da Emenda 
Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 
2003; 

IV – retribuição pelo exercício de função de 
direção, chefia e assessoramento; e 

V – parcelas indenizatórias previstas em lei. 

Art. 15. A aplicação das disposições contidas 
nos arts. 10 a 14 desta Lei aos servidores ativos, 
aos inativos e aos pensionistas não poderá im-
plicar redução de remuneração, de proventos e 
de pensões. 

§ 1º Na hipótese de redução de remunera-
ção, de provento ou de pensão, em decor-
rência da aplicação do disposto nesta Lei, 
eventual diferença será paga a título de par-
cela complementar de subsídio, de nature-
za provisória, que será gradativamente ab-
sorvida por ocasião do desenvolvimento no 
cargo ou na Carreira por progressão ou pro-
moção, ordinária ou extraordinária, da reor-
ganização ou da reestruturação dos cargos 
e das Carreiras ou das remunerações, de 
que trata o art. 10 desta Lei, da concessão 
de reajuste ou vantagem de qualquer natu-
reza, bem como da implantação dos valores 
constantes do Anexo IV desta Lei. 

§ 2º A parcela complementar de subsídio 
referida no § 1º deste artigo estará sujeita 
exclusivamente à atualização decorrente de 
revisão geral da remuneração dos servido-
res públicos federais. 

Art. 16. Aplica-se às aposentadorias concedidas 
aos servidores integrantes das Carreiras de que 
trata o art. 10 desta Lei e às pensões, ressalva-
das as aposentadorias e pensões reguladas pe-
los arts. 1º e 2º da Lei nº 10.887, de 18 de junho 
de 2004, no que couber, o disposto nos arts. 10 
a 15 desta Lei em relação aos servidores que se 
encontram em atividade. 

Art. 17. Os ocupantes dos cargos de que trata o 
art. 10 desta Lei são impedidos de exercer outra 
atividade, pública ou privada, potencialmente 
causadora de conflito de interesses, nos termos 

da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013. (Reda-
ção dada pela Lei nº 13.328, de 2016)

Parágrafo único. Na hipótese em que o 
exercício de outra atividade não configure 
conflito de interesses, o servidor deverá ob-
servar o cumprimento da jornada do cargo, 
o horário de funcionamento do órgão ou da 
entidade e o dever de disponibilidade ao 
serviço público. (Redação dada pela Lei nº 
13.328, de 2016)

Art. 18. Os integrantes das Carreiras a que se re-
fere o art. 10 desta Lei somente poderão ser ce-
didos ou ter exercício fora do respectivo órgão 
de lotação nas situações definidas no art. 1º da 
Lei nº 9.625, de 7 de abril de 1998, e, ainda, nas 
seguintes: 

I – requisições previstas em lei para órgãos 
e entidades da União; 

II – ocupantes dos cargos efetivos da Carrei-
ra de Analista de Comércio Exterior: 

a) cedidos para o exercício de cargos em co-
missão nos seguintes órgãos: 

1. Ministério do Turismo; 

2. Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento; 

3. Ministério da Fazenda; e 

4. Ministério do Planejamento, Orçamento 
e Gestão; 

5. Secretaria Executiva da Câmara de Co-
mércio Exterior; (Incluído pela Lei nº 
13.341, de 2016)

b) exercício provisório ou prestação de co-
laboração temporária, para a realização de 
outras atividades consideradas estratégicas 
de Governo relacionadas ao comércio exte-
rior, expressamente definidas, mediante ato 
do Ministro de Estado do Desenvolvimento, 
da Indústria e do Comércio Exterior; 

III – ocupantes dos cargos efetivos da Car-
reira de Especialista em Políticas Públicas e 
Gestão Governamental, independentemen-
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te de cessão ou requisição, mediante auto-
rização do Ministro de Estado do Planeja-
mento, Orçamento e Gestão, nos órgãos e 
entidades da administração pública federal 
direta, autárquica e fundacional; 

IV – cessões para o exercício de cargo de 
Natureza Especial ou cargos em comissão 
de nível igual ou superior a DAS-4 do Grupo-
-Direção e Assessoramento Superiores, ou 
equivalentes, em outros órgãos da União, 
em autarquias ou em fundações públicas 
federais; 

V – exercício dos cargos de Secretário de 
Estado ou do Distrito Federal, de cargos em 
comissão de nível equivalente ou superior 
ao de DAS-4 ou de dirigente máximo de en-
tidade da administração pública no âmbito 
dos Estados, do Distrito Federal, de prefei-
tura de capital ou de município com mais de 
500.000 (quinhentos mil) habitantes; (Reda-
ção dada pela Lei nº 12.269, de 2010)

VI – exercício de cargo de diretor ou de pre-
sidente de empresa pública ou sociedade 
de economia mista federal. 

VII – exercício de cargo de auditor-chefe ou 
equivalente de empresa pública ou socie-
dade de economia mista federal, exclusiva-
mente para servidor da Carreira de Finanças 
e Controle. (Incluído pela Lei nº 12.702, de 
2012)

Seção IV
DAS CARREIRAS DO  

BANCO CENTRAL DO BRASIL 

Art. 19. O Anexo II da Lei nº 9.650, de 27 de 
maio de 1998, passa a vigorar nos termos do 
Anexo V desta Lei, produzindo efeitos financei-
ros a partir da data nele especificada. 

Art. 20. A Lei nº 9.650, de 27 de maio de 1998, 
passa a vigorar acrescida dos seguintes disposi-
tivos: 

“Art. 9º-A. A partir de 1º de julho de 2008, 
passam a ser remunerados exclusivamente 
por subsídio, fixado em parcela única, ve-

dado o acréscimo de qualquer gratificação, 
adicional, abono, prêmio, verba de repre-
sentação ou outra espécie remuneratória, 
os titulares dos seguintes cargos de provi-
mento efetivo da Carreira de Especialista do 
Banco Central do Brasil: 

I – Analista do Banco Central do Brasil; e 

II – Técnico do Banco Central do Brasil. 

Parágrafo único. Os valores do subsídio dos 
titulares dos cargos a que se refere o caput 
deste artigo são os fixados no Anexo II-A, 
com efeitos financeiros a partir das datas 
nele especificadas.” 

“Art. 9º-B. Estão compreendidas no subsídio 
e não são mais devidas aos titulares dos car-
gos a que se refere o art. 9º-A desta Lei, a 
partir de 1º de julho de 2008, as seguintes 
espécies remuneratórias: 

I – Vencimento Básico; 

II – Gratificação de Qualificação – GQ, de 
que trata o art. 10 desta Lei; 

III – Gratificação de Atividade do Banco Cen-
tral – GABC, de que trata o art. 11 desta Lei; 
e 

IV – Vantagem Pecuniária Individual – VPI, 
de que trata a Lei nº 10.698, de 2 de julho 
de 2003. 

Parágrafo único. Considerando o disposto 
no art. 9º-A desta Lei, os titulares dos car-
gos nele referidos não fazem jus à percep-
ção das vantagens de que trata a Lei Delega-
da no 13, de 27 de agosto de 1992.” 

“Art. 9º-C. Além das parcelas e vantagens de 
que trata o art. 9º-B, não são devidas aos ti-
tulares dos cargos a que se refere o art. 9º-A 
desta Lei, a partir de 1º de julho de 2008, as 
seguintes parcelas: 

I – vantagens pessoais e Vantagens Pesso-
ais Nominalmente Identificadas – VPNI, de 
qualquer origem e natureza; 
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II – diferenças individuais e resíduos, de 
qualquer origem e natureza; 

III – valores incorporados à remuneração 
decorrentes do exercício de função de dire-
ção, chefia ou assessoramento ou de cargo 
de provimento em comissão; 

IV – valores incorporados à remuneração 
referentes a quintos ou décimos; 

V – valores incorporados à remuneração a 
título de adicional por tempo de serviço; 

VI – vantagens incorporadas aos proventos 
ou pensões por força dos arts. 180 e 184 da 
Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952, e 
dos arts. 192 e 193 da Lei nº 8.112, de 11 de 
dezembro de 1990; 

VII – abonos; 

VIII – valores pagos a título de representa-
ção; 

IX – adicional pelo exercício de atividades 
insalubres, perigosas ou penosas; 

X – adicional noturno; 

XI – adicional pela prestação de serviço ex-
traordinário; e 

XII – outras gratificações e adicionais, de 
qualquer origem e natureza, que não es-
tejam explicitamente mencionados no art. 
9º-E desta Lei. 

“Art. 9º-D. Os servidores integrantes da Car-
reira de que trata o art. 9º-A desta Lei não 
poderão perceber cumulativamente com 
o subsídio quaisquer valores ou vantagens 
incorporadas à remuneração por decisão 
administrativa, judicial ou extensão admi-
nistrativa de decisão judicial, de natureza 
geral ou individual, ainda que decorrentes 
de sentença judicial transitada em julgado.” 

“Art. 9º-E. O subsídio dos integrantes da 
Carreira de que trata o art. 9º-A desta Lei 
não exclui o direito à percepção, nos termos 
da legislação e regulamentação específica, 
de: 

I – gratificação natalina; 

II – adicional de férias; 

III – abono de permanência de que tratam o 
§ 19 do art. 40 da Constituição Federal, o § 
5º do art. 2º e o § 1º do art. 3º da Emenda 
Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 
2003; 

IV – retribuição pelo exercício de função de 
direção, chefia e assessoramento; e 

V – parcelas indenizatórias previstas em lei.” 

“Art. 9º-F. A aplicação das disposições conti-
das nos arts. 9º-A a 9º-E desta Lei aos servi-
dores ativos, aos inativos e aos pensionistas 
não poderá implicar redução de remunera-
ção, de proventos e de pensões. 

§ 1º Na hipótese de redução de remunera-
ção, de provento ou de pensão, em decor-
rência da aplicação do disposto nesta Lei, 
eventual diferença será paga a título de 
parcela complementar de subsídio, de na-
tureza provisória, que será gradativamente 
absorvida por ocasião do desenvolvimento 
no cargo ou na Carreira por progressão ou 
promoção, ordinária ou extraordinária, da 
reorganização ou da reestruturação dos car-
gos e da Carreira ou das remunerações, de 
que trata o art. 9º-A desta Lei, da concessão 
de reajuste ou vantagem de qualquer natu-
reza, bem como da implantação dos valores 
constantes do Anexo II-A desta Lei. 

§ 2º A parcela complementar de subsídio 
referida no § 1º deste artigo estará sujeita 
exclusivamente à atualização decorrente de 
revisão geral da remuneração dos servido-
res públicos federais.” 

“Art. 9º-G. Aplica-se às aposentadorias con-
cedidas aos servidores integrantes da Car-
reira de que trata o art. 9º-A desta Lei e às 
pensões, ressalvadas as aposentadorias e 
pensões reguladas pelos arts. 1º e 2º da Lei 
nº 10.887, de 18 de junho de 2004, no que 
couber, o disposto nos arts. 9º-A a 9º-F em 



MTE - Auditor Fiscal do Trabalho – Direito do Trabalho – Prof. Fabrício Aita

www.acasadoconcurseiro.com.br 2935

relação aos servidores que se encontram 
em atividade.” 

Art. 21. O parágrafo único do art. 11 da Lei nº 
9.650, de 27 de maio de 1998, passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

“Art. 11. ........................................................
.................................................................. 

Parágrafo único. A partir de 1º de março de 
2008 e até 30 de junho de 2008, a gratifica-
ção de que trata o caput deste artigo será 
paga aos servidores que a ela fazem jus em 
valor correspondente a 75% (setenta e cin-
co por cento) incidentes sobre o maior ven-
cimento básico do respectivo cargo.” (NR) 

Art. 22. Os ocupantes dos cargos integrantes 
da carreira de Especialista do Banco Central do 
Brasil são impedidos de exercer outra atividade, 
pública ou privada, potencialmente causadora 
de conflito de interesses, nos termos da Lei nº 
12.813, de 16 de maio de 2013. (Redação dada 
pela Lei nº 13.328, de 2016)

Parágrafo único. Na hipótese em que o 
exercício de outra atividade não configure 
conflito de interesses, o servidor deverá ob-
servar o cumprimento da jornada do cargo, 
o horário de funcionamento do órgão ou da 
entidade e o dever de disponibilidade ao 
serviço público. (Redação dada pela Lei nº 
13.328, de 2016)

Art. 23. Os integrantes da Carreira de Especialis-
ta do Banco Central do Brasil somente poderão 
ser cedidos ou ter exercício fora do Banco Cen-
tral do Brasil e de suas unidades nas seguintes 
situações: 

I – requisições previstas em lei para órgãos 
e entidades da União; 

II – cessões para o exercício de cargo de Na-
tureza Especial ou cargos em comissão de 
nível igual ou superior a DAS-4 do Grupo-
-Direção e Assessoramento Superiores, ou 
equivalentes, em outros órgãos da União, 
em autarquias ou em fundações públicas 
federais; 

III – cessão para o exercício de cargos em 
comissão nos seguintes órgãos do Ministé-
rio da Fazenda: 

a) Gabinete do Ministro de Estado; 

b) Secretaria-Executiva; 

c) Secretaria de Política Econômica; 

d) Secretaria de Acompanhamento Econô-
mico; 

e) Secretaria de Assuntos Internacionais; 

f) Secretaria do Tesouro Nacional; 

g) Secretaria Extraordinária de Reformas 
Econômicas e Fiscais; 

h) Conselho de Recursos do Sistema Finan-
ceiro Nacional; e 

i) Conselho de Controle de Atividades Fi-
nanceiras – COAF; 

IV – exercício de cargo de diretor ou de pre-
sidente de empresa pública ou sociedade 
de economia mista federal; e 

V – exercício dos cargos de Secretário de 
Estado ou do Distrito Federal, de cargos em 
comissão de nível equivalente ou superior 
ao de DAS-4 ou de dirigente máximo de en-
tidade da administração pública no âmbito 
dos Estados, do Distrito Federal, de prefei-
tura de capital ou de município com mais de 
500.000 (quinhentos mil) habitantes. (Reda-
ção dada pela Lei nº 12.269, de 2010)

Art. 24. A Lei nº 9.650, de 27 de maio de 1998, 
passa a vigorar acrescida do Anexo II-A, na for-
ma do Anexo VI desta Lei. 

Seção V
DA CARREIRA DE DIPLOMATA 

Art. 25. Os titulares dos cargos de provimento 
efetivo da Carreira de Diplomata, que integra o 
Serviço Exterior Brasileiro nos termos do art. 2º 
da Lei nº 11.440, de 29 de dezembro de 2006, 
passam a ser remunerados exclusivamente por 
subsídio, fixado em parcela única, vedado o 
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acréscimo de qualquer gratificação, adicional, 
abono, prêmio, verba de representação ou ou-
tra espécie remuneratória. 

Parágrafo único. Os valores do subsídio dos 
titulares dos cargos a que se refere o caput 
deste artigo são os fixados no Anexo VII des-
ta Lei, com efeitos financeiros a partir das 
datas nele especificadas. 

Art. 26. Estão compreendidas no subsídio e não 
são mais devidas aos titulares dos cargos a que 
se refere o art. 25 desta Lei, a partir de 1º de 
julho de 2008, as seguintes espécies remunera-
tórias: 

I – Vencimento Básico; 

II – Gratificação de Desempenho de Ativida-
de Diplomática – GDAD, de que trata o art. 
3º da Lei nº 10.479, de 28 de junho de 2002; 
e 

III – Vantagem Pecuniária Individual – VPI, 
de que trata a Lei nº 10.698, de 2 de julho 
de 2003. 

Parágrafo único. Considerando o disposto 
no art. 25 desta Lei, os titulares dos cargos 
nele referidos não fazem jus à percepção 
das seguintes vantagens remuneratórias: 

I – Gratificação de Habilitação Profissional e 
Acesso, de que tratam o inciso V do caput 
do art. 3º do Decreto-Lei nº 2.405, de 29 de 
dezembro de 1987, e o inciso IV do § 5º do 
art. 2º da Lei nº 7.923, de 12 de dezembro 
de 1989; e 

II – Gratificação de Atividade – GAE, de que 
trata a Lei Delegada nº 13, de 27 de agosto 
de 1992. 

Art. 27. Além das parcelas e vantagens de que 
trata o art. 26 desta Lei, não são devidas aos ti-
tulares dos cargos a que se refere o art. 25 desta 
Lei, a partir de 1º de julho de 2008, as seguintes 
parcelas: 

I – vantagens pessoais e Vantagens Pesso-
ais Nominalmente Identificadas – VPNI, de 
qualquer origem e natureza; 

II – diferenças individuais e resíduos, de 
qualquer origem e natureza; 

III – valores incorporados à remuneração 
decorrentes do exercício de função de dire-
ção, chefia ou assessoramento ou de cargo 
de provimento em comissão; 

IV – valores incorporados à remuneração 
referentes a quintos ou décimos; 

V – valores incorporados à remuneração a 
título de adicional por tempo de serviço; 

VI – vantagens incorporadas aos proventos 
ou pensões por força dos arts. 180 e 184 da 
Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952, e 
dos arts. 192 e 193 da Lei nº 8.112, de 11 de 
dezembro de 1990; 

VII – abonos; 

VIII – valores pagos a título de representa-
ção; 

IX – adicional pelo exercício de atividades 
insalubres, perigosas ou penosas; 

X – adicional noturno; 

XI – adicional pela prestação de serviço ex-
traordinário; e 

XII – outras gratificações e adicionais, de 
qualquer origem e natureza, que não este-
jam explicitamente mencionados no art. 29 
desta Lei. 

Art. 28. Os servidores integrantes da Carreira de 
que trata o art. 25 desta Lei não poderão per-
ceber cumulativamente com o subsídio quais-
quer valores ou vantagens incorporadas à remu-
neração por decisão administrativa, judicial ou 
extensão administrativa de decisão judicial, de 
natureza geral ou individual, ainda que decor-
rentes de sentença judicial transitada em julga-
do. 

Art. 29. O subsídio dos integrantes da Carreira 
de que trata o art. 25 desta Lei não exclui o di-
reito à percepção, nos termos da legislação e re-
gulamentação específica, de: 
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I – gratificação natalina; 

II – adicional de férias; 

III – abono de permanência de que tratam o 
§ 19 do art. 40 da Constituição Federal, o § 
5º do art. 2º e o § 1º do art. 3º da Emenda 
Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 
2003; 

IV – retribuição pelo exercício de função de 
direção, chefia e assessoramento; e 

V – parcelas indenizatórias previstas em lei. 

Art. 30. Aplica-se às aposentadorias concedidas 
aos servidores integrantes da Carreira a que se 
refere o art. 25 desta Lei e às pensões, ressal-
vadas as aposentadorias e pensões reguladas 
pelos arts. 1º e 2º da Lei nº 10.887, de 18 de 
junho de 2004, no que couber, o disposto nesta 
Lei em relação aos servidores que se encontram 
em atividade. 

Art. 31. Os ocupantes dos cargos integrantes da 
carreira de Diplomata são impedidos de exercer 
outra atividade, pública ou privada, potencial-
mente causadora de conflito de interesses, nos 
termos da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013. 
(Redação dada pela Lei nº 13.328, de 2016)

Parágrafo único. Na hipótese em que o 
exercício de outra atividade não configure 
conflito de interesses, o servidor deverá ob-
servar o cumprimento da jornada do cargo, 
o horário de funcionamento do órgão ou da 
entidade e o dever de disponibilidade ao 
serviço público. (Redação dada pela Lei nº 
13.328, de 2016)

Art. 32. Os integrantes da Carreira de Diploma-
ta somente poderão ser cedidos ou ter exercício 
fora do respectivo órgão de lotação nas seguin-
tes situações: 

I – requisição prevista em lei para órgãos e 
entidades da União; 

II – cessões para o exercício de cargo de Na-
tureza Especial ou cargos em comissão de 
nível igual ou superior a DAS-4 do Grupo-
-Direção e Assessoramento Superiores, ou 

equivalentes, em outros órgãos da União, 
em autarquias ou em fundações públicas 
federais; 

III – exercício de cargo de diretor ou de pre-
sidente de empresa pública ou sociedade 
de economia mista federal; 

IV – exercício dos cargos de Secretário de 
Estado ou do Distrito Federal, de cargos em 
comissão de nível equivalente ou superior 
ao de DAS-4 ou de dirigente máximo de en-
tidade da administração pública no âmbito 
dos Estados, do Distrito Federal, de prefei-
tura de capital ou de município com mais de 
500.000 (quinhentos mil) habitantes; (Reda-
ção dada pela Lei nº 12.269, de 2010)

V – cessão para o exercício de cargos em 
comissão em Secretarias de Assuntos Inter-
nacionais e órgãos equivalentes da adminis-
tração direta do Poder Executivo. 

Art. 33. A aplicação das disposições contidas 
nos arts. 25 a 28 desta Lei aos servidores ativos, 
aos inativos e aos pensionistas não poderá im-
plicar redução de remuneração, de proventos e 
de pensões. 

§ 1º Na hipótese de redução de remunera-
ção, de provento ou de pensão, em decor-
rência da aplicação do disposto nesta Lei, 
eventual diferença será paga a título de 
parcela complementar de subsídio, de na-
tureza provisória, que será gradativamente 
absorvida por ocasião do desenvolvimento 
no cargo ou na Carreira por progressão ou 
promoção, ordinária ou extraordinária, da 
reorganização ou da reestruturação dos car-
gos e das Carreiras ou das remunerações, 
de que trata esta Seção, da concessão de 
reajuste ou vantagem de qualquer nature-
za, bem como da implantação dos valores 
constantes do Anexo VII desta Lei. 

§ 2º A parcela complementar de subsídio 
referida no § 1º deste artigo estará sujeita 
exclusivamente à atualização decorrente de 
revisão geral da remuneração dos servido-
res públicos federais. 
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Seção VI
DO PLANO DE CARREIRAS E CARGOS 
DA SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS 

PRIVADOS – SUSEP 

Art. 34. Fica estruturado o Plano de Carreiras e 
Cargos da Superintendência de Seguros Priva-
dos – SUSEP, abrangendo os titulares de cargos 
de provimento efetivo do Quadro de Pessoal da 
Susep, de que tratam o art. 38 do Decreto-Lei 
nº 73, de 21 de novembro de 1966, e a Lei nº 
9.015, de 30 de março de 1995, composto pelas 
seguintes Carreiras e cargos: 

I – de nível superior, Carreira de Analista 
Técnico da Susep, composta pelos cargos de 
Analista Técnico da Susep; e 

II – de nível intermediário, cargos de pro-
vimento efetivo de nível intermediário do 
Quadro de Pessoal da Susep. 

Parágrafo único. A partir de 1º de janeiro 
de 2017, o cargo de nível intermediário de 
Agente Executivo fica reorganizado na car-
reira de Agente Executivo da Susep. (Reda-
ção dada pela Le nº 13.327, de 2016) (Pro-
dução de efeito)

Art. 35. Os cargos de nível superior e interme-
diário do Plano de Carreiras e Cargos da Susep 
são agrupados em classes e padrões, conforme 
estabelecido no Anexo VIII desta Lei. 

§ 1º Os atuais cargos ocupados cujos titu-
lares tenham observado o disposto no § 3º 
do art. 52 desta Lei, bem como os cargos 
vagos e os demais, à medida que vagarem, 
de Analista Técnico da Susep do quadro de 
Pessoal da Susep passam a integrar a Carrei-
ra de que trata o inciso I do caput do art. 34 
desta Lei. 

§ 2º O disposto no § 1º deste artigo não 
representa, para qualquer efeito legal, in-
clusive para efeito de aposentadoria, des-
continuidade em relação ao cargo e às atri-
buições desenvolvidas pelos seus titulares. 

§ 3º Os cargos de nível intermediário do 
Quadro de Pessoal da Susep, de que trata o 
inciso II do caput do art. 34 desta Lei, vagos 
em 29 de agosto de 2008 e os que vierem 
a vagar, são transformados em cargos de 
Agente Executivo da Susep.

§ 4º A partir de 1º de janeiro de 2017, os 
cargos ocupados de Agente Executivo do 
quadro de pessoal da Susep cuja investidu-
ra tenha observado as pertinentes normas 
constitucionais e ordinárias anteriores a 5 
de outubro de 1988 e, se posterior a essa 
data, tenha decorrido de aprovação em 
concurso público, bem como os cargos va-
gos e os demais cargos, à medida que va-
garem, passam a integrar a carreira de que 
trata o parágrafo único do art. 34 desta Lei. 
(Incluído pela Le nº 13.327, de 2016) (Pro-
dução de efeito)

§ 5º O enquadramento a que se refere o § 
4º não representa, para qualquer efeito le-
gal, inclusive para efeito de aposentadoria, 
descontinuidade em relação à carreira, ao 
cargo e às atribuições atuais desenvolvi-
das por seus titulares. (Incluído pela Le nº 
13.327, de 2016) (Produção de efeito)

§ 6º Os efeitos decorrentes do enquadra-
mento a que se refere o § 4º aplicar-se-ão 
ao posicionamento dos aposentados e dos 
pensionistas nas tabelas remuneratórias 
da carreira de Agente Executivo, nos casos 
em que a aposentadoria ou a instituição da 
pensão tenha ocorrido com fundamento 
nos arts. 3º, 6º ou 6º-A da Emenda Consti-
tucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, 
ou no art. 3º da Emenda Constitucional nº 
47, de 5 de julho de 2005. (Incluído pela Le 
nº 13.327, de 2016) (Produção de efeito)

§ 7º O posicionamento dos aposentados e 
dos pensionistas a que se refere o § 6º na 
Tabela de Subsídios da carreira de Agente 
Executivo será referenciado à situação em 
que o servidor se encontrava na data de 
aposentadoria ou na data em que se origi-
nou a pensão, respeitadas as alterações re-
lativas a posicionamentos decorrentes de 



MTE - Auditor Fiscal do Trabalho – Direito do Trabalho – Prof. Fabrício Aita

www.acasadoconcurseiro.com.br 2939

legislação específica. (Incluído pela Le nº 
13.327, de 2016) (Produção de efeito)

Art. 36. A Carreira e os cargos do Plano de Car-
reiras e Cargos da Susep destinam-se ao exer-
cício das respectivas atribuições em diferentes 
níveis de complexidade e responsabilidade, 
bem como ao exercício de atividades de natu-
reza técnica, administrativa e de gestão relativas 
à regulação, supervisão, fiscalização e incentivo 
das atividades de seguros, previdência comple-
mentar aberta, capitalização e resseguros. 

Art. 37. É de 40 (quarenta) horas semanais a 
carga horária de trabalho dos titulares dos car-
gos integrantes do Plano de Carreiras e Cargos 
da Susep, ressalvadas as hipóteses amparadas 
em legislação específica. 

Art. 38. Incumbe aos titulares dos cargos de 
Analista Técnico da Susep o desenvolvimento de 
atividades ligadas a controle econômico, finan-
ceiro e contábil das entidades supervisionadas; 
fiscalização, controle e orientação às entidades 
supervisionadas; execução das atividades rela-
cionadas a regimes especiais; realização de es-
tudos atuariais e de normas técnicas no âmbito 
das operações realizadas pelas entidades super-
visionadas; análise da autorização de produtos; 
implantação, administração e gerenciamento de 
sistemas informatizados; prestação de suporte 
técnico e operacional aos usuários; execução 
de outras atividades compatíveis com o nível de 
complexidade das atribuições do cargo e o exer-
cício das atribuições previstas em leis e regula-
mentos específicos, em especial o disposto no 
art. 1º da Lei nº 9.015, de 30 de março de 1995. 

Art. 39. Sem prejuízo das atuais atribuições, é 
atribuição geral dos cargos de nível intermedi-
ário do Quadro de Pessoal da Susep oferecer 
suporte especializado às atividades decorrentes 
das atribuições definidas no art. 38 desta Lei. 

Art. 40. São requisitos para ingresso na classe 
inicial dos cargos de que tratam os incisos I e II 
do caput do art. 34 desta Lei: 

I – aprovação em concurso público de pro-
vas ou de provas e títulos; 

II – diploma de conclusão de ensino supe-
rior em nível de graduação, em cursos reco-
nhecidos pelo Ministério da Educação e, se 
for o caso, habilitação legal específica, con-
forme definido no edital do concurso, para 
os cargos de nível superior; e 

III – certificado de conclusão de ensino 
médio ou equivalente e habilitação legal 
específica, se for o caso, fornecido por ins-
tituição de ensino oficialmente autorizada, 
conforme definido no edital do concurso, 
para os cargos de nível intermediário. 

§ 1º O concurso público referido no inciso I 
do caput deste artigo poderá ser organizado 
em uma ou mais etapas, incluindo curso de 
formação quando julgado pertinente, con-
forme dispuser o edital de abertura do cer-
tame e observada a legislação pertinente. 

§ 2º O concurso público a que se refere o 
§ 1º deste artigo poderá ser realizado por 
áreas de especialização referentes à área de 
formação do candidato, conforme dispuser 
o edital de abertura do certame. 

Art. 41. O desenvolvimento do servidor nas Car-
reiras e cargos que integram o Plano de Carrei-
ras e Cargos da Susep ocorrerá mediante pro-
gressão funcional e promoção. 

§ 1º Para os fins do disposto no caput deste 
artigo, progressão é a passagem do servidor 
para o padrão de vencimento imediatamen-
te superior dentro de uma mesma classe, e 
promoção, a passagem do servidor do últi-
mo padrão de uma classe para o primeiro 
padrão da classe imediatamente superior. 

§ 2º Ato do Poder Executivo regulamenta-
rá os critérios de concessão de progressão 
funcional e promoção de que trata o caput 
deste artigo. 

Art. 42. O desenvolvimento do servidor nas Car-
reiras e cargos que integram o Plano de Carrei-
ras e Cargos da Susep obedecerá às seguintes 
regras: 



 

www.acasadoconcurseiro.com.br2940

I – interstício mínimo de 12 (doze) meses 
entre cada progressão; 

II – habilitação em avaliação de desempe-
nho individual correspondente a, no míni-
mo, 70% (setenta por cento) do limite máxi-
mo da pontuação das avaliações realizadas 
no interstício considerado para a progres-
são; e 

III – competência e qualificação profissio-
nal. 

§ 1º O interstício para fins de progressão 
funcional será: 

I – computado em dias, descontados os 
afastamentos que não forem legalmente 
considerados de efetivo exercício; e 

II – suspenso nos casos em que o servidor se 
afastar sem remuneração, sendo retomado 
o cômputo a partir do retorno à atividade.

§ 2º Enquanto não forem regulamentadas 
as progressões e promoções dos titulares 
de cargos integrantes do Plano de Carreiras 
e Cargos da Susep, elas serão concedidas 
observando-se as normas vigentes em 28 
de agosto de 2008. 

§ 3º Na contagem do interstício necessário 
à promoção e à progressão, será aproveita-
do o tempo computado até 28 de agosto de 
2008. 

Art. 43. São pré-requisitos mínimos para pro-
moção às classes dos cargos de nível superior 
do Plano de Carreiras e Cargos da Susep: 

I – para a Classe B, possuir certificação em 
eventos de capacitação, totalizando, no mí-
nimo, 160 (cento e sessenta) horas, e qua-
lificação profissional com experiência mí-
nima de 5 (cinco) anos, ambas no campo 
específico de atuação do cargo; 

II – para a Classe C, possuir certificação em 
eventos de capacitação, totalizando, no mí-
nimo, 240 (duzentas e quarenta) horas, e 
qualificação profissional com experiência 

mínima de 8 (oito) anos, ambas no campo 
específico de atuação do cargo; e 

III – para a Classe Especial, ser detentor 
de certificado de conclusão de curso de 
especialização ou de formação específica 
equivalente a, no mínimo, 360 (trezentas e 
sessenta) horas, e qualificação profissional 
com experiência mínima de 11 (onze) anos, 
ambos no campo específico de atuação do 
cargo. 

Art. 44. São pré-requisitos mínimos para pro-
moção às classes dos cargos de nível interme-
diário do Plano de Carreiras e Cargos da Susep: 

I – para a Classe B, possuir certificação em 
eventos de capacitação, totalizando, no mí-
nimo, 120 (cento e vinte) horas, ou diploma 
de conclusão de curso superior e qualifica-
ção profissional com experiência mínima de 
5 (cinco) anos, ambas no campo específico 
de atuação de cada cargo; 

II – para a Classe C, possuir certificação em 
eventos de capacitação, totalizando, no mí-
nimo, 200 (duzentas) horas, ou diploma de 
conclusão de curso superior e qualificação 
profissional com experiência mínima de 
(oito) anos, ambas no campo específico de 
atuação de cada cargo; e 

III – para a Classe Especial, possuir certifica-
ção em eventos de capacitação, totalizando, 
no mínimo, 280 (duzentas e oitenta) horas, 
ou diploma de conclusão de curso superior 
e qualificação profissional com experiência 
mínima de 11 (onze) anos, ambas no campo 
específico de atuação de cada cargo. 

Art. 45. Cabe à Susep implementar programa 
permanente de capacitação, treinamento e de-
senvolvimento, destinado a assegurar a profis-
sionalização dos titulares dos cargos integrantes 
do seu Plano de Carreiras e Cargos. 

Parágrafo único. Para fins de promoção, 
cada evento de capacitação poderá ser 
computado uma única vez. 
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Art. 46. Os titulares dos cargos integrantes da 
Carreira a que se refere o inciso I do caput do 
art. 34 desta Lei passam a ser remunerados ex-
clusivamente por subsídio, fixado em parcela 
única, vedado o acréscimo de qualquer grati-
ficação, adicional, abono, prêmio, verba de re-
presentação ou outra espécie remuneratória. 

Parágrafo único. Os valores do subsídio dos 
titulares dos cargos a que se refere o caput 
deste artigo são os fixados no Anexo IX des-
ta Lei, com efeitos financeiros a partir das 
datas nele especificadas. 

Art. 47. Estão compreendidas no subsídio e não 
são mais devidas aos titulares dos cargos a que 
se refere o inciso I do caput do art. 34 desta Lei, 
a partir de 1º de julho de 2008, as seguintes es-
pécies remuneratórias: 

I – Vencimento Básico; 

II – Gratificação de Desempenho de Ativi-
dade de Auditoria de Seguros Privados – 
GDSUSEP, de que trata o art. 13 da Medida 
Provisória nº 2.229-43, de 6 de setembro de 
2001; e 

III – Vantagem Pecuniária Individual – VPI, 
de que trata a Lei nº 10.698, de 2 de julho 
de 2003. 

Parágrafo único. Considerando o disposto 
no art. 46 desta Lei, os titulares dos cargos 
nele referidos não fazem jus à percepção 
das seguintes vantagens remuneratórias: 

I – Retribuição Variável da Superintendência 
de Seguros Privados, de que trata a Lei nº 
9.015, de 30 de março de 1995; e 

II – Gratificação de Atividade – GAE, de que 
trata a Lei Delegada nº 13, de 27 de agosto 
de 1992. 

Art. 48. Além das parcelas e vantagens de que 
trata o art. 47 desta Lei, não são devidas aos ti-
tulares dos cargos a que se refere o inciso I do 
caput do art. 34 desta Lei, a partir de 1º de julho 
de 2008, as seguintes parcelas: 

I – vantagens pessoais e Vantagens Pesso-
ais Nominalmente Identificadas – VPNI, de 
qualquer origem e natureza; 

II – diferenças individuais e resíduos, de 
qualquer origem e natureza; 

III – valores incorporados à remuneração 
decorrentes do exercício de função de dire-
ção, chefia ou assessoramento ou de cargo 
de provimento em comissão; 

IV – valores incorporados à remuneração 
referentes a quintos ou décimos; 

V – valores incorporados à remuneração a 
título de adicional por tempo de serviço; 

VI – vantagens incorporadas aos proventos 
ou pensões por força dos arts. 180 e 184 da 
Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952, e 
dos arts. 192 e 193 da Lei nº 8.112, de 11 de 
dezembro de 1990; 

VII – abonos; 

VIII – valores pagos a título de representa-
ção; 

IX – adicional pelo exercício de atividades 
insalubres, perigosas ou penosas; 

X – adicional noturno; 

XI – adicional pela prestação de serviço ex-
traordinário; e 

XII – outras gratificações e adicionais, de 
qualquer origem e natureza, que não este-
jam explicitamente mencionados no art. 50 
desta Lei. 

Art. 49. Os servidores integrantes da Carreira 
de que trata o inciso I do caput do art. 34 des-
ta Lei não poderão perceber cumulativamente 
com o subsídio quaisquer valores ou vantagens 
incorporadas à remuneração por decisão admi-
nistrativa, judicial ou extensão administrativa de 
decisão judicial, de natureza geral ou individual, 
ainda que decorrentes de sentença judicial tran-
sitada em julgado. 



 

www.acasadoconcurseiro.com.br2942

Art. 50. O subsídio dos integrantes das Carreiras 
de que trata o inciso I do caput do art. 34 desta 
Lei não exclui o direito à percepção, nos termos 
da legislação e regulamentação específica, de: 

I – gratificação natalina; 

II – adicional de férias; 

III – abono de permanência de que tratam o 
§ 19 do art. 40 da Constituição Federal, o § 
5º do art. 2º e o § 1º do art. 3º da Emenda 
Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 
2003; 

IV – retribuição pelo exercício de função de 
direção, chefia e assessoramento; e 

V – parcelas indenizatórias previstas em lei. 

Art. 51. A estrutura remuneratória dos titulares 
dos cargos de nível intermediário a que se refe-
re o inciso II do caput do art. 34 desta Lei e dos 
cargos de nível superior integrantes do quadro 
suplementar a que se refere o § 5º do art. 52 
desta Lei, a partir de 1º de julho de 2008, terá a 
seguinte composição: 

I – Vencimento Básico; e 

II – Gratificação de Desempenho de Ativida-
des de Suporte na Susep – GDASUSEP. 

§ 1º Os padrões de vencimento básico dos 
cargos referidos no caput deste artigo são 
os constantes do Anexo X desta Lei, com 
efeitos financeiros a partir das datas nele 
especificadas. 

§ 2º Os titulares dos cargos a que se refere 
o caput deste artigo não farão jus, a partir 
de 1º de julho de 2008, à percepção das se-
guintes gratificações e vantagens: 

I – Gratificação de Desempenho de Ativida-
de de Auditoria de Seguros Privados – GD-
SUSEP, de que trata o art. 13 da Medida Pro-
visória nº 2.229-43, de 6 de setembro de de 
2001; e 

II – Vantagem Pecuniária Individual – VPI, 
de que trata a Lei nº 10.698, de 2 de julho 
de 2003.

Art. 51-A. A partir de 1º de janeiro de 2017, os 
titulares dos cargos integrantes da carreira de 
Agente Executivo passam a ser remunerados 
exclusivamente por subsídio, fixado em parcela 
única, vedado o acréscimo de qualquer gratifi-
cação, adicional, abono, prêmio, verba de re-
presentação ou outra espécie remuneratória. 
(Incluído pela Le nº 13.327, de 2016) (Produção 
de efeito)

§ 1º Os valores do subsídio dos titulares dos 
cargos a que se refere o caput são os fixados 
no Anexo X-A desta Lei, com efeitos finan-
ceiros a partir das datas nele especificadas. 
(Incluído pela Le nº 13.327, de 2016) (Pro-
dução de efeito)

§ 2º A partir de 1º de janeiro de 2017, esta-
rão compreendidas no subsídio e não serão 
mais devidas aos titulares dos cargos da car-
reira de Agente Executivo as seguintes es-
pécies remuneratórias: (Incluído pela Le nº 
13.327, de 2016) (Produção de efeito)

I – Vencimento Básico; (Incluído pela Le nº 
13.327, de 2016) (Produção de efeito)

II – Gratificação de Desempenho de Ativida-
de Específica da Susep (GDASUSEP), de que 
trata o art. 55 desta Lei. (Incluído pela Le nº 
13.327, de 2016) (Produção de efeito)

Art. 51-B. Aplica-se o disposto nos arts. 48 a 50 
em relação à percepção do subsídio pelos inte-
grantes da carreira de Agente Executivo da Su-
sep. (Incluído pela Le nº 13.327, de 2016) (Pro-
dução de efeito)

Art. 51-C. A aplicação do disposto nos arts. 51-A 
e 51-B aos servidores ativos, bem como aos ina-
tivos e aos pensionistas referidos no § 6º do art. 
35, não poderá implicar redução de remunera-
ção, de provento e de pensão. (Incluído pela Le 
nº 13.327, de 2016) (Produção de efeito)

Parágrafo único. Na hipótese de redução de 
remuneração, de provento ou de pensão, 
eventual diferença será paga aos servidores 
integrantes da carreira de Agente Executivo, 
a título de parcela complementar de sub-
sídio, de natureza provisória, que será gra-
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dativamente absorvida por ocasião do de-
senvolvimento no cargo por progressão ou 
promoção, da reorganização ou da reestru-
turação do cargo e da carreira, da concessão 
de reajuste ou vantagem de qualquer natu-
reza ou da implantação dos valores constan-
tes do Anexo X-A desta Lei. (Incluído pela Le 
nº 13.327, de 2016) (Produção de efeito)

Art. 52. Os servidores titulares dos cargos de ní-
veis superior e intermediário do Quadro de Pes-
soal da Susep serão enquadrados nos cargos do 
Plano de Carreiras e Cargos da Susep, de acor-
do com as respectivas atribuições, os requisitos 
de formação profissional e a posição relativa na 
Tabela remuneratória, nos termos do Anexo XI 
desta Lei. 

§ 1º É vedada a mudança do nível do cargo 
ocupado pelo servidor em decorrência do 
disposto no caput deste artigo. 

§ 2º O posicionamento dos aposentados e 
dos pensionistas nas Tabelas remunerató-
rias constantes dos Anexos IX e X desta Lei 
será referenciado à situação em que o servi-
dor se encontrava na data da aposentadoria 
ou em que se originou a pensão, respeita-
das as alterações relativas a posicionamen-
tos decorrentes de legislação específica. 

§ 3º Serão enquadrados, na Carreira de que 
trata o inciso I do caput do art. 34 desta Lei, 
os cargos que tenham titulares cuja investi-
dura haja observado as pertinentes normas 
constitucionais e ordinárias anteriores a 5 
de outubro de 1988 e, se posterior a essa 
data, tenha decorrido de aprovação em 
concurso público. 

§ 4º À Susep incumbe verificar, caso a caso, 
a regularidade da aplicação do disposto no 
§ 3º deste artigo, quanto aos enquadra-
mentos efetivados. 

§ 5º Os cargos efetivos ocupados de nível 
superior do Quadro de Pessoal da Susep 
que, em decorrência do disposto no § 3º 
deste artigo, não puderam ser transpostos 
para a Carreira de que trata o inciso I do ca-

put do art. 34 desta Lei comporão quadro 
suplementar em extinção. 

§ 6º O quadro suplementar a que se refere 
o § 5º deste artigo inclui-se no Plano de Car-
reiras e Cargos da Susep. 

Art. 53. A aplicação das disposições desta Lei 
aos servidores ativos, aos inativos e aos pensio-
nistas não poderá implicar redução de remune-
ração, de proventos e de pensões. 

§ 1º Na hipótese de redução de remunera-
ção, de provento ou de pensão, em decor-
rência da aplicação do disposto nos arts. 46 
e 51 desta Lei, eventual diferença será paga: 

I – aos servidores integrantes da Carreira 
de que trata o inciso I do caput do art. 34 
desta Lei, a título de parcela complemen-
tar de subsídio, de natureza provisória, que 
será gradativamente absorvida por ocasião 
do desenvolvimento no cargo ou na Carrei-
ra por progressão ou promoção ordinária 
ou extraordinária, da reorganização ou da 
reestruturação dos cargos e das Carreiras 
ou das remunerações previstas nesta Lei, 
da concessão de reajuste ou vantagem de 
qualquer natureza, bem como da implanta-
ção dos valores constantes do Anexo IX des-
ta Lei; e 

II – aos servidores de que trata o inciso II do 
caput do art. 34 desta Lei e aos integrantes 
do quadro suplementar a que se refere o § 
5º do art. 52 desta Lei, a título de vantagem 
pessoal nominalmente identificada, de na-
tureza provisória, que será gradativamente 
absorvida por ocasião do desenvolvimento 
no cargo por progressão ou promoção or-
dinária ou extraordinária, da reorganização 
ou da reestruturação dos cargos ou das re-
munerações previstas nesta Lei, da conces-
são de reajuste ou vantagem de qualquer 
natureza, bem como da implantação dos va-
lores constantes do Anexo X desta Lei. 

§ 2º A parcela complementar de subsídio e 
a vantagem pessoal nominalmente identifi-
cada referidas nos incisos I e II do § 1º des-
te artigo estarão sujeitas exclusivamente à 
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atualização decorrente de revisão geral da 
remuneração dos servidores públicos fede-
rais. 

Art. 54. Aplica-se às aposentadorias concedidas 
aos servidores integrantes do Plano de Carreiras 
e Cargos da Susep de que trata o art. 34 desta 
Lei e às pensões, ressalvadas as aposentadorias 
e pensões reguladas pelos arts. 1º e 2º da Lei nº 
10.887, de 18 de junho de 2004, no que couber, 
o disposto nesta Lei em relação aos servidores 
que se encontram em atividade. 

Art. 55. Fica instituída, a partir de 1º de julho 
de 2008, a Gratificação de Desempenho de Ati-
vidade Específica da Susep – GDASUSEP, devida 
exclusivamente aos servidores de nível interme-
diário do Quadro de Pessoal da Susep, de que 
trata o inciso II do caput do art. 34 desta Lei e 
aos titulares de cargos integrantes do quadro 
suplementar a que se refere o § 5º do art. 52 
desta Lei, quando em exercício de atividades na 
Susep. 

Art. 56. A GDASUSEP será atribuída em função 
do alcance de metas de desempenho individual 
do servidor e de desempenho institucional da 
Susep. 

§ 1º A avaliação de desempenho individual 
visa a aferir o desempenho do servidor no 
exercício das atribuições do cargo ou fun-
ção, com foco na contribuição individual 
para o alcance dos objetivos organizacio-
nais. 

§ 2º A avaliação de desempenho institucio-
nal visa a aferir o desempenho coletivo no 
alcance dos objetivos organizacionais. 

§ 3º A GDASUSEP será paga com observân-
cia dos seguintes limites:

I – máximo, 100 (cem) pontos por servidor; 
e

II – mínimo, 30 (trinta) pontos por servidor, 
correspondendo cada ponto ao valor esta-
belecido no Anexo XII desta Lei. 

§ 4º Considerando o disposto nos §§ 1º e 2º 
deste artigo, a pontuação referente à GDA-
SUSEP terá a seguinte distribuição:

I – até 20 (vinte) pontos percentuais de seu 
limite máximo serão atribuídos em função 
dos resultados obtidos na avaliação de de-
sempenho individual; e

II – até 80 (oitenta) pontos percentuais de 
seu limite máximo serão atribuídos em fun-
ção dos resultados obtidos na avaliação de 
desempenho institucional. 

§ 5º Os valores a serem pagos a título de 
GDASUSEP serão calculados multiplicando-
-se o somatório dos pontos auferidos nas 
avaliações de desempenho individual e ins-
titucional pelo valor do ponto constante do 
Anexo XII desta Lei, observada a classe e o 
padrão em que se encontra posicionado o 
servidor. 

§ 6º Ato do Poder Executivo disporá sobre 
os critérios gerais a serem observados para 
a realização das avaliações de desempenho 
individual e institucional da GDASUSEP. 

§ 7º Os critérios e procedimentos específi-
cos de avaliação de desempenho individual 
e institucional e de atribuição da GDASUSEP 
serão estabelecidos em ato do Presidente 
da Susep, observada a legislação vigente. 

§ 8º As metas referentes à avaliação de de-
sempenho institucional serão fixadas em 
ato do Ministro de Estado da Fazenda, ob-
servada a legislação vigente. (Redação dada 
pela Lei nº 13.328, de 2016)

Art. 57. Até que seja instituído o ato a que se 
refere o § 6º do art. 56 desta Lei e processados 
os resultados da primeira avaliação individual e 
institucional, todos os servidores que fizerem 
jus à GDASUSEP deverão percebê-la em valor 
correspondente ao último percentual recebido 
a título de Gratificação de Desempenho de Ati-
vidade de Auditoria de Seguros Privados – GD-
SUSEP, convertido em pontos que serão multi-
plicados pelo valor constante do Anexo XII desta 
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Lei, conforme disposto no § 5º do art. 56 desta 
Lei. 

§ 1º O resultado da primeira avaliação gera 
efeitos financeiros a partir da data de publi-
cação do ato a que se refere o § 6º do art. 56 
desta Lei, devendo ser compensadas even-
tuais diferenças pagas a maior ou a menor. 

§ 2º O disposto no caput deste artigo e no 
seu § 1º aplica-se aos ocupantes de cargos 
comissionados que fazem jus à GDASUSEP. 

Art. 58. A GDASUSEP não servirá de base de cál-
culo para quaisquer outros benefícios ou vanta-
gens. 

Art. 59. O titular de cargo efetivo de que trata o 
inciso II do caput do art. 34 desta Lei e o titular 
de cargo de nível superior integrante do quadro 
suplementar a que se refere o § 5º do art. 52 
desta Lei, em exercício na Susep, quando inves-
tido em cargo em comissão ou função de con-
fiança fará jus à GDASUSEP da seguinte forma:

I – os investidos em função de confiança ou 
cargos em comissão do Grupo-Direção e As-
sessoramento Superiores – DAS, níveis 3, 2, 
1, ou equivalentes, perceberão a respectiva 
gratificação de desempenho calculada con-
forme disposto no § 5º do art. 56 desta Lei; 
e

II – os investidos em cargos em comissão 
do Grupo-Direção e Assessoramento Supe-
riores – DAS, níveis 6, 5, 4, ou equivalen-
tes, perceberão a respectiva gratificação de 
desempenho calculada com base no valor 
máximo da parcela individual, somado ao 
resultado da avaliação institucional do perí-
odo.

Art. 60. O titular de cargo efetivo de que trata o 
inciso II do caput do art. 34 desta Lei e o titular 
de cargo de nível superior integrante do quadro 
suplementar a que se refere o § 5º do art. 52 
desta Lei, quando não se encontrar em exercício 
na Susep, somente fará jus à GDASUSEP nas se-
guintes situações:

I – requisições previstas em lei para órgãos 
e entidades da União;

II – cessões para o Ministério da Fazenda ou 
para entidades a ele vinculadas, situação na 
qual perceberão a respectiva gratificação 
de desempenho calculada com base nas re-
gras aplicáveis como se estivesse em efetivo 
exercício na Susep;

III – cessões para o exercício de cargo de 
Natureza Especial ou cargos em comissão 
de nível igual ou superior a DAS-4 do Grupo-
-Direção e Assessoramento Superiores, ou 
equivalentes, em outros órgãos da União, 
em autarquias ou em fundações públicas 
federais;

IV – exercício de cargo de diretor ou de pre-
sidente de empresa pública ou sociedade 
de economia mista federal; e

V – exercício dos cargos de Secretário de 
Estado ou do Distrito Federal, de cargos em 
comissão de nível equivalente ou superior 
ao de DAS-4 ou de dirigente máximo de en-
tidade da administração pública no âmbito 
dos Estados, do Distrito Federal, de prefei-
tura de capital ou de município com mais de 
500.000 (quinhentos mil) habitantes; (Reda-
ção dada pela Lei nº 12.269, de 2010)

§ 1º Nas situações referidas nos incisos I e 
II do caput deste artigo, o servidor percebe-
rá a GDASUSEP calculada com base nas re-
gras aplicáveis como se estivesse em efetivo 
exercício na Susep. 

§ 2º Na situação referida no inciso III do ca-
put, o servidor perceberá a GDASUSEP cal-
culada com base no resultado da avaliação 
institucional do período. (Redação dada 
pela Lei nº 13.328, de 2016)

§ 3º Nas situações referidas nos incisos IV 
e V do caput, o servidor perceberá a GDA-
SUSEP calculada com base no resultado da 
avaliação institucional da Susep no período. 
(Redação dada pela Lei nº 13.328, de 2016)
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§ 4º A avaliação institucional considera-
da para o servidor alcançado pelos incisos 
I, II e III do caput será: (Incluído pela Lei nº 
13.328, de 2016)

I – a do órgão ou entidade onde o servidor 
permaneceu em exercício por mais tempo; 
(Incluído pela Lei nº 13.328, de 2016)

II – a do órgão ou entidade onde o servidor 
se encontrar em exercício ao término do ci-
clo, caso ele tenha permanecido o mesmo 
número de dias em diferentes órgãos ou en-
tidades; ou (Incluído pela Lei nº 13.328, de 
2016)

III – a do órgão de origem, quando requisi-
tado ou cedido para órgão diverso da admi-
nistração pública federal direta, autárquica 
ou fundacional. (Incluído pela Lei nº 13.328, 
de 2016)

§ 5º A avaliação individual do servidor al-
cançado pelos incisos I e II do caput será re-
alizada somente pela chefia imediata quan-
do a regulamentação da sistemática para 
avaliação de desempenho a que se refere o 
§ 6º do art. 56 não for igual à aplicável ao 
órgão ou entidade de exercício do servidor. 
(Incluído pela Lei nº 13.328, de 2016)

Art. 61. O servidor ativo beneficiário da GDA-
SUSEP que obtiver na avaliação de desempenho 
individual pontuação inferior a 50% (cinqüenta 
por cento) do valor máximo dessa parcela será 
imediatamente submetido a processo de capa-
citação ou de análise da adequação funcional, 
conforme o caso, sob responsabilidade da Su-
sep. 

Parágrafo único. A análise de adequação 
funcional visa a identificar as causas dos re-
sultados obtidos na avaliação do desempe-
nho e a servir de subsídio para a adoção de 
medidas que possam propiciar a melhoria 
do desempenho do servidor. 

Art. 62. Ocorrendo exoneração do cargo em 
comissão com manutenção do cargo efetivo, o 
servidor que faça jus a GDASUSEP continuará a 
percebê-la em valor correspondente ao da últi-

ma pontuação que lhe foi atribuída, na condição 
de ocupante de cargo em comissão, até que seja 
processada a sua primeira avaliação após a exo-
neração. 

Art. 63. Em caso de afastamentos e licenças 
considerados como de efetivo exercício, sem 
prejuízo da remuneração e com direito à per-
cepção de gratificação de desempenho, o ser-
vidor continuará percebendo a GDASUSEP em 
valor correspondente ao da última pontuação 
obtida, até que seja processada a sua primeira 
avaliação após o retorno. 

§ 1º O disposto no caput deste artigo não se 
aplica aos casos de cessão. 

§ 2º Até que seja processada a primeira ava-
liação de desempenho individual que venha 
a surtir efeito financeiro, o servidor nomea-
do para cargo efetivo e aquele que tenha re-
tornado de licença sem vencimento, de ces-
são ou de outros afastamentos sem direito 
à percepção da GDASUSEP, no decurso do 
ciclo de avaliação, receberá a gratificação 
no valor correspondente a oitenta pontos.
(Redação dada pela Lei nº 12.269, de 2010)

Art. 64. Para fins de incorporação da GDASUSEP 
aos proventos de aposentadoria ou às pensões, 
serão adotados os seguintes critérios:

I – para as aposentadorias concedidas e 
pensões instituídas até 19 de fevereiro de 
2004, a gratificação será correspondente a 
50% (cinqüenta por cento) do valor máximo 
do respectivo nível, classe e padrão; e

II – para as aposentadorias concedidas e 
pensões instituídas após 19 de fevereiro de 
2004:

a) quando ao servidor que deu origem à 
aposentadoria ou à pensão se aplicar o dis-
posto nos arts. 3º e 6º da Emenda Constitu-
cional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, e 
no art. 3º da Emenda Constitucional nº 47, 
de 5 de julho de 2005, aplicar-se-á o per-
centual constante do inciso I do caput deste 
artigo; e
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b) aos demais casos aplicar-se-á, para fins 
de cálculo das aposentadorias e pensões, o 
disposto na Lei nº 10.887, de 18 de junho 
de 2004. 

Art. 64-A. A partir de 1º de julho de 2012, para 
fins de incorporação da GDASUSEP aos proven-
tos de aposentadoria ou às pensões, serão ado-
tados os seguintes critérios: (Incluído pela Lei nº 
12.702, de 2012)

I – para as aposentadorias e pensões insti-
tuídas até 19 de fevereiro de 2004, a GDA-
SUSEP será correspondente a 50 (cinquen-
ta) pontos, considerados o nível, classe e 
padrão do servidor;(Incluído pela Lei nº 
12.702, de 2012)

II – para as aposentadorias e pensões insti-
tuídas após 19 de fevereiro de 2004: (Incluí-
do pela Lei nº 12.702, de 2012)

a) quando percebidas por período igual ou 
superior a 60 (sessenta) meses e aos servi-
dores que deram origem à aposentadoria 
ou à pensão se aplicar o disposto nos arts. 
3º e 6º da Emenda Constitucional no 41, 
de 19 de dezembro de 2003, e no art. 3º da 
Emenda Constitucional no 47, de 5 de julho 
de 2005, aplicar-se-á a média dos pontos re-
cebidos nos últimos 60 (sessenta) meses; e 
(Incluído pela Lei nº 12.702, de 2012)

b) quando percebidas por período inferior a 
60 (sessenta) meses, aos servidores de que 
trata a alínea a deste inciso aplicar-se-ão os 
pontos constantes do inciso I do caput; e 
(Incluído pela Lei nº 12.702, de 2012)

III – para as aposentadorias e pensões que 
não se enquadrem nas hipóteses previstas 
nos incisos I e II do caput, aplicar-se-á, para 
fins de cálculo das aposentadorias e pen-
sões, o disposto na Lei nº 10.887, de 18 de 
junho de 2004. (Incluído pela Lei nº 12.702, 
de 2012)

Art. 65. Os ocupantes dos cargos integrantes 
da carreira de Analista Técnico da Susep são im-
pedidos de exercer outra atividade, pública ou 
privada, potencialmente causadora de conflito 

de interesses, nos termos da Lei nº 12.813, de 
16 de maio de 2013. (Redação dada pela Lei nº 
13.328, de 2016)

Parágrafo único. Na hipótese em que o 
exercício de outra atividade não configure 
conflito de interesses, o servidor deverá ob-
servar o cumprimento da jornada do cargo, 
o horário de funcionamento do órgão ou da 
entidade e o dever de disponibilidade ao 
serviço público. (Redação dada pela Lei nº 
13.328, de 2016)

Art. 66. Os integrantes da Carreira de Analista 
Técnico da Susep somente poderão ser cedidos 
ou ter exercício fora do respectivo órgão de lo-
tação nas seguintes situações:

I – requisições previstas em lei para órgãos 
e entidades da União;

II – cessões para o exercício de cargo de Na-
tureza Especial ou cargos em comissão de 
nível igual ou superior a DAS-4 do Grupo-
-Direção e Assessoramento Superiores, ou 
equivalentes, em outros órgãos da União, 
em autarquias ou em fundações públicas 
federais;

III – exercício de cargo de diretor ou de pre-
sidente de empresa pública ou sociedade 
de economia mista federal;

IV – cessões para o exercício dos cargos de 
Secretário de Estado, do Distrito Federal, de 
prefeitura de capital ou de município com 
mais de 500.000 (quinhentos mil) habitan-
tes, de cargos em comissão de nível equi-
valente ou superior ao de DAS-4 no âmbito 
dos Estados, Distrito Federal e Municípios, e 
de dirigente máximo de entidade da admi-
nistração pública desses entes federados; e

V – exercício dos cargos de Secretário de 
Estado ou do Distrito Federal, de cargos em 
comissão de nível equivalente ou superior 
ao de DAS-4 ou de dirigente máximo de en-
tidade da administração pública no âmbito 
dos Estados, do Distrito Federal, de prefei-
tura de capital ou de município com mais de 
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500.000 (quinhentos mil) habitantes. (Reda-
ção dada pela Lei nº 12.269, de 2010)

Seção VII
DO PLANO DE CARREIRAS E 

CARGOS DA COMISSÃO DE VALORES 
MOBILIÁRIOS – CVM 

 Art. 67. Fica estruturado o Plano de Carreiras 
e Cargos da Comissão de Valores Mobiliários – 
CVM, abrangendo os titulares de cargos de pro-
vimento efetivo do Quadro de Pessoal da CVM, 
de que trata o art. 3º da Lei nº 6.385, de 7 de 
dezembro de 1976, e a Lei nº 9.015, de 30 de 
março de 1995, composto pelas seguintes Car-
reiras e cargos: 

I – de nível superior:

a) Carreira de Analista da CVM, composta 
pelos cargos de Analista da CVM; e

b) Carreira de Inspetor da CVM, composta 
pelos cargos de Inspetor da CVM;

II – de nível intermediário, cargos de Agente 
Executivo da CVM e de Auxiliar de Serviços 
Gerais do Quadro de Pessoal da CVM. 

Parágrafo único. A partir de 1º de janeiro 
de 2017, o cargo de nível intermediário de 
Agente Executivo fica reorganizado na car-
reira de Agente Executivo da CVM. (Reda-
ção dada pela Lei nº 13.327, de 2016) (Pro-
dução de efeito)

Art. 68. Os cargos de nível superior e intermedi-
ário do Plano de Carreiras e Cargos da CVM são 
agrupados em classes e padrões, conforme es-
tabelecido no Anexo XIII desta Lei. 

§ 1º Os atuais cargos ocupados cujos titula-
res tenham observado o disposto no § 3º do 
art. 87 desta Lei, bem como os cargos vagos 
e os demais à medida que vagarem, de Ana-
lista da CVM e de Inspetor da CVM passam 
a integrar as Carreiras de que tratam, res-
pectivamente, as alíneas a e b do inciso I do 
caput do art. 67 desta Lei. 

§ 2º O disposto no § 1º deste artigo não 
representa, para qualquer efeito legal, in-
clusive para efeito de aposentadoria, des-
continuidade em relação ao cargo e às atri-
buições desenvolvidas pelos seus titulares. 

§ 3º Os cargos de Auxiliar de Serviços Ge-
rais vagos em 29 de agosto de 2008 e os que 
vierem a vagar são transformados em car-
gos de Agente Executivo. 

§ 4º A partir de 1º de janeiro de 2017, os 
cargos ocupados de Agente Executivo do 
quadro de pessoal da CVM cuja investidu-
ra tenha observado as pertinentes normas 
constitucionais e ordinárias anteriores a 5 
de outubro de 1988 e, se posterior a essa 
data, tenha decorrido de aprovação em con-
curso público, bem como os cargos vagos e 
os demais cargos, à medida que vagarem, 
passam a integrar a carreira de que trata o 
parágrafo único do art. 67. (Incluído pela Lei 
nº 13.327, de 2016) (Produção de efeito)

§ 5º O enquadramento a que se refere o § 
4º não representa, para qualquer efeito le-
gal, inclusive para efeito de aposentadoria, 
descontinuidade em relação à carreira, ao 
cargo e às atribuições atuais desenvolvi-
das por seus titulares. (Incluído pela Lei nº 
13.327, de 2016) (Produção de efeito)

§ 6º Os efeitos decorrentes do enquadra-
mento a que se refere o § 4º aplicar-se-ão 
ao posicionamento dos aposentados e dos 
pensionistas nas tabelas remuneratórias 
da carreira de Agente Executivo, nos casos 
em que a aposentadoria ou a instituição da 
pensão tenha ocorrido com fundamento 
nos arts. 3º, 6º ou 6º-A da Emenda Consti-
tucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, 
ou no art. 3º da Emenda Constitucional no 
47, de 5 de julho de 2005. (Incluído pela Lei 
nº 13.327, de 2016) (Produção de efeito)

§ 7º O posicionamento dos aposentados e 
dos pensionistas a que se refere o § 6º na 
Tabela de Subsídios da carreira de Agente 
Executivo será referenciado à situação em 
que o servidor se encontrava na data de 
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aposentadoria ou na data em que se origi-
nou a pensão, respeitadas as alterações re-
lativas a posicionamentos decorrentes de 
legislação específica. (Incluído pela Lei nº 
13.327, de 2016) (Produção de efeito)

Art. 69. As Carreiras e os cargos do Plano de 
Carreiras e Cargos da CVM destinam-se ao exer-
cício das respectivas atribuições em diferentes 
níveis de complexidade e responsabilidade, 
bem como ao exercício de atividades de nature-
za técnica, administrativa e de gestão relativas à 
regulação, supervisão e fiscalização dos merca-
dos de valores mobiliários. 

Art. 70. É de 40 (quarenta) horas semanais a 
carga horária de trabalho dos titulares dos car-
gos integrantes do Plano de Carreiras e Cargos 
da CVM, ressalvadas as hipóteses amparadas 
em legislação específica. 

Art. 71. Incumbe aos titulares dos cargos inte-
grantes das Carreiras de Analista e de Inspetor 
da CVM:

I – Cargo de Analista da CVM: desenvolvi-
mento de atividades ligadas ao controle, 
normatização, registro de eventos e aper-
feiçoamento do mercado de valores mobi-
liários, elaboração de normas de contabili-
dade e de auditoria; elaboração de normas 
contábeis e de auditoria e acompanha-
mento de auditores independentes; de-
senvolvimento e auditoria de sistemas de 
processamento eletrônico de dados e de 
racionalização de métodos, procedimentos 
e tratamento de informações; planejamen-
to e controle nas áreas de administração, 
recursos humanos, orçamento, finanças e 
auditoria; e o exercício das atribuições pre-
vistas em leis e regulamentos específicos, 
em especial o disposto no art. 1º da Lei nº 
9.015, de 30 de março de 1995; e

II – Cargo de Inspetor da CVM: fiscalização 
das entidades atuantes no mercado de va-
lores mobiliários, apurando e identifican-
do irregularidades; orientar instituições na 
adoção de controles e procedimentos ade-
quados; coletar elementos para a avalia-

ção da situação econômico-financeira das 
entidades fiscalizadas; instruir inquéritos 
instaurados pela CVM no exercício de suas 
competências; e o exercício das atribuições 
previstas em leis e regulamentos específi-
cos, em especial o disposto no art. 1º da Lei 
nº 9.015, de 30 de março de 1995. 

Art. 72. Sem prejuízo das atuais atribuições, é 
atribuição geral do cargo de Agente Executivo 
da CVM oferecer suporte especializado às ativi-
dades decorrentes das atribuições definidas no 
art. 71 desta Lei. 

Art. 73. São requisitos para ingresso na classe 
inicial dos cargos de que tratam as alíneas a e b 
do inciso I e o inciso II do art. 67 desta Lei:

I – aprovação em concurso público de pro-
vas ou de provas e títulos;

II – diploma de conclusão de ensino supe-
rior em nível de graduação, em cursos reco-
nhecidos pelo Ministério da Educação e, se 
for o caso, habilitação legal específica, con-
forme definido no edital do concurso, para 
os cargos de nível superior; e

III – certificado de conclusão de ensino 
médio ou equivalente e habilitação legal 
específica, se for o caso, fornecido por ins-
tituição de ensino oficialmente autorizada, 
conforme definido no edital do concurso, 
para os cargos de nível intermediário. 

Art. 74. O concurso público referido no inciso I 
do caput do art. 73 desta Lei poderá ser orga-
nizado em uma ou mais etapas, incluindo curso 
de formação, quando julgado pertinente, con-
forme dispuser o edital de abertura do certame 
e observada a legislação pertinente. 

Parágrafo único. O concurso público a que 
se refere o caput deste artigo poderá ser 
realizado por áreas de especialização refe-
rentes à área de formação do candidato, 
conforme dispuser o edital de abertura do 
certame. 

Art. 75. O desenvolvimento do servidor nas 
Carreiras e cargos que integram o Plano de Car-
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reiras e Cargos da CVM ocorrerá mediante pro-
gressão funcional e promoção. 

§ 1º Para os fins do disposto no caput deste 
artigo, progressão é a passagem do servidor 
para o padrão de vencimento imediatamen-
te superior dentro de uma mesma classe, e 
promoção, a passagem do servidor do últi-
mo padrão de uma classe para o primeiro 
padrão da classe imediatamente superior. 

§ 2º Ato do Poder Executivo regulamenta-
rá os critérios de concessão de progressão 
funcional e promoção de que trata o caput 
deste artigo. 

Art. 76. O desenvolvimento do servidor nas 
Carreiras e cargos que integram o Plano de Car-
reiras e Cargos da CVM obedecerá às seguintes 
regras:

I – interstício mínimo de 12 (doze) meses 
entre cada progressão;

II – habilitação em avaliação de desempe-
nho individual correspondente a, no míni-
mo, 70% (setenta por cento) do limite máxi-
mo da pontuação das avaliações realizadas 
no interstício considerado para a progres-
são; e

III – competência e qualificação profissio-
nal. 

§ 1º O interstício para fins de progressão 
funcional será:

I – computado em dias, descontados os 
afastamentos que não forem legalmente 
considerados de efetivo exercício; e

II – suspenso nos casos em que o servidor se 
afastar sem remuneração, sendo retomado 
o cômputo a partir do retorno à atividade. 

§ 2º Enquanto não forem regulamentadas, 
as progressões e promoções dos titulares 
de cargos integrantes do Plano de Carreiras 
e Cargos da CVM, as progressões funcionais 
e promoções de que trata o art. 75 desta Lei 
serão concedidas observando-se as normas 
vigentes em 28 de agosto de 2008. 

§ 3º Na contagem do interstício necessário 
à promoção e à progressão, será aproveita-
do o tempo computado até 28 de agosto de 
2008. 

Art. 77. São pré-requisitos mínimos para pro-
moção às classes dos cargos de nível superior 
do Plano de Carreiras e Cargos da CVM:

I – para a Classe B, possuir certificação em 
eventos de capacitação, totalizando, no mí-
nimo, 160 (cento e sessenta) horas, e qua-
lificação profissional com experiência mí-
nima de 5 (cinco) anos, ambas no campo 
específico de atuação do cargo;

II – para a Classe C, possuir certificação em 
eventos de capacitação, totalizando, no mí-
nimo, 240 (duzentas e quarenta) horas, e 
qualificação profissional com experiência 
mínima de 8 (oito) anos, ambas no campo 
específico de atuação do cargo; e

III – para a Classe Especial, ser detentor 
de certificado de conclusão de curso de 
especialização ou de formação específica 
equivalente a, no mínimo, 360 (trezentas e 
sessenta) horas, e qualificação profissional 
com experiência mínima de 11 (onze) anos, 
ambos no campo específico de atuação do 
cargo. 

Art. 78. São pré-requisitos mínimos para pro-
moção às classes do cargo de nível intermediá-
rio de Agente Executivo da CVM de que trata o 
inciso II do caput do art. 67 desta Lei:

I – para a Classe B, possuir certificação em 
eventos de capacitação, totalizando, no mí-
nimo, 120 (cento e vinte) horas, ou diploma 
de conclusão de curso superior e qualifica-
ção profissional com experiência mínima de 
5 (cinco) anos, ambas no campo específico 
de atuação de cada cargo;

II – para a Classe C, possuir certificação em 
eventos de capacitação, totalizando, no mí-
nimo, 200 (duzentas) horas, ou diploma de 
conclusão de curso superior e qualificação 
profissional com experiência mínima de 8 
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(oito) anos, ambas no campo específico de 
atuação de cada cargo; e

III – para a Classe Especial, possuir certifica-
ção em eventos de capacitação, totalizando, 
no mínimo, 280 (duzentas e oitenta) horas, 
ou diploma de conclusão de curso superior 
e qualificação profissional com experiência 
mínima de 11 (onze) anos, ambas no campo 
específico de atuação de cada cargo. 

Art. 79. São pré-requisitos mínimos para pro-
moção às classes dos cargos de nível interme-
diário de Auxiliar de Serviços Gerais da CVM, de 
que trata o inciso II do caput do art. 67 desta Lei:

I – para a Classe B, possuir certificação em 
eventos de capacitação, totalizando, no mí-
nimo, 40 (quarenta) horas, ou diploma de 
conclusão de curso superior e qualificação 
profissional com experiência mínima de 7 
(sete) anos, ambas no campo específico de 
atuação de cada cargo;

II – para a Classe C, possuir certificação em 
eventos de capacitação, totalizando, no 
mínimo, 80 (oitenta) horas, ou diploma de 
conclusão de curso superior e qualificação 
profissional com experiência mínima de 13 
(treze) anos, ambas no campo específico de 
atuação de cada cargo; e

III – para a Classe Especial, possuir certifica-
ção em eventos de capacitação, totalizan-
do, no mínimo, 120 (cento e vinte) horas, 
ou diploma de conclusão de curso superior 
e qualificação profissional com experiência 
mínima de 19 (dezenove) anos, ambas no 
campo específico de atuação de cada cargo. 

Art. 80. Cabe à CVM implementar programa 
permanente de capacitação, treinamento e de-
senvolvimento, destinado a assegurar a profis-
sionalização dos titulares dos cargos integrantes 
do seu Plano de Carreiras e Cargos. 

Parágrafo único. Para fins de promoção, 
cada evento de capacitação poderá ser 
computado uma única vez. 

Art. 81. Os titulares dos cargos integrantes das 
Carreiras a que se referem as alíneas a e b do 
inciso I do caput do art. 67 desta Lei passam a 
ser remunerados exclusivamente por subsídio, 
fixado em parcela única, vedado o acréscimo de 
qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, 
verba de representação ou outra espécie remu-
neratória. 

Parágrafo único. Os valores do subsídio dos 
titulares dos cargos a que se refere o caput 
deste artigo são os fixados no Anexo XIV 
desta Lei, com efeitos financeiros a partir 
das datas nele especificadas. 

Art. 82. Estão compreendidas no subsídio e não 
são mais devidas aos titulares dos cargos a que 
se referem as alíneas a e b do inciso I do caput 
do art. 67 desta Lei, a partir de 1º de julho de 
2008, as seguintes espécies remuneratórias:

I – Vencimento Básico;

II – Gratificação de Desempenho de Ativida-
de de Auditoria de Valores Mobiliários, de 
que trata o art. 13 da Medida Provisória nº 
2.229-43, de 6 de setembro de 2001; e

III – Vantagem Pecuniária Individual – VPI, 
de que trata a Lei nº 10.698, de 2 de julho 
de 2003. 

Parágrafo único. Considerando o disposto 
no art. 81 desta Lei, os titulares dos cargos 
nele referidos não fazem jus à percepção 
das seguintes vantagens remuneratórias:

I – Retribuição Variável da Comissão de 
Valores Mobiliários, de que trata a Lei nº 
9.015, de 30 de março de 1995; e

II – Gratificação de Atividade – GAE, de que 
trata a Lei Delegada nº 13, de 27 de agosto 
de 1992. 

Art. 83. Além das parcelas e vantagens de que 
trata o art. 82 desta Lei, não são devidas aos ti-
tulares dos cargos a que se referem as alíneas 
a e b do inciso I do caput do art. 67 desta Lei, a 
partir de 1º de julho de 2008, as seguintes par-
celas:
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I – vantagens pessoais e Vantagens Pesso-
ais Nominalmente Identificadas – VPNI, de 
qualquer origem e natureza;

II – diferenças individuais e resíduos, de 
qualquer origem e natureza;

III – valores incorporados à remuneração 
decorrentes do exercício de função de dire-
ção, chefia ou assessoramento ou de cargo 
de provimento em comissão;

IV – valores incorporados à remuneração 
referentes a quintos ou décimos;

V – valores incorporados à remuneração a 
título de adicional por tempo de serviço;

VI – vantagens incorporadas aos proventos 
ou pensões por força dos arts. 180 e 184 da 
Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952, e 
dos arts. 192 e 193 da Lei nº 8.112, de 11 de 
dezembro de 1990; 

VII – abonos;

VIII – valores pagos a título de representa-
ção; 

IX – adicional pelo exercício de atividades 
insalubres, perigosas ou penosas;

X – adicional noturno;

XI – adicional pela prestação de serviço ex-
traordinário; e

XII – outras gratificações e adicionais, de 
qualquer origem e natureza, que não este-
jam explicitamente mencionados no art. 85 
desta Lei. 

Art. 84. Os servidores integrantes das Carreiras 
de que tratam as alíneas a e b do inciso I do ca-
put do art. 67 desta Lei não poderão perceber 
cumulativamente com o subsídio quaisquer va-
lores ou vantagens incorporadas à remuneração 
por decisão administrativa, judicial ou extensão 
administrativa de decisão judicial, de natureza 
geral ou individual, ainda que decorrentes de 
sentença judicial transitada em julgado. 

Art. 85. O subsídio dos integrantes das Carrei-
ras de que tratam as alíneas a e b do inciso I do 
caput do art. 67 desta Lei não exclui o direito à 
percepção, nos termos da legislação e regula-
mentação específica, de:

I – gratificação natalina;

II – adicional de férias;

III – abono de permanência de que tratam o 
§ 19 do art. 40 da Constituição Federal, o § 
5º do art. 2º e o § 1º do art. 3º da Emenda 
Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 
2003;

IV – retribuição pelo exercício de função de 
direção, chefia e assessoramento; e

V – parcelas indenizatórias previstas em lei. 

Art. 86. A estrutura remuneratória dos titulares 
dos cargos de nível intermediário a que se refe-
re o inciso II do caput do art. 67 desta Lei e dos 
cargos de nível superior que integram o quadro 
suplementar de que trata o § 5º do art. 87 desta 
Lei, a partir de 1º de julho de 2008, terá a se-
guinte composição:

I – Vencimento Básico; e

II – Gratificação de Desempenho de Ativida-
des Específicas da CVM – GDECVM ou Gra-
tificação de Desempenho de Atividades de 
Suporte da CVM – GDASCVM, conforme o 
caso. 

§ 1º Os padrões de vencimento básico dos 
cargos referidos no caput deste artigo são 
os constantes do Anexo XV desta Lei, com 
efeitos financeiros a partir das datas nele 
especificadas. 

§ 2º Os titulares dos cargos a que se refere 
o caput deste artigo, conforme o cargo ocu-
pado, deixarão de fazer jus, a partir de 1º de 
julho de 2008, à percepção das seguintes 
gratificações e vantagens:

I – Gratificação de Desempenho de Ativi-
dade de Auditoria de Valores Mobiliários – 
GDCVM, de que trata o art. 13 da Medida 
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Provisória nº 2.229-43, de 6 de setembro de 
2001; 

II – Gratificação de Desempenho de Ativida-
de de Apoio Técnico-Administrativo da Co-
missão de Valores Mobiliários – GDACVM, 
de que trata o art. 8º da Lei nº 11.094, de 13 
de janeiro de 2005; e

III – Vantagem Pecuniária Individual – VPI, 
de que trata a Lei nº 10.698, de 2 de julho 
de 2003. 

Art. 86-A. A partir de 1º de janeiro de 2017, os 
titulares dos cargos integrantes da carreira de 
Agente Executivo passam a ser remunerados 
exclusivamente por subsídio, fixado em parcela 
única, vedado o acréscimo de qualquer gratifi-
cação, adicional, abono, prêmio, verba de re-
presentação ou outra espécie remuneratória. 
(Incluído pela Lei nº 13.327, de 2016) (Produção 
de efeito)

§ 1º Os valores do subsídio dos titulares dos 
cargos a que se refere o caput deste artigo 
são os fixados no Anexo XV-A desta Lei, com 
efeitos financeiros a partir das datas nele 
especificadas. (Incluído pela Lei nº 13.327, 
de 2016) (Produção de efeito)

§ 2º A partir de 1º de janeiro de 2017, es-
tarão compreendidas no subsídio e não se-
rão mais devidas aos titulares dos cargos da 
carreira de Agente Executivo as seguintes 
espécies remuneratórias: (Incluído pela Lei 
nº 13.327, de 2016) (Produção de efeito)

I – Vencimento Básico; (Incluído pela Lei nº 
13.327, de 2016) (Produção de efeito)

II – Gratificação de Desempenho de Ativida-
des Específicas da CVM (GDECVM), de que 
trata o inciso I do art. 90 desta Lei. (Incluído 
pela Lei nº 13.327, de 2016) (Produção de 
efeito)

Art. 86-B. Aplica-se o disposto nos arts. 83 a 85 
em relação à percepção do subsídio pelos inte-
grantes da carreira de Agente Executivo da CVM. 
(Incluído pela Lei nº 13.327, de 2016) (Produção 
de efeito)

Art. 86-C. A aplicação do disposto nos arts. 86-A 
e 86-B aos servidores ativos, bem como aos ina-
tivos e aos pensionistas referidos no § 6º do art. 
68, não poderá implicar redução de remunera-
ção, de provento e de pensão. (Incluído pela Lei 
nº 13.327, de 2016) (Produção de efeito)

Parágrafo único. Na hipótese de redução de 
remuneração, de provento ou de pensão, 
eventual diferença será paga aos servidores 
integrantes da carreira de Agente Executivo 
a título de parcela complementar de sub-
sídio, de natureza provisória, que será gra-
dativamente absorvida por ocasião do de-
senvolvimento no cargo por progressão ou 
promoção, da reorganização ou da reestru-
turação do cargo e da carreira, da concessão 
de reajuste ou vantagem de qualquer natu-
reza ou da implantação dos valores constan-
tes do Anexo XV-A desta Lei. (Incluído pela 
Lei nº 13.327, de 2016) (Produção de efeito)

Art. 87. Os servidores titulares dos cargos de ní-
veis superior e intermediário do Quadro de Pes-
soal da CVM serão enquadrados nos cargos do 
Plano de Carreiras e Cargos da CVM, de acordo 
com as respectivas atribuições, os requisitos de 
formação profissional e a posição relativa na Ta-
bela, nos termos do Anexo XVI desta Lei. 

§ 1º É vedada a mudança do nível do cargo 
ocupado pelo servidor em decorrência do 
disposto no caput deste artigo. 

§ 2º O posicionamento dos aposentados e 
dos pensionistas nas Tabelas remunerató-
rias, constantes dos Anexos XIV e XV desta 
Lei, será referenciado à situação em que o 
servidor se encontrava na data da aposen-
tadoria ou em que se originou a pensão, 
respeitadas as alterações relativas a posicio-
namentos decorrentes de legislação especí-
fica. 

§ 3º Serão enquadrados nas Carreiras de 
que tratam as alíneas a e b do inciso I do 
caput do art. 67 desta Lei, os cargos que te-
nham titulares cuja investidura haja obser-
vado as pertinentes normas constitucionais 
e ordinárias anteriores a 5 de outubro de 
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1988 e, se posterior a essa data, tenha de-
corrido de aprovação em concurso público. 

§ 4º À CVM incumbe verificar, caso a caso, a 
regularidade da aplicação do disposto no § 
3º deste artigo, quanto aos enquadramen-
tos efetivados. 

§ 5º Os cargos efetivos de nível superior do 
Quadro de Pessoal da CVM que não foram 
transpostos para as Carreiras de que tratam 
as alíneas a e b do inciso I do caput do art. 
67 desta Lei comporão quadro suplementar 
em extinção. 

§ 6º O quadro suplementar a que se refere 
o § 5º inclui-se no Plano de Carreiras e Car-
gos da CVM. 

Art. 88. A aplicação das disposições desta Lei 
aos servidores ativos, aos inativos e aos pensio-
nistas não poderá implicar redução de remune-
ração, de proventos e de pensões. 

§ 1º Na hipótese de redução de remunera-
ção, de provento ou de pensão, em decor-
rência da aplicação do disposto nesta Lei, 
eventual diferença será paga:

I – aos servidores integrantes das Carreiras 
de que tratam as alíneas a e b do inciso I do 
caput do art. 67 desta Lei, a título de par-
cela complementar de subsídio, de natureza 
provisória, que será gradativamente absor-
vida por ocasião do desenvolvimento no 
cargo ou na Carreira por progressão ou pro-
moção ordinária ou extraordinária, da reor-
ganização ou da reestruturação dos cargos 
e das Carreiras ou das remunerações previs-
tas nesta Lei, da concessão de reajuste ou 
vantagem de qualquer natureza, bem como 
da implantação dos valores constantes do 
Anexo XIV desta Lei; e

II – aos servidores de que tratam o inciso II 
do caput do art. 67 e o § 5º do art. 87 des-
ta Lei, a título de vantagem pessoal nomi-
nalmente identificada, de natureza provi-
sória, que será gradativamente absorvida 
por ocasião do desenvolvimento no cargo 
por progressão ou promoção ordinária ou 

extraordinária, da reorganização ou da rees-
truturação dos cargos ou das remunerações 
previstas nesta Lei, da concessão de reajus-
te ou vantagem de qualquer natureza, bem 
como da implantação dos valores constan-
tes do Anexo XV desta Lei. 

§ 2º A parcela complementar de subsídio e 
a vantagem pessoal nominalmente identifi-
cada referidas nos incisos I e II do § 1º des-
te artigo estarão sujeitas exclusivamente à 
atualização decorrente de revisão geral da 
remuneração dos servidores públicos fede-
rais. 

Art. 89. Aplica-se às aposentadorias concedidas 
aos servidores integrantes do Plano de Carreiras 
e Cargos da CVM, de que tratam o art. 67 desta 
Lei e o § 5º do art. 87 desta Lei e às pensões, 
ressalvadas as aposentadorias e pensões regu-
ladas pelos arts. 1º e 2º da Lei nº 10.887, de 18 
de junho de 2004, no que couber, o disposto 
nesta Lei em relação aos servidores que se en-
contram em atividade. 

Art. 90. Ficam instituídas as seguintes gratifica-
ções, a serem percebidas pelos servidores que a 
elas fazem jus quando em exercício de ativida-
des na CVM:

I – Gratificação de Desempenho de Ativida-
des Específicas da CVM – GDECVM, devida 
exclusivamente aos servidores de nível in-
termediário titulares dos cargos de Agente 
Executivo de que trata o inciso II do caput 
do art. 67 e aos servidores de nível supe-
rior de que trata o § 5º do art. 87 desta Lei, 
do Quadro de Pessoal da CVM, quando em 
exercício de atividades nas unidades da 
CVM; e

II – Gratificação de Desempenho de Ativida-
des de Suporte da CVM – GDASCVM, devida 
exclusivamente aos servidores de nível in-
termediário titulares dos cargos de Auxiliar 
de Serviços Gerais de que trata o inciso II do 
caput do art. 67 desta Lei. 

Art. 91. A GDECVM e a GDASCVM serão atribu-
ídas em função do alcance de metas de desem-
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penho individual do servidor e de desempenho 
institucional da CVM. 

§ 1º A avaliação de desempenho individual 
visa a aferir o desempenho do servidor no 
exercício das atribuições do cargo ou fun-
ção, com foco na contribuição individual 
para o alcance dos objetivos organizacio-
nais. 

§ 2º A avaliação de desempenho institucio-
nal visa a aferir o desempenho coletivo no 
alcance dos objetivos organizacionais. 

§ 3º A GDECVM e a GDASCVM serão pagas 
com observância dos seguintes limites:

I – máximo, 100 (cem) pontos por servidor; 
e

II – mínimo, 30 (trinta) pontos por servidor, 
correspondendo cada ponto ao valor esta-
belecido no Anexo XVII desta Lei. 

§ 4º Considerando o disposto nos §§ 1º e 2º 
deste artigo, a pontuação referente à GDE-
CVM e à GDASCVM terá a seguinte distribui-
ção:

I – até 20 (vinte) pontos de seu limite má-
ximo serão atribuídos em função dos resul-
tados obtidos na avaliação de desempenho 
individual; e

II – até 80 (oitenta) pontos de seu limite má-
ximo serão atribuídos em função dos resul-
tados obtidos na avaliação de desempenho 
institucional. 

§ 5º Os valores a serem pagos a título de 
GDECVM ou GDASCVM serão calculados 
multiplicando-se o somatório dos pontos 
auferidos nas avaliações de desempenho in-
dividual e institucional pelo valor do ponto 
constante do Anexo XVII desta Lei, observa-
da a classe e o padrão em que se encontra 
posicionado o servidor. 

§ 6º Os critérios e procedimentos gerais de 
avaliação de desempenho individual e ins-
titucional e de atribuição da GDECVM e da 
GDASCVM serão estabelecidos em ato do 

Poder Executivo, observada a legislação vi-
gente. 

§ 7º Os critérios e procedimentos específi-
cos de avaliação de desempenho individual 
e institucional e de atribuição da GDECVM 
e da GDASCVM serão estabelecidos em ato 
do Presidente da CVM, observada a legisla-
ção vigente. 

§ 8º As metas referentes à avaliação de de-
sempenho institucional serão fixadas em 
ato do Ministro de Estado da Fazenda, ob-
servada a legislação vigente. (Redação dada 
pela Lei nº 13.328, de 2016)

Art. 92. Até que seja instituído o ato a que se re-
fere o § 6º do art. 91 desta Lei e processados os 
resultados da primeira avaliação individual e ins-
titucional, todos os servidores que fizerem jus à 
GDECVM ou GDASCVM deverão percebê-la em 
valor correspondente ao último percentual re-
cebido a título de Gratificação de Desempenho 
de Atividade de Auditoria de Valores Mobiliá-
rios – GDCVM ou Gratificação de Desempenho 
de Atividade de Apoio Técnico-Administrativo 
da Comissão de Valores Mobiliários – GDACVM, 
convertido em pontos que serão multiplicados 
pelo valor constante do Anexo XVII desta Lei, 
conforme disposto no § 5º do art. 91 desta Lei.

§ 1º O resultado da primeira avaliação gera 
efeitos financeiros a partir da data de publi-
cação do ato a que se refere o § 6º do art. 91 
desta Lei, devendo ser compensadas even-
tuais diferenças pagas a maior ou a menor. 

§ 2º O disposto no caput deste artigo e no 
seu § 1º aplica-se aos ocupantes de cargos 
comissionados que fazem jus à GDECVM ou 
GDASCVM. 

Art. 93. A GDECVM e a GDASCVM não servirão 
de base de cálculo para quaisquer outros bene-
fícios ou vantagens. 

Art. 94. O titular de cargo efetivo de que trata 
o inciso II do art. 67 e o § 5º do art. 87 desta 
Lei, em exercício nas unidades da CVM, quando 
investido em cargo em comissão ou função de 
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confiança fará jus à GDECVM ou GDASCVM da 
seguinte forma:

I – os investidos em função de confiança ou 
cargos em comissão do Grupo-Direção e As-
sessoramento Superiores – DAS, níveis 3, 2, 
1 ou equivalentes, perceberão a respectiva 
gratificação de desempenho calculada con-
forme disposto no § 5º do art. 91 desta Lei; 
e

II – os investidos em cargos em comissão do 
Grupo-Direção e Assessoramento Superio-
res – DAS, níveis 6, 5, 4 ou equivalentes, per-
ceberão a respectiva gratificação de desem-
penho calculada com base no valor máximo 
da parcela individual, somado ao resultado 
da avaliação institucional do período. 

Art. 95. O titular de cargo efetivo de que tratam 
o inciso II do art. 67 e o § 5º do art. 87 desta Lei 
quando não se encontrar em exercício nas uni-
dades da CVM somente fará jus à GDECVM ou 
GDASCVM nas seguintes situações:

I – requisições previstas em lei para órgãos 
e entidades da União;

II – cessões para o Ministério da Fazenda ou 
para entidades a ele vinculadas, situação na 
qual perceberão a respectiva gratificação 
de desempenho calculada com base nas re-
gras aplicáveis como se estivesse em efetivo 
exercício na CVM;

III – cessões para o exercício de cargo de 
Natureza Especial ou cargos em comissão 
de nível igual ou superior a DAS-4 do Grupo-
-Direção e Assessoramento Superiores, ou 
equivalentes, em outros órgãos da União, 
em autarquias ou em fundações públicas 
federais;

IV – exercício de cargo de diretor ou de pre-
sidente de empresa pública ou sociedade 
de economia mista federal; e

V – exercício dos cargos de Secretário de 
Estado ou do Distrito Federal, de cargos em 
comissão de nível equivalente ou superior 
ao de DAS-4 ou de dirigente máximo de en-

tidade da administração pública no âmbito 
dos Estados, do Distrito Federal, de prefei-
tura de capital ou de município com mais de 
500.000 (quinhentos mil) habitantes; (Reda-
ção dada pela Lei nº 12.269, de 2010)

§ 1º Nas situações referidas nos incisos I e 
II do caput deste artigo, o servidor percebe-
rá a GDECVM ou GDASCVM calculada com 
base nas regras aplicáveis como se estivesse 
em efetivo exercício na CVM. 

§ 2º Na situação referida no inciso III do ca-
put, o servidor perceberá a GDECVM ou a 
GDASCVM calculada com base no resultado 
da avaliação institucional do período. (Re-
dação dada pela Lei nº 13.328, de 2016)

§ 3º Nas situações referidas nos incisos IV 
e V do caput, o servidor perceberá a GDE-
CVM ou a GDASCVM calculada com base 
no resultado da avaliação institucional da 
CVM no período. (Redação dada pela Lei nº 
13.328, de 2016)

§ 4º A avaliação institucional considera-
da para o servidor alcançado pelos incisos 
I, II e III do caput será: (Incluído pela Lei nº 
13.328, de 2016)

I – a do órgão ou entidade onde o servidor 
permaneceu em exercício por mais tempo; 
(Incluído pela Lei nº 13.328, de 2016)

II – a do órgão ou entidade onde o servidor 
se encontrar em exercício ao término do ci-
clo, caso ele tenha permanecido o mesmo 
número de dias em diferentes órgãos ou en-
tidades; ou (Incluído pela Lei nº 13.328, de 
2016)

III – a do órgão de origem, quando requisi-
tado ou cedido para órgão diverso da admi-
nistração pública federal direta, autárquica 
ou fundacional. (Incluído pela Lei nº 13.328, 
de 2016)

§ 5º A avaliação individual do servidor al-
cançado pelos incisos I e II do caput será re-
alizada somente pela chefia imediata quan-
do a regulamentação da sistemática para 
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avaliação de desempenho a que se refere o 
§ 6º do art. 91 não for igual à aplicável ao 
órgão ou entidade de exercício do servidor. 
(Incluído pela Lei nº 13.328, de 2016)

Art. 96. O servidor ativo beneficiário da GDE-
CVM ou GDASCVM que obtiver na avaliação 
de desempenho individual pontuação inferior 
a 50% (cinqüenta por cento) do valor máximo 
desta parcela será imediatamente submetido a 
processo de capacitação ou de análise da ade-
quação funcional, conforme o caso, sob respon-
sabilidade da CVM. 

Parágrafo único. A análise de adequação 
funcional visa a identificar as causas dos re-
sultados obtidos na avaliação do desempe-
nho e servir de subsídio para a adoção de 
medidas que possam propiciar a melhoria 
do desempenho do servidor. 

Art. 97. Ocorrendo exoneração do cargo em co-
missão com manutenção do cargo efetivo o ser-
vidor que faça jus à GDECVM ou GDASCVM con-
tinuará a percebê-la em valor correspondente 
ao da última pontuação que lhe foi atribuída, na 
condição de ocupante de cargo comissionado, 
até que seja processada a sua primeira avalia-
ção após a exoneração. 

Art. 98. Em caso de afastamentos e licenças con-
siderados como de efetivo exercício, sem preju-
ízo da remuneração e com direito à percepção 
de gratificação de desempenho, o servidor con-
tinuará percebendo a GDECVM ou GDASCVM 
em valor correspondente ao da última pontua-
ção obtida, até que seja processada a sua pri-
meira avaliação após o retorno. 

§ 1º O disposto no caput deste artigo não se 
aplica aos casos de cessão. 

§ 2º Até que seja processada a primeira ava-
liação de desempenho individual que venha 
a surtir efeito financeiro, o servidor nomea-
do para cargo efetivo e aquele que tenha re-
tornado de licença sem vencimento, de ces-
são ou de outros afastamentos sem direito 
à percepção da GDECVM ou GDASCVM, no 
decurso do ciclo de avaliação, receberá a 
respectiva gratificação no valor correspon-

dente a 80 (oitenta) pontos. (Redação dada 
pela Lei nº 12.269, de 2010)

Art. 99. Para fins de incorporação da GDECVM 
ou GDASCVM aos proventos de aposentadoria 
ou às pensões, serão adotados os seguintes cri-
térios:

I – para as aposentadorias concedidas e 
pensões instituídas até 19 de fevereiro de 
2004, a gratificação será correspondente a 
50% (cinqüenta por cento) do valor máximo 
do respectivo nível, classe e padrão; e

II – para as aposentadorias concedidas e 
pensões instituídas após 19 de fevereiro de 
2004:

a) quando ao servidor que deu origem à 
aposentadoria ou à pensão se aplicar o dis-
posto nos arts. 3º e 6º da Emenda Constitu-
cional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, e 
no art. 3º da Emenda Constitucional nº 47, 
de 5 de julho de 2005, aplicar-se-á o per-
centual constante no inciso I do caput deste 
artigo; e

b) aos demais casos aplicar-se-á, para fins 
de cálculo das aposentadorias e pensões, o 
disposto na Lei nº 10.887, de 18 de junho 
de 2004. 

Art. 99-A. A partir de 1º de julho de 2012, para 
fins de incorporação da GDECVM ou GDASCVM 
aos proventos de aposentadoria ou às pensões, 
serão adotados os seguintes critérios: (Incluído 
pela Lei nº 12.702, de 2012)

I – para as aposentadorias e pensões insti-
tuídas até 19 de fevereiro de 2004, as gra-
tificações serão correspondentes a 50 (cin-
quenta) pontos, considerados o nível, classe 
e padrão do servidor; (Incluído pela Lei nº 
12.702, de 2012)

II – para as aposentadorias e pensões insti-
tuídas após 19 de fevereiro de 2004: ( (In-
cluído pela Lei nº 12.702, de 2012)

a) quando percebidas por período igual ou 
superior a 60 (sessenta) meses e aos servi-
dores que deram origem à aposentadoria 
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ou à pensão se aplicar o disposto nos arts. 
3º e 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 
19 de dezembro de 2003, e no art. 3º da 
Emenda Constitucional no 47, de 5 de julho 
de 2005, aplicar-se-á a média dos pontos re-
cebidos nos últimos 60 (sessenta) meses; e 
((Incluído pela Lei nº 12.702, de 2012)

b) quando percebidas por período inferior a 
60 (sessenta) meses, aos servidores de que 
trata a alínea a deste inciso aplicar-se-ão os 
pontos constantes do inciso I do caput; e 
((Incluído pela Lei nº 12.702, de 2012)

III – para as aposentadorias e pensões que 
não se enquadrem nas hipóteses previs-
tas nos incisos I e II do caput, aplicar-se-
-á, para fins de cálculo das aposentadorias 
e pensões, o disposto na Lei nº 10.887, de 
18 de junho de 2004. ( (Incluído pela Lei nº 
12.702, de 2012)

Art. 100. Os ocupantes dos cargos integrantes 
das carreiras de Analista da CVM e de Inspetor 
da CVM são impedidos de exercer outra ativi-
dade, pública ou privada, potencialmente cau-
sadora de conflito de interesses, nos termos da 
Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013. (Redação 
dada pela Lei nº 13.328, de 2016)

Parágrafo único. Na hipótese em que o 
exercício de outra atividade não configure 
conflito de interesses, o servidor deverá ob-
servar o cumprimento da jornada do cargo, 
o horário de funcionamento do órgão ou da 
entidade e o dever de disponibilidade ao 
serviço público. (Redação dada pela Lei nº 
13.328, de 2016)

Art. 101. Os integrantes das Carreiras de Analis-
ta da CVM e de Inspetor da CVM somente pode-
rão ser cedidos ou ter exercício fora do respecti-
vo órgão de lotação nas seguintes situações:

I – requisições previstas em lei para órgãos 
e entidades da União;

II – cessões para o exercício de cargo de Na-
tureza Especial ou cargos em comissão de 
nível igual ou superior a DAS-4 do Grupo-
-Direção e Assessoramento Superiores, ou 

equivalentes, em outros órgãos da União, 
em autarquias ou em fundações públicas 
federais;

III – exercício de cargo de diretor ou de pre-
sidente de empresa pública ou de socieda-
de de economia mista federal;

IV – cessões para o exercício dos cargos de 
Secretário de Estado, do Distrito Federal, de 
prefeitura de capital ou de município com 
mais de 500.000 (quinhentos mil) habitan-
tes, de cargos em comissão de nível equi-
valente ou superior ao de DAS-4 no âmbito 
dos Estados, Distrito Federal e Municípios, e 
de dirigente máximo de entidade da admi-
nistração pública desses entes federados; e

V – exercício dos cargos de Secretário de 
Estado ou do Distrito Federal, de cargos em 
comissão de nível equivalente ou superior 
ao de DAS-4 ou de dirigente máximo de en-
tidade da administração pública no âmbito 
dos Estados, do Distrito Federal, de prefei-
tura de capital ou de município com mais de 
500.000 (quinhentos mil) habitantes. (Reda-
ção dada pela Lei nº 12.269, de 2010)

Seção VIII
DO PLANO DE CARREIRAS E CARGOS 

DA FUNDAÇÃO INSTITUTO DE 
PESQUISA ECONÔMICA APLICADA – 

IPEA 

Art. 102. Fica estruturado o Plano de Carreiras 
e Cargos da Fundação Instituto de Pesquisa Eco-
nômica Aplicada – IPEA, composto pelas seguin-
tes Carreiras e cargos:

I – Carreira de Planejamento e Pesquisa do 
Ipea, composta pelo cargo de Técnico de 
Planejamento e Pesquisa, de nível superior, 
com atribuições voltadas às atividades de 
gestão governamental, nos aspectos relati-
vos ao planejamento, à realização de pes-
quisas econômicas e sociais e à avaliação de 
ações governamentais para subsidiar a for-
mulação de políticas públicas;

II – (VETADO)
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III – (VETADO)

IV – (VETADO)

V – demais cargos de nível superior e os car-
gos de nível intermediário integrantes do 
Quadro de Pessoal do Ipea.

§ 1º Os cargos a que se refere o caput deste 
artigo são de provimento efetivo e regidos 
pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 
1990.

§ 2º (VETADO)

§ 3º (VETADO)

§ 4º (VETADO)

Art. 103. Os cargos de níveis superior e inter-
mediário do Plano de Carreiras e Cargos do IPEA 
são agrupados em classes e padrões, conforme 
estabelecido no Anexo XX-A desta Lei. (Redação 
dada pela Lei nº 12.269, de 2010)

§ 1º Os atuais cargos ocupados cujos titu-
lares tenham observado o disposto no § 3º 
do art. 120 desta Lei, bem como os cargos 
vagos e os demais, à medida que vagarem, 
de Técnico de Planejamento e Pesquisa pas-
sam a integrar a carreira de que trata o inci-
so I do caput do art. 102 desta Lei.(Redação 
dada pela Lei nº 12.269, de 2010)

§ 2º O disposto no § 1º deste artigo não 
representa, para qualquer efeito legal, in-
clusive para efeito de aposentadoria, des-
continuidade em relação ao cargo e às atri-
buições desenvolvidas pelos seus titulares. 

Art. 104. É de 40 (quarenta) horas semanais a 
carga horária de trabalho dos titulares dos car-
gos integrantes do Plano de Carreiras e Cargos 
do Ipea, ressalvadas as hipóteses amparadas 
em legislação específica. 

Art. 105. São requisitos para ingresso na classe 
inicial dos cargos do Plano de Carreiras e Cargos 
do Ipea:

I – aprovação em concurso público de pro-
vas ou de provas e títulos;

II – diploma de conclusão de ensino supe-
rior em nível de graduação, em cursos reco-
nhecidos pelo Ministério da Educação e, se 
for o caso, habilitação legal específica, con-
forme definido no edital do concurso, para 
os cargos de nível superior; e

III – certificado de conclusão de ensino mé-
dio ou equivalente e habilitação legal espe-
cífica, quando for o caso, fornecido por ins-
tituição de ensino oficialmente autorizada, 
conforme definido no edital do concurso, 
para os cargos de nível intermediário. 

Art. 106. O concurso público referido no inciso I 
do caput do art. 105 desta Lei poderá ser orga-
nizado em uma ou mais etapas, incluindo curso 
de formação quando julgado pertinente, con-
forme dispuser o edital de abertura do certame 
e observada a legislação pertinente. 

Parágrafo único. O concurso público a que 
se refere o caput deste artigo poderá ser 
realizado por áreas de especialização refe-
rentes à área de formação do candidato, 
conforme dispuser o edital de abertura do 
certame. 

Art. 107. O desenvolvimento do servidor nas 
Carreiras e cargos que integram o Plano de Car-
reiras e Cargos do Ipea ocorrerá mediante pro-
gressão funcional e promoção. 

§ 1º Para os fins do disposto no caput deste 
artigo, progressão é a passagem do servidor 
para o padrão de vencimento imediatamen-
te superior dentro de uma mesma classe, e 
promoção, a passagem do servidor do últi-
mo padrão de uma classe para o primeiro 
padrão da classe imediatamente superior. 

§ 2º Ato do Poder Executivo regulamenta-
rá os critérios de concessão de progressão 
funcional e promoção de que trata o caput 
deste artigo. 

Art. 108. O desenvolvimento do servidor nas 
Carreiras e nos cargos que integram o Plano de 
Carreiras e Cargos do Ipea obedecerá às seguin-
tes regras:
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I – interstício mínimo de 12 (doze) meses 
entre cada progressão;

II – habilitação em avaliação de desempe-
nho individual correspondente a, no míni-
mo, 70% (setenta por cento) do limite máxi-
mo da pontuação das avaliações realizadas 
no interstício considerado para a progres-
são; e

III – competência e qualificação profissio-
nal. 

§ 1º O interstício para fins de progressão 
funcional será:

I – computado em dias, descontados os 
afastamentos que não forem legalmente 
considerados de efetivo exercício; e

II – suspenso nos casos em que o servidor se 
afastar sem remuneração, sendo retomado 
o cômputo a partir do retorno à atividade. 

§ 2º Enquanto não forem regulamentadas, 
as progressões e promoções dos titulares 
de cargos integrantes do Plano de Carreiras 
e Cargos do Ipea, as progressões funcionais 
e promoções de que trata o art. 107 desta 
Lei serão concedidas observando-se as nor-
mas vigentes em 28 de agosto de 2008. 

§ 3º Na contagem do interstício necessário 
à promoção e à progressão, será aproveita-
do o tempo computado até 28 de agosto de 
2008. 

Art. 109. São pré-requisitos mínimos para pro-
moção às classes do cargo de nível superior de 
Técnico de Planejamento e Pesquisa referido no 
inciso I do caput do art. 102 desta Lei:(Redação 
dada pela Lei nº 12.269, de 2010)

I – para a Classe B, possuir certificação em 
eventos de capacitação, totalizando, no mí-
nimo, 360 (trezentas e sessenta) horas, e 
qualificação profissional com experiência 
mínima de 5 (cinco) anos, ambas no campo 
específico de atuação do cargo;

II – para a Classe C, ter o grau de Mestre e 
qualificação profissional com experiência 

mínima de 8 (oito) anos, ambos no campo 
específico de atuação do cargo ou possuir 
a qualificação profissional com experiência 
mínima de 11 (onze) anos no campo especí-
fico de atuação do cargo; e

III – para a Classe Especial, ter o título de 
Doutor e qualificação profissional com ex-
periência mínima de 11 (onze) anos, ambos 
no campo específico de atuação do cargo 
ou qualificação profissional com experiên-
cia mínima de 14 (quatorze) anos no campo 
específico de atuação do cargo. 

Art. 110. São pré-requisitos mínimos para pro-
moção às classes dos demais cargos de nível su-
perior do Quadro de Pessoal do Ipea, referidos 
no inciso V do caput do art. 102 desta Lei:

I – para a Classe B, possuir certificação em 
eventos de capacitação, totalizando, no mí-
nimo, 160 (cento e sessenta) horas, e qua-
lificação profissional com experiência mí-
nima de 5 (cinco) anos, ambas no campo 
específico de atuação do cargo;

II – para a Classe C, possuir certificação em 
eventos de capacitação, totalizando, no mí-
nimo, 240 (duzentas e quarenta) horas, e 
qualificação profissional com experiência 
mínima de 8 (oito) anos, ambas no campo 
específico de atuação do cargo; e

III – para a Classe Especial, ser detentor 
de certificado de conclusão de curso de 
especialização ou de formação específica 
equivalente a, no mínimo, 360 (trezentas e 
sessenta) horas, e qualificação profissional 
com experiência mínima de 11 (onze) anos, 
ambos no campo específico de atuação do 
cargo. 

Art. 110-A. São pré-requisitos mínimos para a 
promoção às classes dos cargos de nível inter-
mediário de Auxiliar Técnico do Quadro de Pes-
soal do IPEA: 

I – para a Classe B, possuir certificação em 
eventos de capacitação, totalizando, no mí-
nimo, cento e vinte horas, ou diploma de 
conclusão de curso superior e qualificação 
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profissional com experiência mínima de cin-
co anos, ambas no campo específico de atu-
ação de cada cargo; 

II – para a Classe C, possuir certificação em 
eventos de capacitação, totalizando, no mí-
nimo, duzentas horas, ou diploma de con-
clusão de curso superior e qualificação pro-
fissional com experiência mínima de oito 
anos, ambas no campo específico de atua-
ção de cada cargo; e 

III – para a Classe Especial, possuir certifica-
ção em eventos de capacitação, totalizan-
do, no mínimo, duzentos e oitenta horas, 
ou diploma de conclusão de curso superior 
e qualificação profissional com experiência 
mínima de onze anos, ambas no campo es-
pecífico de atuação de cada cargo. (Incluído 
Lei nº 12.269, de 2010)

Art. 111. (VETADO)

Art. 112. São pré-requisitos mínimos para pro-
moção às classes dos demais cargos de nível in-
termediário do Quadro de Pessoal do Ipea:

I – para a Classe B, possuir certificação em 
eventos de capacitação, totalizando, no mí-
nimo, 40 (quarenta) horas, ou diploma de 
conclusão de curso superior e qualificação 
profissional com experiência mínima de 5 
(cinco) anos, ambas no campo específico de 
atuação de cada cargo;

II – para a Classe C, possuir certificação em 
eventos de capacitação, totalizando, no 
mínimo, 80 (oitenta) horas, ou diploma de 
conclusão de curso superior e qualificação 
profissional com experiência mínima de 8 
(oito) anos, ambas no campo específico de 
atuação de cada cargo; e

III – para a Classe Especial, possuir certifica-
ção em eventos de capacitação, totalizan-
do, no mínimo, 120 (cento e vinte) horas, 
ou diploma de conclusão de curso superior 
e qualificação profissional com experiência 
mínima de 11 (onze) anos, ambas no campo 
específico de atuação de cada cargo. 

Art. 113. Cabe ao Ipea implementar programa 
permanente de capacitação, treinamento e de-
senvolvimento, destinado a assegurar a profis-
sionalização dos titulares dos cargos integrantes 
do seu Plano de Carreiras e Cargos. 

Parágrafo único. Para fins de promoção, 
cada evento de capacitação poderá ser 
computado uma única vez. 

Art. 114. Os titulares dos cargos integrantes da 
carreira de que trata o inciso I do caput do art. 
102 desta Lei passam a ser remunerados exclusi-
vamente por subsídio, fixado em parcela única, 
vedado o acréscimo de qualquer gratificação, 
adicional, abono, prêmio, verba de representa-
ção ou outra espécie remuneratória. (Redação 
dada pela Lei nº 12.269, de 2010)

Parágrafo único. Os valores do subsídio dos 
titulares dos cargos a que se refere o caput 
deste artigo são os fixados no Anexo XX des-
ta Lei, com efeitos financeiros a partir das 
datas nele especificadas. 

Art. 115. Estão compreendidas no subsídio e 
não são mais devidas aos titulares dos cargos a 
que se refere o inciso I do caput do art. 102 des-
ta Lei, a partir de 1º de julho de 2008, as seguin-
tes espécies remuneratórias: (Redação dada 
pela Lei nº 12.269, de 2010)

I – Vencimento Básico;

II – Gratificação de Desempenho de Ativida-
de do Ciclo de Gestão – GCG, de que trata o 
art. 8º da Medida Provisória nº 2.229-43, de 
6 de setembro de 2001; e

III – Vantagem Pecuniária Individual – VPI, 
de que trata a Lei nº 10.698, de 2 de julho 
de 2003. 

Parágrafo único. Considerando o disposto 
no art. 114 desta Lei, os titulares dos cargos 
nele referidos não fazem jus à percepção 
das seguintes vantagens remuneratórias:

I – Gratificação de Desempenho e Produtivi-
dade – GDP, de que trata o art. 1º da Lei nº 
9.625, de 7 de abril de 1998; e
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II – Gratificação de Atividade – GAE, de que 
trata a Lei Delegada nº 13, de 27 de agosto 
de 1992. 

Art. 116. Além das parcelas e vantagens de que 
trata o art. 115 desta Lei, não são devidas aos 
titulares dos cargos a que se refere o inciso I 
do caput do art. 102 desta Lei, a partir de 1º de 
julho de 2008, as seguintes parcelas: (Redação 
dada pela Lei nº 12.269, de 2010)

I – vantagens pessoais e Vantagens Pesso-
ais Nominalmente Identificadas – VPNI, de 
qualquer origem e natureza;

II – diferenças individuais e resíduos, de 
qualquer origem e natureza;

III – valores incorporados à remuneração 
decorrentes do exercício de função de dire-
ção, chefia ou assessoramento ou de cargo 
de provimento em comissão;

IV – valores incorporados à remuneração 
referentes a quintos ou décimos;

V – valores incorporados à remuneração a 
título de adicional por tempo de serviço;

VI – vantagens incorporadas aos proventos 
ou pensões por força dos arts. 180 e 184 da 
Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952, e 
dos arts. 192 e 193 da Lei nº 8.112, de 11 de 
dezembro de 1990; 

VII – abonos;

VIII – valores pagos a título de representa-
ção; 

IX – adicional pelo exercício de atividades 
insalubres, perigosas ou penosas;

X – adicional noturno;

XI – adicional pela prestação de serviço ex-
traordinário; e

XII – outras gratificações e adicionais, de 
qualquer origem e natureza, que não es-
tejam explicitamente mencionados no art. 
118 desta Lei. 

Art. 117. Os servidores integrantes da carreira 
de que trata o inciso I do caput do art. 102 des-
ta Lei não poderão perceber cumulativamente 
com o subsídio quaisquer valores ou vantagens 
incorporadas à remuneração por decisão admi-
nistrativa, judicial ou extensão administrativa de 
decisão judicial, de natureza geral ou individual, 
ainda que decorrentes de sentença judicial tran-
sitada em julgado. (Redação dada pela Lei nº 
12.269, de 2010)

Art. 118. O subsídio dos integrantes da carreira 
de que trata o inciso I do caput do art. 102 desta 
Lei não exclui o direito à percepção, nos termos 
da legislação e regulamentação específica, de: 
(Redação dada pela Lei nº 12.269, de 2010)

I – gratificação natalina;

II – adicional de férias;

III – abono de permanência de que tratam o 
§ 19 do art. 40 da Constituição Federal, o § 
5º do art. 2º e o § 1º do art. 3º da Emenda 
Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 
2003;

IV – retribuição pelo exercício de função de 
direção, chefia e assessoramento; e

V – parcelas indenizatórias previstas em lei. 

Art. 119. A estrutura remuneratória dos titula-
res dos cargos de níveis superior e intermediá-
rio a que se refere o inciso V do caput do art. 
102 desta Lei e dos cargos de nível superior inte-
grantes do quadro suplementar a que se refere 
o § 5º do art. 120 desta Lei, a partir de 1º de 
julho de 2008, terá a seguinte composição:

I – Vencimento Básico; e

II – Gratificação de Desempenho de Ativida-
des Específicas do Ipea – GDAIPEA. 

§ 1º Os padrões de vencimento básico dos 
cargos referidos no caput deste artigo são 
os constantes do Anexo XXI, com efeitos fi-
nanceiros a partir das datas nele especifica-
das. 

§ 2º Os titulares dos cargos a que se refere 
o caput deste artigo não farão jus, a partir 
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de 1º de julho de 2008, à percepção das se-
guintes gratificações e vantagens:

I – Gratificação de Desempenho de Ativida-
de do Ciclo de Gestão – GCG, de que trata o 
art. 8º da Medida Provisória nº 2.229-43, de 
6 de setembro de 2001; e

II – Vantagem Pecuniária Individual – VPI, 
de que trata a Lei nº 10.698, de 2 de julho 
de 2003. 

Art. 120. Os servidores titulares dos cargos de 
níveis superior e intermediário do Quadro de 
Pessoal do IPEA serão enquadrados nos cargos 
do Plano de Carreiras e Cargos do IPEA, de acor-
do com as respectivas atribuições, com os requi-
sitos de formação profissional e com a posição 
relativa na Tabela, nos termos do Anexo XX-B 
desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 12.269, de 
2010)

§ 1º É vedada a mudança do nível do cargo 
ocupado pelo servidor em decorrência do 
disposto no caput deste artigo. 

§ 2º O posicionamento dos aposentados e 
dos pensionistas nas tabelas remunerató-
rias constantes dos Anexos XX e XXI desta 
Lei será referenciado à situação em que o 
servidor se encontrava na data da aposen-
tadoria ou em que se originou a pensão, 
respeitadas as alterações relativas a posicio-
namentos decorrentes de legislação especí-
fica. 

§ 3º Serão enquadrados na carreira de que 
trata o inciso I do caput do art. 102 desta 
Lei os cargos de Técnico de Planejamento e 
Pesquisa que tenham titulares cuja investi-
dura haja observado as pertinentes normas 
constitucionais e ordinárias anteriores a 5 
de outubro de 1988 e, se posterior a essa 
data, tenha decorrido de aprovação em 
concurso público.(Redação dada pela Medi-
da Provisória nº 479, de 2009)

§ 3º Serão enquadrados na carreira de que 
trata o inciso I do caput do art. 102 desta 
Lei os cargos de Técnico de Planejamento e 
Pesquisa que tenham titulares cuja investi-

dura haja observado as pertinentes normas 
constitucionais e ordinárias anteriores a 5 
de outubro de 1988 e, se posterior a essa 
data, tenha decorrido de aprovação em 
concurso público.(Redação dada pela Lei nº 
12.269, de 2010)

§ 4º Ao Ipea incumbe verificar, caso a caso, 
a regularidade da aplicação do disposto no 
§ 3º deste artigo quanto aos enquadramen-
tos efetivados. 

§ 5º Os cargos efetivos de nível superior do 
Quadro de Pessoal do IPEA que não foram 
transpostos para a carreira de que trata o 
inciso I do caput do art. 102 desta Lei com-
porão quadro suplementar em extinção.
(Redação dada pela Lei nº 12.269, de 2010)

§ 6º O quadro suplementar a que se refere 
o § 5º deste artigo inclui-se no Plano de Car-
reiras e Cargos do Ipea. 

Art. 121. A aplicação das disposições desta Lei 
aos servidores ativos, aos inativos e aos pensio-
nistas não poderá implicar redução de remune-
ração, de proventos e de pensões. 

§ 1º Na hipótese de redução de remunera-
ção, de provento ou de pensão, em decor-
rência da aplicação do disposto nesta Lei, 
eventual diferença será paga:

I – aos servidores integrantes da carreira de 
que trata o inciso I do caput do art. 102 des-
ta Lei, a título de parcela complementar de 
subsídio, de natureza provisória, que será 
gradativamente absorvida por ocasião do 
desenvolvimento no cargo ou na Carreira 
por progressão ou promoção ordinária ou 
extraordinária, da reorganização ou da rees-
truturação dos cargos e das Carreiras ou das 
remunerações previstas nesta Lei, da con-
cessão de reajuste ou vantagem de qual-
quer natureza, bem como da implantação 
dos valores constantes do Anexo XX desta 
Lei; e(Redação dada pela Lei nº 12.269, de 
2010)

II – aos servidores de que trata o inciso V 
do caput do art. 102 desta Lei, a título de 
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vantagem pessoal nominalmente identi-
ficada, de natureza provisória, que será 
gradativamente absorvida por ocasião do 
desenvolvimento no cargo por progressão 
ou promoção ordinária ou extraordinária, 
da reorganização ou da reestruturação dos 
cargos ou das remunerações previstas nesta 
Lei, da concessão de reajuste ou vantagem 
de qualquer natureza, bem como da im-
plantação dos valores constantes do Anexo 
XXI desta Lei. 

§ 2º A parcela complementar de subsídio e 
a vantagem pessoal nominalmente identifi-
cada referidas nos incisos I e II do § 1º des-
te artigo estarão sujeitas exclusivamente à 
atualização decorrente de revisão geral da 
remuneração dos servidores públicos fede-
rais. 

Art. 122. Aplica-se às aposentadorias concedi-
das aos servidores integrantes do Plano de Car-
reiras e Cargos do Ipea, de que trata o art. 102 
e às pensões, ressalvadas as aposentadorias e 
pensões reguladas pelos arts. 1º e 2º da Lei nº 
10.887, de 18 de junho de 2004, no que couber, 
o disposto nesta Lei em relação aos servidores 
integrantes do Plano de Carreiras e Cargos do 
Ipea que se encontram em atividade. 

Art. 123. Fica instituída a Gratificação de De-
sempenho de Atividades Específicas do Ipea – 
GDAIPEA, devida exclusivamente aos titulares 
de cargos de níveis superior e intermediário do 
Plano de Carreiras e Cargos do Ipea, de que tra-
ta o inciso V do caput do art. 102 desta Lei e o § 
5º do art. 120 desta Lei, quando em exercício de 
atividades no Ipea. 

Art. 124. A GDAIPEA será atribuída em função 
do alcance de metas de desempenho individual 
do servidor e de desempenho institucional do 
Ipea. 

§ 1º A avaliação de desempenho individual 
visa a aferir o desempenho do servidor no 
exercício das atribuições do cargo ou fun-
ção, com foco na contribuição individual 
para o alcance dos objetivos organizacio-
nais. 

§ 2º A avaliação de desempenho institucio-
nal visa a aferir o desempenho coletivo no 
alcance dos objetivos organizacionais. 

§ 3º A GDAIPEA será paga com observância 
dos seguintes limites:

I – máximo, 100 (cem) pontos por servidor; 
e

II – mínimo, 30 (trinta) pontos por servidor, 
correspondendo cada ponto ao valor esta-
belecido no Anexo XXII desta Lei. 

§ 4º Considerando o disposto nos §§ 1º e 2º 
deste artigo, a pontuação referente à GDAI-
PEA terá a seguinte distribuição:

I – até 20 (vinte) pontos de seu limite má-
ximo serão atribuídos em função dos resul-
tados obtidos na avaliação de desempenho 
individual; e

II – até 80 (oitenta) pontos de seu limite má-
ximo serão atribuídos em função dos resul-
tados obtidos na avaliação de desempenho 
institucional. 

§ 5º Os valores a serem pagos a título de 
GDAIPEA serão calculados multiplicando-
-se o somatório dos pontos auferidos nas 
avaliações de desempenho individual e ins-
titucional pelo valor do ponto constante do 
Anexo XXII desta Lei, observada a classe e o 
padrão em que se encontra posicionado o 
servidor. 

§ 6º Os critérios e procedimentos gerais de 
avaliação de desempenho individual e ins-
titucional da GDAIPEA serão estabelecidos 
em ato do Poder Executivo, observada a le-
gislação vigente. 

§ 7º Os critérios e procedimentos específi-
cos de avaliação de desempenho individual 
e institucional da GDAIPEA serão estabeleci-
dos em ato do Presidente do Ipea, observa-
da a legislação vigente. 

§ 8º As metas referentes à avaliação de de-
sempenho institucional serão fixadas em 
ato do Ministro de Estado do Planejamento, 
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Orçamento e Gestão, observada a legislação 
vigente. (Redação dada pela Lei nº 13.328, 
de 2016)

Art. 125. Até que seja instituído o ato a que se 
refere o § 6º do art. 124 desta Lei e processados 
os resultados da primeira avaliação individual e 
institucional, todos os servidores que fizerem 
jus à GDAIPEA deverão percebê-la em valor cor-
respondente ao último percentual recebido a 
título de Gratificação de Desempenho de Ativi-
dade do Ciclo de Gestão – GCG, convertido em 
pontos que serão multiplicados pelo valor cons-
tante do Anexo XXII desta Lei, conforme dispos-
to no § 5º do art. 124 desta Lei. 

§ 1º O resultado da primeira avaliação gera 
efeitos financeiros a partir da data de publi-
cação do ato a que se refere o § 6º do art. 
124 desta Lei, devendo ser compensadas 
eventuais diferenças pagas a maior ou a 
menor. 

§ 2º O disposto no caput e no § 1º deste ar-
tigo aplica-se aos ocupantes de cargos co-
missionados que fazem jus à GDAIPEA. 

Art. 126. A GDAIPEA não servirá de base de cál-
culo para quaisquer outros benefícios ou vanta-
gens. 

Art. 127. O titular de cargo efetivo de que tra-
tam o inciso V do art. 102 e o § 5º do art. 120 
desta Lei, em exercício no Ipea, quando investi-
do em cargo em comissão ou função de confian-
ça fará jus à GDAIPEA da seguinte forma:

I – os investidos em função de confiança ou 
cargos em comissão do Grupo-Direção e As-
sessoramento Superiores – DAS, níveis 3, 2, 
1 ou equivalentes, perceberão a respectiva 
gratificação de desempenho calculada con-
forme disposto no § 5º do art. 124 desta Lei; 
e

II – os investidos em cargos em comissão 
do Grupo-Direção e Assessoramento Supe-
riores – DAS, níveis 6, 5, 4, ou equivalen-
tes, perceberão a respectiva gratificação de 
desempenho calculada com base no valor 
máximo da parcela individual, somado ao 

resultado da avaliação institucional do perí-
odo. 

Art. 128. O titular de cargo efetivo de que tra-
tam o inciso V do caput do art. 102 e o § 5º do 
art. 120 desta Lei, quando não se encontrar 
em exercício no Ipea, somente fará jus à GDAI-
PEA nas situações definidas no art. 1º da Lei nº 
9.625, de 7 de abril de 1998, e, ainda, nas se-
guintes:

I – requisições previstas em lei para órgãos 
e entidades da União;

II – cessões para o exercício de cargo de Na-
tureza Especial ou cargos em comissão de 
nível igual ou superior a DAS-4 do Grupo-
-Direção e Assessoramento Superiores, ou 
equivalentes, em outros órgãos da União, 
em autarquias ou em fundações públicas 
federais;

III – exercício de cargo de diretor ou de pre-
sidente de empresa pública ou sociedade 
de economia mista federal; e

IV – exercício dos cargos de Secretário de 
Estado ou do Distrito Federal, de cargos 
em comissão de nível equivalente ou su-
perior ao de DAS-4 ou de dirigente máxi-
mo de entidade da administração pública 
no âmbito dos Estados, do Distrito Fede-
ral, de prefeitura de capital ou de municí-
pio com mais de 500.000 (quinhentos mil) 
habitantes;(Redação dada pela Lei nº 
12.269, de 2010)

§ 1º Na situação referida no inciso I do caput 
deste artigo, o servidor perceberá a GDAI-
PEA calculada com base nas regras aplicá-
veis como se estivesse em efetivo exercício 
no Ipea. 

§ 2º Na situação referida no inciso II do ca-
put, o servidor perceberá a GDAIPEA cal-
culada com base no resultado da avaliação 
institucional do período. (Redação dada 
pela Lei nº 13.328, de 2016)

§ 3º Nas situações referidas nos incisos III 
e IV do caput, o servidor perceberá a GDAI-
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PEA calculada com base no resultado da 
avaliação institucional do Ipea no período. 
(Redação dada pela Lei nº 13.328, de 2016)

§ 4º A avaliação institucional considerada 
para o servidor alcançado pelos incisos I e II 
do caput será: (Incluído pela Lei nº 13.328, 
de 2016)

I – a do órgão ou entidade onde o servidor 
permaneceu em exercício por mais tempo; 
(Incluído pela Lei nº 13.328, de 2016)

II – a do órgão ou entidade onde o servidor 
se encontrar em exercício ao término do ci-
clo, caso ele tenha permanecido o mesmo 
número de dias em diferentes órgãos ou en-
tidades; ou (Incluído pela Lei nº 13.328, de 
2016)

III – a do órgão de origem, quando requisi-
tado ou cedido para órgão diverso da admi-
nistração pública federal direta, autárquica 
ou fundacional. (Incluído pela Lei nº 13.328, 
de 2016)

§ 5º A avaliação individual do servidor al-
cançado pelo inciso I do caput será realiza-
da somente pela chefia imediata quando a 
regulamentação da sistemática para avalia-
ção de desempenho a que se refere o § 6º 
do art. 124 não for igual à aplicável ao órgão 
ou entidade de exercício do servidor. (Inclu-
ído pela Lei nº 13.328, de 2016)

Art. 129. O servidor ativo beneficiário da GDAI-
PEA que obtiver na avaliação de desempenho 
individual pontuação inferior a 50% (cinqüenta 
por cento) do valor máximo desta parcela será 
imediatamente submetido a processo de capa-
citação ou de análise da adequação funcional, 
conforme o caso, sob responsabilidade do Ipea. 

Parágrafo único. A análise de adequação 
funcional visa a identificar as causas dos re-
sultados obtidos na avaliação do desempe-
nho e servir de subsídio para a adoção de 
medidas que possam propiciar a melhoria 
do desempenho do servidor. 

Art. 130. Ocorrendo exoneração do cargo em 
comissão com manutenção do cargo efetivo, o 
servidor que faça jus à GDAIPEA continuará a 
percebê-la em valor correspondente ao da últi-
ma pontuação atribuída, até que seja processa-
da a sua primeira avaliação após a exoneração. 

Art. 131. Em caso de afastamentos e licenças 
considerados como de efetivo exercício, sem 
prejuízo da remuneração e com direito à per-
cepção de gratificação de desempenho, o servi-
dor continuará percebendo a GDAIPEA em valor 
correspondente ao da última pontuação obtida, 
até que seja processada a sua primeira avalia-
ção após o retorno. 

§ 1º O disposto no caput deste artigo não se 
aplica aos casos de cessão. 

§ 2º Até que seja processada a sua primei-
ra avaliação de desempenho que venha a 
surtir efeito financeiro, o servidor nomeado 
para cargo efetivo e aquele que tenha retor-
nado de licença sem vencimento ou cessão 
ou outros afastamentos sem direito à per-
cepção da GDAIPEA no decurso do ciclo de 
avaliação receberá a gratificação no valor 
correspondente a 80 (oitenta) pontos. 

Art. 132. Para fins de incorporação da GDAIPEA 
aos proventos de aposentadoria ou às pensões, 
serão adotados os seguintes critérios:

I – para as aposentadorias concedidas e 
pensões instituídas até 19 de fevereiro de 
2004, a gratificação será correspondente a 
50% (cinqüenta por cento) do valor máximo 
do respectivo nível, classe e padrão; e

II – para as aposentadorias concedidas e 
pensões instituídas após 19 de fevereiro de 
2004:

a) quando ao servidor que deu origem à 
aposentadoria ou à pensão se aplicar o dis-
posto nos arts. 3º e 6º da Emenda Constitu-
cional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, e 
no art. 3º da Emenda Constitucional nº 47, 
de 5 de julho de 2005, aplicar-se-á o per-
centual constante no inciso I do caput deste 
artigo; e
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b) aos demais casos aplicar-se-á, para fins 
de cálculo das aposentadorias e pensões, o 
disposto na Lei nº 10.887, de 18 de junho 
de 2004. 

Art. 132-A. A partir de 1º de julho de 2012, para 
fins de incorporação da GDAIPEA aos proventos 
de aposentadoria ou às pensões, serão adota-
dos os seguintes critérios: (Incluído pela Lei nº 
12.702, de 2012)

I – para as aposentadorias e pensões institu-
ídas até 19 de fevereiro de 2004, a GDAIPEA 
será correspondente a 50 (cinquenta) pon-
tos, considerados o nível, classe e padrão 
do servidor; (Incluído pela Lei nº 12.702, de 
2012)

II – para as aposentadorias e pensões insti-
tuídas após 19 de fevereiro de 2004: (Incluí-
do pela Lei nº 12.702, de 2012)

a) quando percebidas por período igual ou 
superior a 60 (sessenta) meses e aos servi-
dores que deram origem à aposentadoria 
ou à pensão se aplicar o disposto nos arts. 
3º e 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 
19 de dezembro de 2003, e no art. 3º da 
Emenda Constitucional nº 47, de 5 de julho 
de 2005, aplicar-se-á a média dos pontos 
recebidos nos últimos 60 (sessenta) meses; 
e(Incluído pela Lei nº 12.702, de 2012)

b) quando percebidas por período inferior a 
60 (sessenta) meses, aos servidores de que 
trata a alínea a deste inciso aplicar-se-ão 
os pontos constantes do inciso I do caput; 
e(Incluído pela Lei nº 12.702, de 2012)

III – para as aposentadorias e pensões que 
não se enquadrem nas hipóteses previstas 
nos incisos I e II do caput, aplicar-se-á, para 
fins de cálculo das aposentadorias e pen-
sões, o disposto na Lei nº 10.887, de 18 de 
junho de 2004. (Incluído pela Lei nº 12.702, 
de 2012)

Art. 133. Os ocupantes dos cargos integran-
tes da carreira de Planejamento e Pesquisa do 
IPEA são impedidos de exercer outra atividade, 
pública ou privada, potencialmente causadora 

de conflito de interesses, nos termos da Lei nº 
12.813, de 16 de maio de 2013. (Redação dada 
pela Lei nº 13.328, de 2016)

Parágrafo único. Na hipótese em que o 
exercício de outra atividade não configure 
conflito de interesses, o servidor deverá ob-
servar o cumprimento da jornada do cargo, 
o horário de funcionamento do órgão ou da 
entidade e o dever de disponibilidade ao 
serviço público. (Redação dada pela Lei nº 
13.328, de 2016)

Art. 134. Os integrantes da Carreira de Planeja-
mento e Pesquisa do IPEA somente poderão ser 
cedidos ou ter exercício fora do respectivo ór-
gão de lotação nas situações definidas no art. 1º 
da Lei nº 9.625, de 7 de abril de 1998, e, ainda, 
nas seguintes:(Redação dada pela Lei nº 12.269, 
de 2010)

I – requisições previstas em lei para órgãos 
e entidades da União;

II – cessões para o exercício de cargo de Na-
tureza Especial ou cargos em comissão de 
nível igual ou superior a DAS-4 do Grupo-
-Direção e Assessoramento Superiores, ou 
equivalentes, em outros órgãos da União, 
em autarquias ou em fundações públicas 
federais;

III – exercício de cargo de diretor ou de pre-
sidente de empresa pública ou sociedade 
de economia mista federal; e

IV – exercício dos cargos de Secretário de 
Estado ou do Distrito Federal, de cargos em 
comissão de nível equivalente ou superior 
ao de DAS-4 ou de dirigente máximo de en-
tidade da administração pública no âmbito 
dos Estados, do Distrito Federal, de prefei-
tura de capital ou de município com mais de 
500.000 (quinhentos mil) habitantes.(Reda-
ção dada pela Lei nº 12.269, de 2010)
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Seção IX
DO CARGO DE TÉCNICO DE 
PLANEJAMENTO P-1501 DO  

GRUPO P-1500 

Art. 135. A estrutura remuneratória dos titula-
res do cargo de provimento efetivo de Técnico 
de Planejamento P-1501 do Grupo P-1500, de 
que trata a Lei nº 9.625, de 7 de abril de 1998, 
será composta de:

I – Vencimento Básico; e

II – Gratificação de Desempenho de Ativida-
de Técnica de Planejamento – GDATP. 

Art. 136. A partir de 29 de agosto de 2008, os 
titulares dos cargos de que trata o art. 135 dei-
xam de fazer jus à percepção das seguintes van-
tagens:

I – Gratificação de Desempenho de Ativida-
de do Ciclo de Gestão – GCG, de que trata o 
art. 8º da Medida Provisória nº 2.229-43, de 
6 de setembro de 2001; e

II – Vantagem Pecuniária Individual – VPI, 
de que trata a Lei nº 10.698, de 2 de julho 
de 2003. 

Art. 137. O valor do Vencimento Básico dos ti-
tulares do cargo a que se refere o art. 135 des-
ta Lei é o estabelecido no Anexo XXIII desta Lei, 
com efeitos financeiros a partir das datas nele 
especificadas. 

Art. 138. Fica instituída a Gratificação de De-
sempenho de Atividade Técnica de Planejamen-
to – GDATP, devida aos servidores titulares dos 
cargos de provimento efetivo de que trata o art. 
135, quando em exercício de atividades ineren-
tes às atribuições do respectivo cargo no órgão 
ou entidade de lotação.(Redação dada pela Lei 
nº 12.702, de 2012)

Art. 139. A GDATP será atribuída em função do 
alcance das metas de desempenho individual e 
do alcance das metas de desempenho institu-
cional do órgão de lotação do servidor. 

§ 1º A avaliação de desempenho individual 
visa a aferir o desempenho do servidor no 
exercício das atribuições do cargo ou fun-
ção, para o alcance das metas de desempe-
nho institucional. 

§ 2º A avaliação de desempenho institucio-
nal visa a aferir o alcance das metas orga-
nizacionais, podendo considerar projetos e 
atividades prioritárias e condições especiais 
de trabalho, além de outras características 
específicas. 

Art. 140. A GDATP será paga observado o limi-
te máximo de 100 (cem) pontos e o mínimo de 
30 (trinta) pontos por servidor, correspondendo 
cada ponto ao valor estabelecido no Anexo XXIV 
desta Lei, com efeitos financeiros a partir das 
datas nele especificadas. 

Art. 141. A pontuação referente à GDATP será 
assim distribuída:

I – até 20 (vinte) pontos serão atribuídos em 
função dos resultados obtidos na avaliação 
de desempenho individual; e

II – até 80 (oitenta) pontos serão atribuídos 
em função dos resultados obtidos na avalia-
ção de desempenho institucional. 

Art. 142. Os critérios e procedimentos gerais de 
avaliação individual e institucional e de conces-
são da GDATP serão estabelecidos em ato do 
Poder Executivo. 

§ 1º Os critérios e procedimentos específi-
cos de avaliação individual e institucional 
serão estabelecidos em ato do Ministro de 
Estado do Planejamento, Orçamento e Ges-
tão. 

§ 2º As metas referentes à avaliação de de-
sempenho institucional serão fixadas em 
ato do titular do órgão de lotação ou do ór-
gão ao qual se vincula a entidade de lota-
ção do servidor ocupante do cargo a que se 
refere o art. 135. (Redação dada pela Lei nº 
13.328, de 2016)

Art. 143. Os valores a serem pagos a título de 
GDATP serão calculados multiplicando-se o so-
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matório dos pontos auferidos nas avaliações de 
desempenho individual e institucional pelo va-
lor do ponto constante do Anexo XXIV desta Lei, 
observada a classe e o padrão em que se encon-
tra posicionado o servidor. 

Art. 144. Até que sejam publicados os atos a 
que se refere o art. 142 desta Lei e processados 
os resultados da primeira avaliação individu-
al e institucional, todos os servidores que fize-
rem jus à GDATP deverão percebê-la em valor 
correspondente ao último percentual recebido 
a título de GCG, convertido em pontos que se-
rão multiplicados pelo valor constante do Anexo 
XXIV desta Lei, conforme disposto no art. 143 
desta Lei. 

§ 1º O resultado da primeira avaliação gera 
efeitos financeiros a partir da data de publi-
cação do ato a que se refere o art. 142 desta 
Lei, devendo ser compensadas eventuais di-
ferenças pagas a maior ou a menor. 

§ 2º O disposto no caput deste artigo apli-
ca-se aos ocupantes de cargos comissiona-
dos e funções de confiança que fazem jus à 
GDATP. 

Art. 145. Em caso de afastamentos e licenças 
considerados como de efetivo exercício, sem 
prejuízo da remuneração e com direito à per-
cepção de gratificação de desempenho, o ser-
vidor continuará percebendo a GDATP corres-
pondente ao último percentual obtido, até que 
seja processada a sua primeira avaliação após o 
retorno. 

§ 1º O disposto no caput deste artigo não se 
aplica aos casos de cessão. 

§ 2º Até que seja processada a primeira ava-
liação de desempenho que venha a surtir 
efeito financeiro, o servidor recém nome-
ado para cargo efetivo e aquele que tenha 
retornado de licença sem vencimento, de 
cessão ou de outros afastamentos sem di-
reito à percepção da GDATP, no decurso do 
ciclo de avaliação receberá a gratificação no 
valor correspondente a oitenta pontos.(Re-
dação dada pela Lei nº 12.269, de 2010)

Art. 146. O titular de cargo efetivo de que trata 
o art. 135 desta Lei, em exercício no órgão ou 
entidade de lotação, quando investido em cargo 
em comissão ou função de confiança fará jus à 
GDATP da seguinte forma:

I – os investidos em função de confiança ou 
cargos em comissão do Grupo-Direção e As-
sessoramento Superiores – DAS, níveis 3, 2, 
1 ou equivalentes, perceberão a respectiva 
gratificação de desempenho calculada con-
forme disposto no art. 143 desta Lei; e

II – os investidos em cargos em comissão do 
Grupo-Direção e Assessoramento Superio-
res – DAS, níveis 6, 5, 4 ou equivalentes, per-
ceberão a respectiva gratificação de desem-
penho calculada com base no valor máximo 
da parcela individual, somado ao resultado 
da avaliação institucional do período. 

Art. 147. O titular de cargo efetivo de que tra-
ta o art. 135 desta Lei quando não se encontrar 
em exercício no órgão ou entidade de lotação, 
no Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão ou nos órgãos e nas unidades dos Siste-
mas de Planejamento e Orçamento, de Adminis-
tração Financeira Federal, de Contabilidade Fe-
deral e de Controle Interno do Poder Executivo 
Federal somente fará jus à GDATP nas seguintes 
situações:

I – requisições previstas em lei para órgãos 
e entidades da União;

II – cessões para o exercício de cargo de Na-
tureza Especial ou cargos em comissão de 
nível igual ou superior a DAS-4 do Grupo-
-Direção e Assessoramento Superiores, ou 
equivalentes, em outros órgãos da União, 
em autarquias ou em fundações públicas 
federais;

III – exercício de cargo de diretor ou de pre-
sidente de empresa pública ou sociedade 
de economia mista federal; e

IV – exercício dos cargos de Secretário de 
Estado ou do Distrito Federal, de cargos em 
comissão de nível equivalente ou superior 
ao de DAS-4 ou de dirigente máximo de en-
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tidade da administração pública no âmbito 
dos Estados, do Distrito Federal, de prefei-
tura de capital ou de município com mais de 
500.000 (quinhentos mil) habitantes; (Reda-
ção dada pela Lei nº 12.269, de 2010)

§ 1º Na situação referida no inciso I do ca-
put deste artigo, o servidor perceberá a 
GDATP calculada com base nas regras apli-
cáveis como se estivesse em efetivo exercí-
cio no órgão de lotação. 

§ 2º Na situação referida no inciso II do ca-
put, o servidor perceberá a GDATP calcula-
da com base no resultado da avaliação insti-
tucional do período. (Redação dada pela Lei 
nº 13.328, de 2016)

§ 3º Nas situações referidas nos incisos III e 
IV do caput, o servidor perceberá a GDATP 
calculada com base no resultado da avalia-
ção institucional do órgão ou entidade de 
lotação no período. (Incluído pela Lei nº 
13.328, de 2016)

§ 4º A avaliação institucional considerada 
para o servidor alcançado pelos incisos I e II 
do caput será: (Incluído pela Lei nº 13.328, 
de 2016)

I – a do órgão ou entidade onde o servidor 
permaneceu em exercício por mais tempo; 
(Incluído pela Lei nº 13.328, de 2016)

II – a do órgão ou entidade onde o servidor 
se encontrar em exercício ao término do ci-
clo, caso ele tenha permanecido o mesmo 
número de dias em diferentes órgãos ou en-
tidades; ou (Incluído pela Lei nº 13.328, de 
2016)

III – a do órgão de origem, quando requisi-
tado ou cedido para órgão diverso da admi-
nistração pública federal direta, autárquica 
ou fundacional. (Incluído pela Lei nº 13.328, 
de 2016)

§ 5º A avaliação individual do servidor al-
cançado pelo inciso I do caput será realiza-
da somente pela chefia imediata quando a 
regulamentação da sistemática para avalia-

ção de desempenho a que se refere o caput 
do art. 142 não for igual à aplicável ao órgão 
ou entidade de exercício do servidor. (Inclu-
ído pela Lei nº 13.328, de 2016)

Art. 148. Ocorrendo exoneração do cargo em 
comissão com manutenção do cargo efetivo, o 
servidor que faça jus à GDATP continuará a per-
cebê-la em valor correspondente ao da última 
pontuação que lhe foi atribuída, na condição de 
ocupante de cargo em comissão, até que seja 
processada a sua primeira avaliação após a exo-
neração. 

Art. 149. O servidor ativo beneficiário da GDATP 
que obtiver pontuação inferior a 50% (cinqüen-
ta por cento) da pontuação destinada à avalia-
ção de desempenho individual será imediata-
mente submetido a processo de capacitação ou 
de análise da adequação funcional, conforme o 
caso, sob responsabilidade do órgão ou entida-
de de lotação. 

Parágrafo único. A análise de adequação 
funcional visa a identificar as causas dos re-
sultados obtidos na avaliação do desempe-
nho e servir de subsídio para a adoção de 
medidas que possam propiciar a melhoria 
do desempenho do servidor. 

Art. 150. A GDATP não poderá ser paga cumu-
lativamente com qualquer outra gratificação de 
desempenho de atividade ou de produtividade, 
independentemente da sua denominação ou 
base de cálculo. 

Art. 151. A aplicação das disposições relativas à 
estrutura remuneratória dos titulares dos car-
gos de que trata o art. 135 desta Lei aos servi-
dores ativos, aos inativos e aos pensionistas não 
poderá implicar redução de remuneração, de 
proventos e de pensões. 

§ 1º Na hipótese de redução de remunera-
ção, de provento ou de pensão, em decor-
rência da aplicação do disposto nesta Seção, 
eventual diferença será paga aos servidores 
de que trata o art. 135 desta Lei, a título de 
Vantagem Pessoal Nominalmente Identi-
ficada – VPNI, de natureza provisória, que 
será gradativamente absorvida por ocasião 
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do desenvolvimento no cargo por progres-
são ou promoção ordinária ou extraordiná-
ria, da reorganização ou da reestruturação 
dos cargos ou das remunerações previstas 
nesta Lei, da concessão de reajuste ou van-
tagem de qualquer natureza, bem como 
da implantação dos valores constantes dos 
Anexos XXIII e XXIV desta Lei. 

§ 2º A VPNI de que trata o § 1º deste artigo 
estará sujeita exclusivamente à atualização 
decorrente de revisão geral da remunera-
ção dos servidores públicos federais. 

Art. 152. Para fins de incorporação da GDATP 
aos proventos de aposentadoria ou às pensões, 
serão adotados os seguintes critérios:

I – para as aposentadorias e pensões insti-
tuídas até 19 de fevereiro de 2004, a GDATP 
será, a partir de 1º de julho de 2008, corres-
pondente a 50% (cinqüenta por cento) do 
valor máximo do respectivo nível; e

II – para as aposentadorias e pensões insti-
tuídas após 19 de fevereiro de 2004:

a) quando aos servidores que lhes deram 
origem se aplicar o disposto nos arts. 3º e 
6º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 
de dezembro de 2003, e o art. 3º da Emen-
da Constitucional nº 47, de 5 de julho de 
2005, aplicar-se-á o percentual constante 
do inciso I do caput deste artigo; e

b) aos demais aplicar-se-á, para fins de cál-
culo das aposentadorias e pensões, o dis-
posto na Lei nº 10.887, de 18 de junho de 
2004. 

Seção X
DA CARREIRA POLICIAL CIVIL DOS 
EXTINTOS TERRITÓRIOS FEDERAIS 
DO ACRE, AMAPÁ, RONDÔNIA E 

RORAIMA 

Art. 153. O Anexo VI da Lei nº 11.358, de 19 de 
outubro de 2006, passa a vigorar na forma do 
Anexo XXV desta Lei, com efeitos financeiros a 
partir das datas nele especificadas. 

CAPÍTULO II
DO SISTEMA DE DESENVOLVIMENTO 

NA CARREIRA – SIDEC 

Art. 154. O desenvolvimento na Carreira dos ti-
tulares dos cargos que integram as Carreiras a 
seguir se dará por progressão e promoção, em 
virtude do mérito de seus integrantes e do de-
sempenho no exercício das respectivas atribui-
ções:

III – Analista do Banco Central do Brasil e 
Técnico do Banco Central do Brasil, da Car-
reira de Especialista do Banco Central do 
Brasil; 

IV – Auditor Federal de Finanças e Controle 
e Técnico Federal de Finanças e Controle, da 
carreira de Finanças e Controle; (Redação 
dada pela Lei nº 13.327, de 2016) (Produ-
ção de efeito)

V – Analista de Planejamento e Orçamento 
e Técnico de Planejamento e Orçamento, da 
Carreira de Planejamento e Orçamento;

VI – Analista de Comércio Exterior da Car-
reira de Analista de Comércio Exterior; 

VII – Especialista em Políticas Públicas e 
Gestão Governamental da Carreira de Espe-
cialista em Políticas Públicas e Gestão Go-
vernamental;

VIII – Analista Técnico e Agente Executivo 
da Susep, das carreiras de Analista Técnico 
da Susep e de Agente Executivo da Susep, 
respectivamente; (Redação dada pela Lei nº 
13.327, de 2016) (Produção de efeito)

IX – Analista da CVM e Agente Executivo, 
das carreiras de Analista da CVM e de Agen-
te Executivo da CVM, respectivamente; 
(Redação dada pela Lei nº 13.327, de 2016) 
(Produção de efeito)

X – Inspetor da CVM da Carreira de Inspetor 
da CVM; 

XI – Técnico de Planejamento e Pesquisa, da 
Carreira de Planejamento e Pesquisa;
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XII – (VETADO)

XIII – (VETADO)

XIV – (VETADO)

XV – Fiscal Federal Agropecuário da Carrei-
ra de Fiscal Federal Agropecuário. (Incluído 
pela Lei nº 12.775, de 2012)

XVI – Especialista em Regulação de Serviços 
Públicos de Telecomunicações, integrante 
da carreira de Regulação e Fiscalização de 
Serviços Públicos de Telecomunicações; (In-
cluído pela Lei nº 13.326, de 2016) (Produ-
ção de efeito)

XVII – Especialista em Regulação da Ati-
vidade Cinematográfica e Audiovisual, in-
tegrante da carreira de Regulação e Fis-
calização da Atividade Cinematográfica e 
Audiovisual;(Incluído pela Lei nº 13.326, de 
2016) (Produção de efeito)

XVIII – Especialista em Regulação de Servi-
ços Públicos de Energia, integrante da car-
reira de Regulação e Fiscalização de Recur-
sos Energéticos;(Incluído pela Lei nº 13.326, 
de 2016) (Produção de efeito)

XIX – Especialista em Geologia e Geofísica 
do Petróleo e Gás Natural, integrante da 
carreira de Especialista em Geologia e Ge-
ofísica do Petróleo e Gás Natural;(Incluído 
pela Lei nº 13.326, de 2016) (Produção de 
efeito)

XX – Especialista em Regulação de Petróleo 
e Derivados, Álcool Combustível e Gás Na-
tural, integrante da carreira de Regulação e 
Fiscalização de Petróleo e Derivados, Álcool 
Combustível e Gás Natural;(Incluído pela Lei 
nº 13.326, de 2016) (Produção de efeito)

XXI – Especialista em Regulação de Saú-
de Suplementar, integrante da carrei-
ra de Regulação e Fiscalização de Saúde 
Suplementar;(Incluído pela Lei nº 13.326, 
de 2016) (Produção de efeito)

XXII – Especialista em Regulação de Serviços 
de Transportes Aquaviários, integrante da 

carreira de Regulação e Fiscalização de Ser-
viços de Transportes Aquaviários;(Incluído 
pela Lei nº 13.326, de 2016) (Produção de 
efeito)

XXIII – Especialista em Regulação de Servi-
ços de Transportes Terrestres, integrante 
da carreira de Regulação e Fiscalização de 
Serviços de Transportes Terrestres;(Incluído 
pela Lei nº 13.326, de 2016) (Produção de 
efeito)

XXIV – Especialista em Regulação e Vigilân-
cia Sanitária, integrante da carreira de Re-
gulação e Fiscalização de Locais, Produtos 
e Serviços sob Vigilância Sanitária;(Incluído 
pela Lei nº 13.326, de 2016) (Produção de 
efeito)

XXV – Especialista em Regulação de Aviação 
Civil, integrante da carreira de Regulação e 
Fiscalização de Aviação Civil;(Incluído pela 
Lei nº 13.326, de 2016) (Produção de efeito)

XXVI – Especialista em Recursos Hídricos, 
integrante da carreira de Especialista em Re-
cursos Hídricos;(Incluído pela Lei nº 13.326, 
de 2016) (Produção de efeito)

XXVII – Especialista em Geoprocessamen-
to, integrante da carreira de Especialista 
em Geoprocessamento;(Incluído pela Lei nº 
13.326, de 2016) (Produção de efeito)

XXVIII – Analista Administrativo, integrante 
das carreiras de Analista Administrativo das 
autarquias referidas no Anexo I da Lei nº 
10.871, 20 de maio de 2004;(Incluído pela 
Lei nº 13.326, de 2016) (Produção de efeito)

XXIX – Analista Administrativo, integrante 
da carreira de Analista Administrativo de 
que trata a Lei nº 10.768, 19 de novembro 
de 2003;(Incluído pela Lei nº 13.326, de 
2016) (Produção de efeito)

XXX – Técnico em Regulação de Servi-
ços Públicos de Telecomunicações, inte-
grante da carreira de Suporte à Regula-
ção e Fiscalização de Serviços Públicos de 
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Telecomunicações;(Incluído pela Lei nº 
13.326, de 2016) (Produção de efeito)

XXXI – Técnico em Regulação da Atividade 
Cinematográfica e Audiovisual, integrante 
da carreira de Suporte à Regulação e Fis-
calização da Atividade Cinematográfica e 
Audiovisual;(Incluído pela Lei nº 13.326, de 
2016) (Produção de efeito)

XXXII – Técnico em Regulação de Petró-
leo e Derivados, Álcool Combustível e Gás 
Natural, integrante da carreira de Supor-
te à Regulação e Fiscalização de Petróleo 
e Derivados, Álcool Combustível e Gás 
Natural;(Incluído pela Lei nº 13.326, de 
2016) (Produção de efeito)

XXXIII – Técnico em Regulação de Saúde 
Suplementar, integrante da carreira de Su-
porte à Regulação e Fiscalização de Saúde 
Suplementar;(Incluído pela Lei nº 13.326, 
de 2016) (Produção de efeito)

XXXIV – Técnico em Regulação de Servi-
ços de Transportes Aquaviários, integran-
te da carreira de Suporte à Regulação e 
Fiscalização de Serviços de Transportes 
Aquaviários;(Incluído pela Lei nº 13.326, de 
2016) (Produção de efeito)

XXXV – Técnico em Regulação de Serviços de 
Transportes Terrestres, integrante da carrei-
ra de Suporte à Regulação e Fiscalização de 
Serviços de Transportes Terrestres;(Incluído 
pela Lei nº 13.326, de 2016) (Produção de 
efeito)

XXXVI – Técnico em Regulação e Vigilân-
cia Sanitária, integrante da carreira de 
Suporte à Regulação e Fiscalização de Lo-
cais, Produtos e Serviços sob Vigilância 
Sanitária;(Incluído pela Lei nº 13.326, de 
2016) (Produção de efeito)

XXXVII – Técnico em Regulação de Avia-
ção Civil, integrante da carreira de Supor-
te à Regulação e Fiscalização de Aviação 
Civil;(Incluído pela Lei nº 13.326, de 2016) 
(Produção de efeito)

XXXVIII – Técnico Administrativo, integran-
te das carreiras de Técnico Administrativo 
das autarquias referidas no Anexo I da Lei 
nº 10.871, de 20 de maio de 2004;(Incluído 
pela Lei nº 13.326, de 2016) (Produção de 
efeito)

XXXIX – (VETADO); (Incluído pela Lei nº 
13.326, de 2016) (Produção de efeito)

XL – (VETADO). (Incluído pela Lei nº 13.326, 
de 2016) (Produção de efeito)

§ 1º Para os fins do disposto neste Capítulo, 
progressão é a passagem do servidor para 
o padrão de vencimento imediatamente su-
perior dentro de uma mesma classe, e pro-
moção, a passagem do servidor do último 
padrão de uma classe para o primeiro pa-
drão da classe imediatamente superior. 

§ 2º A participação, com aproveitamento, 
em programas e cursos de aperfeiçoamento 
ministrados por escola de governo consti-
tuirá requisito obrigatório para a promoção 
nas carreiras de que tratam os incisos I a XL 
do caput. (Redação dada pela Lei nº 13.326, 
de 2016) (Produção de efeito)

Art. 155. Para fins de progressão, serão conside-
rados os resultados da avaliação de desempe-
nho individual do servidor. 

§ 1º Ato do Poder Executivo determinará o 
percentual obtido na avaliação de desem-
penho individual:

I – a partir do qual o servidor poderá pro-
gredir com 12 (doze) meses de efetivo exer-
cício no padrão em que se encontrar; e

II – abaixo do qual o interstício mínimo para 
progressão será de pelo menos 24 (vinte e 
quatro) meses de efetivo exercício no pa-
drão em que se encontrar. 

§ 2º A obtenção de percentual situado en-
tre os limites referidos nos incisos I e II do § 
1º deste artigo fará com que o servidor pos-
sa progredir, desde que cumprido o interstí-
cio mínimo de 18 (dezoito) meses de efetivo 
exercício no padrão em que se encontrar. 
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Art. 156. Para fins de promoção, será estrutura-
do o Sistema de Desenvolvimento na Carreira – 
SIDEC, baseado no acúmulo de pontos a serem 
atribuídos ao servidor em virtude dos seguintes 
fatores:

I – resultados obtidos em avaliação de de-
sempenho individual;

II – freqüência e aproveitamento em ativi-
dades de capacitação;

III – titulação;

IV – ocupação de funções de confiança, car-
gos em comissão ou designação para coor-
denação de equipe ou unidade;

V – tempo de efetivo exercício no cargo;

VI – produção técnica ou acadêmica na área 
específica de exercício do servidor;

VII – exercício em unidades de lotação prio-
ritárias; e

VIII – participação regular como instrutor 
em cursos técnicos ofertados no plano anu-
al de capacitação do órgão. 

§ 1º Além dos fatores enumerados nos in-
cisos I a VIII do caput deste artigo, outros 
fatores poderão ser estabelecidos, na forma 
do regulamento, considerando projetos e 
atividades prioritárias, condições especiais 
de trabalho e características específicas das 
Carreiras ou cargos. 

§ 2º Ato do Poder Executivo definirá o peso 
de cada um dos fatores, os critérios de sua 
aplicação e a forma de cálculo do resultado 
final.

Art. 157. O quantitativo de cargos por classe das 
Carreiras de que trata o art. 154 desta Lei, ob-
servado o total de cada cargo da Carreira, obe-
decerá aos seguintes limites:

I – para as carreiras de que tratam os incisos 
I, II e XVI a XL do caput do art. 154: (Redação 
dada pela Lei nº 13.326, de 2016) (Produ-
ção de efeito)

a) 45% (quarenta e cinco por cento) do total 
de cada cargo da Carreira na classe A;

b) até 35% (trinta e cinco por cento) do total 
de cada cargo da Carreira na classe B; e

c) até 20% (vinte por cento) do total de cada 
cargo da Carreira na classe Especial; e

II – para as Carreiras de que tratam os inci-
sos III a XV do caput do art. 154:(Redação 
dada pela Lei nº 12.775, de 2012)

a) 30% (trinta por cento) do total de cada 
cargo da Carreira na classe A;

b) até 27% (vinte e sete por cento) do total 
de cada cargo da Carreira na classe B;

c) até 23% (vinte e três por cento) do total 
de cada cargo da Carreira na classe C; e

d) até 20% (vinte por cento) do total de cada 
cargo da Carreira na classe Especial. 

§ 1º Para fins do cálculo do total de vagas 
disponíveis por classe para promoção, o 
quantitativo de cargos cujos titulares este-
jam posicionados na classe há mais de 10 
(dez) anos será somado às vagas existentes, 
observado o limite de cada classe conforme 
estabelecido nas alíneas a, b e c do inciso I e 
a, b, c e d do inciso II do caput deste artigo. 

§ 2º O titular de cargo integrante das Car-
reiras de que trata o art. 154 desta Lei que 
permanecer por mais de 15 (quinze) anos 
posicionado em uma mesma classe, desde 
que tenha obtido, durante pelo menos 2/3 
(dois terços) do período de permanência na 
classe, percentual na avaliação de desem-
penho individual suficiente para progressão 
com 12 (doze) meses de efetivo exercício, 
será automaticamente promovido à classe 
subseqüente. 

§ 3º O disposto no § 2º deste artigo não se 
aplica à promoção para a classe Especial. 

§ 4º Os limites estabelecidos nas alíneas 
a e c do inciso I do caput e a e d do inciso 
II do caput poderão ser aumentados para 
60% (sessenta por cento) e 25% (vinte e cin-
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co por cento), respectivamente: (Redação 
dada pela Lei nº 12.775, de 2012)

I – até 31 de agosto de 2013, no caso dos 
cargos referidos nos incisos I a XIV do caput 
do art. 154, visando a permitir maior aloca-
ção de vagas nas classes iniciais e o ajuste 
gradual do quadro de distribuição de car-
gos por classe existente em 28 de agosto 
de 2008; e (Incluído pela Lei nº 12.775, de 
2012)

II – até 31 de agosto de 2016, no caso dos 
cargos referidos no inciso XV do caput do 
art. 154, visando a permitir maior alocação 
de vagas nas classes iniciais e o ajuste gra-
dual do quadro de distribuição de cargos 
por classe existente em 30 de agosto de 
2012. (Incluído pela Lei nº 12.775, de 2012)

III – até 31 de agosto de 2020, no caso dos 
cargos referidos nos incisos XVI a XXXVIII do 
art. 154 desta Lei, visando a permitir maior 
alocação de vagas nas classes iniciais e ajus-
te gradual do quadro de distribuição de car-
gos por classe existente em 31 de dezembro 
de 2015. (Incluído pela Lei nº 13.326, de 
2016) (Produção de efeito)

§ 5º Os limites estabelecidos nas alíneas 
“a” e “d” do inciso II do caput poderão ser 
aumentados, até 31 de agosto de 2020, 
para 60% (sessenta por cento) e para 25% 
(vinte e cinco por cento), respectivamente, 
no caso dos cargos de Agente Executivo da 
CVM e de Agente Executivo da Susep, visan-
do a permitir maior alocação de vagas nas 
classes iniciais e o ajuste gradual do quadro 
de distribuição de cargos por classe existen-
te em 31 de dezembro de 2015. (Incluído 
pela Lei nº 13.327, de 2016) (Produção de 
efeito)

Art. 158. Enquanto não forem publicados os 
atos a que se referem o § 1º do art. 155 e o § 2º 
do art. 156 desta Lei, as progressões e as pro-
moções dos ocupantes dos cargos que integram 
as carreiras referidas no art. 154 desta Lei serão 
concedidas observando-se as normas vigentes: 

(Redação dada pela Lei nº 13.326, de 2016) 
(Produção de efeito)

I – em 28 de agosto de 2008, para os cargos 
referidos nos incisos I a XI do caput do art. 
154; e (Incluído pela Lei nº 12.775, de 2012)

II – em 30 de agosto de 2012, para o cargo 
referido no inciso XV do caput do art. 154. 
(Incluído pela Lei nº 12.775, de 2012)

III – em 31 de dezembro de 2015, para os 
cargos referidos nos incisos XVI a XL do ca-
put do art. 154. (Incluído pela Lei nº 13.326, 
de 2016) (Produção de efeito)

Art. 159. O índice de pontuação do servidor no 
SIDEC poderá ser usado como critério de prefe-
rência em:

I – concurso de remoção;

II – custeio e liberação para curso de longa 
duração;

III – seleção pública para função de confian-
ça; e

IV – premiação por desempenho destacado. 

Parágrafo único. Ato do Poder Executivo de-
finirá em que casos será utilizado o índice 
de pontos do SIDEC e a forma de sua apli-
cação. 

CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS 

Art. 160. Não são cumulativos os valores even-
tualmente percebidos pelos servidores ativos 
ou aposentados ou pelos pensionistas abrangi-
dos por esta Lei com base na legislação vigente 
em 28 de agosto de 2008 com os valores decor-
rentes da aplicação desta Lei aos vencimentos 
ou subsídio ou proventos de aposentadoria ou 
pensão. 

§ 1º Observado o disposto no caput deste 
artigo, os valores eventualmente percebi-
dos pelo servidor ou pensionista a título de 
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vencimentos, subsídio ou proventos da apo-
sentadoria ou pensões, de 1º de julho de 
2008 até 28 de agosto de 2008 deverão ser 
deduzidos dos valores devidos a partir de 
1º de julho de 2008, conforme a Carreira ou 
plano de Carreiras e cargos a que pertença 
o servidor ou o instituidor da pensão.

§ 2º Para fins do disposto neste artigo, os 
vencimentos compreendem a soma do ven-
cimento básico com as vantagens perma-
nentes relativas ao cargo, conforme dispos-
to na Lei nº 8.852, de 4 de fevereiro de 1994 
e, ainda, as seguintes parcelas:

I – vantagens pessoais e Vantagens Pesso-
ais Nominalmente Identificadas – VPNI, de 
qualquer origem e natureza;

II – diferenças individuais e resíduos, de 
qualquer origem e natureza;

III – valores incorporados à remuneração 
decorrentes do exercício de função de dire-
ção, chefia ou assessoramento ou de cargo 
de provimento em comissão;

IV – valores incorporados à remuneração 
referentes a quintos ou décimos;

V – valores incorporados à remuneração a 
título de adicional por tempo de serviço;

VI – vantagens incorporadas aos proventos 
ou pensões por força dos arts. 180 e 184 da 
Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952, e 
dos arts. 192 e 193 da Lei nº 8.112, de 11 
dezembro de 1990; 

VII – abonos;

VIII – valores pagos a título de representa-
ção; 

IX – adicional pelo exercício de atividades 
insalubres, perigosas ou penosas;

X – adicional noturno;

XI – adicional pela prestação de serviço ex-
traordinário; 

XII – outras gratificações adicionais, ou par-
celas remuneratórias complementares de 
qualquer origem ou natureza; e

XIII – valores ou vantagens incorporadas à 
remuneração por decisão administrativa, 
judicial ou extensão administrativa de deci-
são judicial, de natureza geral ou individual, 
ainda que decorrentes de sentença judicial 
transitada em julgado. 

Art. 161. As limitações a cessões veiculadas nes-
ta Lei não implicam revogação de normas espe-
cíficas no que elas forem mais restritivas. 

Art. 162. Os servidores que em 28 de agosto de 
2008 se encontravam cedidos, em conformi-
dade com a legislação então vigente, poderão 
permanecer nessa condição até o final do pra-
zo estipulado no ato de cessão e, ainda, terem a 
cessão renovada 1 (uma) vez pelo prazo de até 
1 (um) ano. 

Parágrafo único. No caso de o ato de cessão 
não prever prazo, será considerado como 
data final 31 de agosto de 2009. 

Art. 163. As limitações ao exercício de outras 
atividades pelos servidores, constantes desta 
Lei, não implicam afastamento de restrições 
constantes de outras normas. 

Art. 164. São criados, para provimento gradual, 
no Quadro de Pessoal:

I – do Ministério do Planejamento, Orça-
mento e Gestão, 200 (duzentos) cargos de 
Analista de Planejamento e Orçamento da 
Carreira de Planejamento e Orçamento, de 
que trata a Medida Provisória nº 2.229-43, 
de 6 de setembro de 2001; e 

II – da Defensoria Pública da União:

a) 7 (sete) cargos de Defensor Público de 
Categoria Especial;

b) 20 (vinte) cargos de Defensor Público de 
Primeira Categoria; e

c) 173 (cento e setenta e três) cargos de De-
fensor Público de Segunda Categoria. 
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Art. 165. O total de cargos de Defensor Público 
da Carreira de Defensor Público, a partir da data 
de publicação da Medida Provisória no 440, de 
29 de agosto de 2008, passa a ser de 481 (qua-
trocentos e oitenta e um) cargos, assim distribu-
ídos:

I – 41 (quarenta e um) cargos de Defensor 
Público de Categoria Especial;

II – 76 (setenta e seis) cargos de Defensor 
Público de Primeira Categoria; e

III – 364 (trezentos e sessenta e quatro) car-
gos de Defensor Público de Segunda Cate-
goria. 

Art. 166. Ficam criados na Carreira Policial Fe-
deral de que tratam o art. 1º do Decreto-Lei nº 
2.251, de 26 de fevereiro de 1985, e a Lei nº 
9.266, de 15 de março de 1996:

I – 500 (quinhentos) cargos de Delegado de 
Polícia Federal;

II – 300 (trezentos) cargos de Perito Crimi-
nal Federal;

III – 750 (setecentos e cinqüenta) cargos de 
Agente de Polícia Federal;

IV – 400 (quatrocentos) cargos de Escrivão 
de Polícia Federal; e 

V – 50 (cinqüenta) cargos de Papiloscopista 
de Polícia Federal.

Parágrafo único. (VETADO)

Art. 167. (VETADO)

Art. 168. (VETADO)

Art. 169. Ficam revogados: 

I – os arts. 9º, 10 e 11-A da Lei nº 9.650, de 
27 de maio de 1998; 

II – os arts. 8º, 8º-A, 9º, 10, 13, 13-A, 15 e 
16 e os Anexos VII, VII-A, VIII e VIII-A da Me-
dida Provisória no 2.229-43, de 6 de setem-
bro de 2001; 

III – os arts. 7º, 8º, 15 e 21 e os Anexos IV-A, 
V e VI da Lei nº 10.593, de 6 de dezembro 
de 2002; 

IV – os arts. 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10, 
11, 12, 13, 14, 14-A, 15 e 16 e o Anexo II da 
Lei nº 10.910, de 15 de julho de 2004; 

V – os arts. 7º a 15 e o Anexo IV da Lei nº 
11.094, de 13 de janeiro de 2005;

VI – o art. 2º da Lei nº 11.344, de 8 de se-
tembro de 2006; e

VII – o art. 20 da Lei nº 11.356, de 19 de ou-
tubro de 2006. 

Art. 170. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Brasília, 24 de dezembro de 2008; 187º da Inde-
pendência e 120o da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Paulo Bernardo Silva
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LEI Nº 12.815, DE 5 DE JUNHO DE 2013

Mensagem de veto

Conversão da Medida Provisória nº 595

Regulamenta

Dispõe sobre a exploração direta e indireta pela 
União de portos e instalações portuárias e sobre 
as atividades desempenhadas pelos operadores 
portuários; altera as Leis nos 5.025, de 10 de 
junho de 1966, 10.233, de 5 de junho de 2001, 
10.683, de 28 de maio de 2003, 9.719, de 27 de 
novembro de 1998, e 8.213, de 24 de julho de 
1991; revoga as Leis nos 8.630, de 25 de feve-
reiro de 1993, e 11.610, de 12 de dezembro de 
2007, e dispositivos das Leis nos 11.314, de 3 de 
julho de 2006, e 11.518, de 5 de setembro de 
2007; e dá outras providências.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a se-
guinte Lei: 

CAPÍTULO I
DEFINIÇÕES E OBJETIVOS 

Art. 1º Esta Lei regula a exploração pela 
União, direta ou indiretamente, dos portos 
e instalações portuárias e as atividades de-
sempenhadas pelos operadores portuários. 

§ 1º A exploração indireta do porto organi-
zado e das instalações portuárias nele loca-
lizadas ocorrerá mediante concessão e ar-
rendamento de bem público. 

§ 2º A exploração indireta das instalações 
portuárias localizadas fora da área do porto 
organizado ocorrerá mediante autorização, 
nos termos desta Lei. 

§ 3º As concessões, os arrendamentos e as 
autorizações de que trata esta Lei serão ou-
torgados a pessoa jurídica que demonstre 

capacidade para seu desempenho, por sua 
conta e risco. 

Art. 2º Para os fins desta Lei, consideram-se: 

I – porto organizado: bem público constru-
ído e aparelhado para atender a necessi-
dades de navegação, de movimentação de 
passageiros ou de movimentação e arma-
zenagem de mercadorias, e cujo tráfego e 
operações portuárias estejam sob jurisdição 
de autoridade portuária; 

II – área do porto organizado: área delimi-
tada por ato do Poder Executivo que com-
preende as instalações portuárias e a infra-
estrutura de proteção e de acesso ao porto 
organizado; 

III – instalação portuária: instalação loca-
lizada dentro ou fora da área do porto or-
ganizado e utilizada em movimentação de 
passageiros, em movimentação ou armaze-
nagem de mercadorias, destinadas ou pro-
venientes de transporte aquaviário; 

IV – terminal de uso privado: instalação por-
tuária explorada mediante autorização e lo-
calizada fora da área do porto organizado; 

V – estação de transbordo de cargas: ins-
talação portuária explorada mediante au-
torização, localizada fora da área do porto 
organizado e utilizada exclusivamente para 
operação de transbordo de mercadorias em 
embarcações de navegação interior ou ca-
botagem; 

VI – instalação portuária pública de peque-
no porte: instalação portuária explorada 
mediante autorização, localizada fora do 
porto organizado e utilizada em movimen-
tação de passageiros ou mercadorias em 
embarcações de navegação interior; 

VII – instalação portuária de turismo: ins-
talação portuária explorada mediante ar-
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rendamento ou autorização e utilizada em 
embarque, desembarque e trânsito de pas-
sageiros, tripulantes e bagagens, e de insu-
mos para o provimento e abastecimento de 
embarcações de turismo; 

VIII – (VETADO): 

a) (VETADO); 

b) (VETADO); e 

c) (VETADO); 

IX – concessão: cessão onerosa do porto 
organizado, com vistas à administração e à 
exploração de sua infraestrutura por prazo 
determinado; 

X – delegação: transferência, mediante con-
vênio, da administração e da exploração do 
porto organizado para Municípios ou Esta-
dos, ou a consórcio público, nos termos da 
Lei nº 9.277, de 10 de maio de 1996; 

XI – arrendamento: cessão onerosa de área 
e infraestrutura públicas localizadas dentro 
do porto organizado, para exploração por 
prazo determinado; 

XII – autorização: outorga de direito à ex-
ploração de instalação portuária localizada 
fora da área do porto organizado e formali-
zada mediante contrato de adesão; e 

XIII – operador portuário: pessoa jurídica 
pré-qualificada para exercer as atividades 
de movimentação de passageiros ou movi-
mentação e armazenagem de mercadorias, 
destinadas ou provenientes de transporte 
aquaviário, dentro da área do porto organi-
zado. 

Art. 3º A exploração dos portos organizados e 
instalações portuárias, com o objetivo de au-
mentar a competitividade e o desenvolvimento 
do País, deve seguir as seguintes diretrizes: 

I – expansão, modernização e otimização da 
infraestrutura e da superestrutura que in-
tegram os portos organizados e instalações 
portuárias; 

II – garantia da modicidade e da publicidade 
das tarifas e preços praticados no setor, da 
qualidade da atividade prestada e da efeti-
vidade dos direitos dos usuários; 

III – estímulo à modernização e ao aprimo-
ramento da gestão dos portos organizados 
e instalações portuárias, à valorização e à 
qualificação da mão de obra portuária e à 
eficiência das atividades prestadas; 

IV – promoção da segurança da navegação 
na entrada e na saída das embarcações dos 
portos; e 

V – estímulo à concorrência, incentivando a 
participação do setor privado e asseguran-
do o amplo acesso aos portos organizados, 
instalações e atividades portuárias. 

CAPÍTULO II
DA EXPLORAÇÃO DOS PORTOS E 

INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS 

Seção I
DA CONCESSÃO DE PORTO 

ORGANIZADO E DO ARRENDAMENTO 
DE INSTALAÇÃO PORTUÁRIA 

Art. 4º A concessão e o arrendamento de bem 
público destinado à atividade portuária serão 
realizados mediante a celebração de contrato, 
sempre precedida de licitação, em conformi-
dade com o disposto nesta Lei e no seu regula-
mento. 

Art. 5º São essenciais aos contratos de conces-
são e arrendamento as cláusulas relativas: 

I – ao objeto, à área e ao prazo; 

II – ao modo, forma e condições da explora-
ção do porto organizado ou instalação por-
tuária; 

III – aos critérios, indicadores, fórmulas e 
parâmetros definidores da qualidade da 
atividade prestada, assim como às metas e 
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prazos para o alcance de determinados ní-
veis de serviço; 

IV – ao valor do contrato, às tarifas pratica-
das e aos critérios e procedimentos de revi-
são e reajuste; 

V – aos investimentos de responsabilidade 
do contratado; 

VI – aos direitos e deveres dos usuários, 
com as obrigações correlatas do contratado 
e as sanções respectivas; 

VII – às responsabilidades das partes; 

VIII – à reversão de bens; 

IX – aos direitos, garantias e obrigações do 
contratante e do contratado, inclusive os 
relacionados a necessidades futuras de su-
plementação, alteração e expansão da ativi-
dade e consequente modernização, aperfei-
çoamento e ampliação das instalações; 

X – à forma de fiscalização das instalações, 
dos equipamentos e dos métodos e práticas 
de execução das atividades, bem como à in-
dicação dos órgãos ou entidades competen-
tes para exercê-las; 

XI – às garantias para adequada execução 
do contrato; 

XII – à responsabilidade do titular da insta-
lação portuária pela inexecução ou deficien-
te execução das atividades; 

XIII – às hipóteses de extinção do contrato; 

XIV – à obrigatoriedade da prestação de 
informações de interesse do poder conce-
dente, da Agência Nacional de Transportes 
Aquaviários – ANTAQ e das demais autori-
dades que atuam no setor portuário, inclu-
sive as de interesse específico da Defesa Na-
cional, para efeitos de mobilização; 

XV – à adoção e ao cumprimento das me-
didas de fiscalização aduaneira de mercado-
rias, veículos e pessoas; 

XVI – ao acesso ao porto organizado ou à 
instalação portuária pelo poder conceden-
te, pela Antaq e pelas demais autoridades 
que atuam no setor portuário; 

XVII – às penalidades e sua forma de aplica-
ção; e 

XVIII – ao foro. 

§ 1º (VETADO). 

§ 2º Findo o prazo dos contratos, os bens 
vinculados à concessão ou ao arrendamen-
to reverterão ao patrimônio da União, na 
forma prevista no contrato. 

Art. 6º Nas licitações dos contratos de conces-
são e arrendamento, serão considerados como 
critérios para julgamento, de forma isolada ou 
combinada, a maior capacidade de movimenta-
ção, a menor tarifa ou o menor tempo de mo-
vimentação de carga, e outros estabelecidos no 
edital, na forma do regulamento. 

§ 1º As licitações de que trata este artigo 
poderão ser realizadas na modalidade lei-
lão, conforme regulamento. 

§ 2º Compete à Antaq, com base nas dire-
trizes do poder concedente, realizar os pro-
cedimentos licitatórios de que trata este ar-
tigo. 

§ 3º Os editais das licitações de que trata 
este artigo serão elaborados pela Antaq, ob-
servadas as diretrizes do poder concedente. 

§ 4º (VETADO). 

§ 5º Sem prejuízo das diretrizes previstas 
no art. 3º, o poder concedente poderá de-
terminar a transferência das competências 
de elaboração do edital e a realização dos 
procedimentos licitatórios de que trata este 
artigo à Administração do Porto, delegado 
ou não. 

§ 6º O poder concedente poderá autorizar, 
mediante requerimento do arrendatário, na 
forma do regulamento, expansão da área 
arrendada para área contígua dentro da po-
ligonal do porto organizado, sempre que a 
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medida trouxer comprovadamente eficiên-
cia na operação portuária. 

Art. 7º A Antaq poderá disciplinar a utilização 
em caráter excepcional, por qualquer interes-
sado, de instalações portuárias arrendadas ou 
exploradas pela concessionária, assegurada a 
remuneração adequada ao titular do contrato. 

Seção II
DA AUTORIZAÇÃO DE  

INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS 

Art. 8º Serão exploradas mediante autorização, 
precedida de chamada ou anúncio públicos e, 
quando for o caso, processo seletivo público, as 
instalações portuárias localizadas fora da área 
do porto organizado, compreendendo as se-
guintes modalidades: 

I – terminal de uso privado; 

II – estação de transbordo de carga; 

III – instalação portuária pública de peque-
no porte; 

IV – instalação portuária de turismo; 

V – (VETADO). 

§ 1º A autorização será formalizada por 
meio de contrato de adesão, que conterá as 
cláusulas essenciais previstas no caput do 
art. 5º, com exceção daquelas previstas em 
seus incisos IV e VIII. 

§ 2º A autorização de instalação portuária 
terá prazo de até 25 (vinte e cinco) anos, 
prorrogável por períodos sucessivos, desde 
que: 

I – a atividade portuária seja mantida; e 

II – o autorizatário promova os investimen-
tos necessários para a expansão e moderni-
zação das instalações portuárias, na forma 
do regulamento. 

§ 3º A Antaq adotará as medidas para asse-
gurar o cumprimento dos cronogramas de 
investimento previstos nas autorizações e 

poderá exigir garantias ou aplicar sanções, 
inclusive a cassação da autorização. 

§ 4º (VETADO). 

Art. 9º Os interessados em obter a autorização 
de instalação portuária poderão requerê-la à 
Antaq a qualquer tempo, na forma do regula-
mento. 

§ 1º Recebido o requerimento de autoriza-
ção de instalação portuária, a Antaq deverá: 

I – publicar o extrato do requerimento, in-
clusive na internet; e 

II – promover a abertura de processo de 
anúncio público, com prazo de 30 (trinta) 
dias, para identificar a existência de outros 
interessados na obtenção de autorização 
de instalação portuária na mesma região e 
com características semelhantes. 

§ 2º (VETADO). 

§ 3º (VETADO). 

Art. 10. O poder concedente poderá determinar 
à Antaq, a qualquer momento e em consonân-
cia com as diretrizes do planejamento e das polí-
ticas do setor portuário, a abertura de processo 
de chamada pública para identificar a existência 
de interessados na obtenção de autorização de 
instalação portuária, na forma do regulamento 
e observado o prazo previsto no inciso II do § 1º 
do art. 9º. 

Art. 11. O instrumento da abertura de chamada 
ou anúncio público indicará obrigatoriamente 
os seguintes parâmetros: 

I – a região geográfica na qual será implan-
tada a instalação portuária; 

II – o perfil das cargas a serem movimenta-
das; e 

III – a estimativa do volume de cargas ou de 
passageiros a ser movimentado nas instala-
ções portuárias. 

Parágrafo único. O interessado em autori-
zação de instalação portuária deverá apre-
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sentar título de propriedade, inscrição de 
ocupação, certidão de aforamento, cessão 
de direito real ou outro instrumento jurídi-
co que assegure o direito de uso e fruição 
do respectivo terreno, além de outros docu-
mentos previstos no instrumento de aber-
tura. 

Art. 12. Encerrado o processo de chamada ou 
anúncio público, o poder concedente deverá 
analisar a viabilidade locacional das propostas e 
sua adequação às diretrizes do planejamento e 
das políticas do setor portuário. 

§ 1º Observado o disposto no regulamento, 
poderão ser expedidas diretamente as au-
torizações de instalação portuária quando: 

I – o processo de chamada ou anúncio pú-
blico seja concluído com a participação de 
um único interessado; ou 

II – havendo mais de uma proposta, não 
haja impedimento locacional à implantação 
de todas elas de maneira concomitante. 

§ 2º Havendo mais de uma proposta e im-
pedimento locacional que inviabilize sua 
implantação de maneira concomitante, a 
Antaq deverá promover processo seletivo 
público, observados os princípios da legali-
dade, impessoalidade, moralidade, publici-
dade e eficiência. 

§ 3º O processo seletivo público de que 
trata o § 2º atenderá ao disposto no regu-
lamento e considerará como critério de jul-
gamento, de forma isolada ou combinada, a 
maior capacidade de movimentação, a me-
nor tarifa ou o menor tempo de movimen-
tação de carga, e outros estabelecidos no 
edital. 

§ 4º Em qualquer caso, somente poderão 
ser autorizadas as instalações portuárias 
compatíveis com as diretrizes do planeja-
mento e das políticas do setor portuário, na 
forma do caput. 

Art. 13. A Antaq poderá disciplinar as condições 
de acesso, por qualquer interessado, em caráter 

excepcional, às instalações portuárias autoriza-
das, assegurada remuneração adequada ao titu-
lar da autorização. 

Seção III
DOS REQUISITOS PARA A 

INSTALAÇÃO DOS PORTOS E 
INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS 

Art. 14. A celebração do contrato de concessão 
ou arrendamento e a expedição de autorização 
serão precedidas de: 

I – consulta à autoridade aduaneira; 

II – consulta ao respectivo poder público 
municipal; e 

III – emissão, pelo órgão licenciador, do ter-
mo de referência para os estudos ambien-
tais com vistas ao licenciamento. 

Seção IV
DA DEFINIÇÃO DA ÁREA  
DE PORTO ORGANIZADO 

Art. 15. Ato do Presidente da República disporá 
sobre a definição da área dos portos organiza-
dos, a partir de proposta da Secretaria de Portos 
da Presidência da República. 

Parágrafo único. A delimitação da área de-
verá considerar a adequação dos acessos 
marítimos e terrestres, os ganhos de efici-
ência e competitividade decorrente da es-
cala das operações e as instalações portuá-
rias já existentes. 

CAPÍTULO III
DO PODER CONCEDENTE 

Art. 16. Ao poder concedente compete: 

I – elaborar o planejamento setorial em 
conformidade com as políticas e diretrizes 
de logística integrada; 
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II – definir as diretrizes para a realização dos 
procedimentos licitatórios, das chamadas 
públicas e dos processos seletivos de que 
trata esta Lei, inclusive para os respectivos 
editais e instrumentos convocatórios; 

III – celebrar os contratos de concessão e 
arrendamento e expedir as autorizações de 
instalação portuária, devendo a Antaq fisca-
lizá-los em conformidade com o disposto na 
Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001; e 

IV – estabelecer as normas, os critérios e os 
procedimentos para a pré-qualificação dos 
operadores portuários. 

§ 1º Para os fins do disposto nesta Lei, o po-
der concedente poderá celebrar convênios 
ou instrumentos congêneres de cooperação 
técnica e administrativa com órgãos e enti-
dades da administração pública federal, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municí-
pios, inclusive com repasse de recursos. 

§ 2º No exercício da competência prevista 
no inciso II do caput, o poder concedente 
deverá ouvir previamente a Agência Nacio-
nal do Petróleo, Gás Natural e Biocombus-
tíveis sempre que a licitação, a chamada 
pública ou o processo seletivo envolver ins-
talações portuárias voltadas à movimenta-
ção de petróleo, gás natural, seus derivados 
e biocombustíveis. 

CAPÍTULO IV
DA ADMINISTRAÇÃO DO  

PORTO ORGANIZADO 

Seção I
DAS COMPETÊNCIAS 

Art. 17. A administração do porto é exercida di-
retamente pela União, pela delegatária ou pela 
entidade concessionária do porto organizado. 

§ 1º Compete à administração do porto or-
ganizado, denominada autoridade portuá-
ria: 

I – cumprir e fazer cumprir as leis, os regula-
mentos e os contratos de concessão; 

II – assegurar o gozo das vantagens decor-
rentes do melhoramento e aparelhamento 
do porto ao comércio e à navegação; 

III – pré-qualificar os operadores portuá-
rios, de acordo com as normas estabeleci-
das pelo poder concedente; 

IV – arrecadar os valores das tarifas relati-
vas às suas atividades; 

V – fiscalizar ou executar as obras de cons-
trução, reforma, ampliação, melhoramento 
e conservação das instalações portuárias; 

VI – fiscalizar a operação portuária, zelando 
pela realização das atividades com regula-
ridade, eficiência, segurança e respeito ao 
meio ambiente; 

VII – promover a remoção de embarcações 
ou cascos de embarcações que possam pre-
judicar o acesso ao porto; 

VIII – autorizar a entrada e saída, inclusive 
atracação e desatracação, o fundeio e o trá-
fego de embarcação na área do porto, ouvi-
das as demais autoridades do porto; 

IX – autorizar a movimentação de carga das 
embarcações, ressalvada a competência da 
autoridade marítima em situações de assis-
tência e salvamento de embarcação, ouvi-
das as demais autoridades do porto; 

X – suspender operações portuárias que 
prejudiquem o funcionamento do porto, 
ressalvados os aspectos de interesse da au-
toridade marítima responsável pela segu-
rança do tráfego aquaviário; 

XI – reportar infrações e representar peran-
te a Antaq, visando à instauração de proces-
so administrativo e aplicação das penalida-
des previstas em lei, em regulamento e nos 
contratos; 

XII – adotar as medidas solicitadas pelas de-
mais autoridades no porto; 
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XIII – prestar apoio técnico e administrativo 
ao conselho de autoridade portuária e ao 
órgão de gestão de mão de obra; 

XIV – estabelecer o horário de funciona-
mento do porto, observadas as diretrizes da 
Secretaria de Portos da Presidência da Re-
pública, e as jornadas de trabalho no cais de 
uso público; e 

XV – organizar a guarda portuária, em con-
formidade com a regulamentação expedida 
pelo poder concedente. 

§ 2º A autoridade portuária elaborará e sub-
meterá à aprovação da Secretaria de Portos 
da Presidência da República o respectivo 
Plano de Desenvolvimento e Zoneamento 
do Porto. 

§ 3º O disposto nos incisos IX e X do § 1º 
não se aplica à embarcação militar que não 
esteja praticando comércio. 

§ 4º A autoridade marítima responsável 
pela segurança do tráfego pode intervir 
para assegurar aos navios da Marinha do 
Brasil a prioridade para atracação no porto. 

§ 5º (VETADO). 

Art. 18. Dentro dos limites da área do porto or-
ganizado, compete à administração do porto: 

I – sob coordenação da autoridade maríti-
ma: 

a) estabelecer, manter e operar o baliza-
mento do canal de acesso e da bacia de 
evolução do porto; 

b) delimitar as áreas de fundeadouro, de 
fundeio para carga e descarga, de inspeção 
sanitária e de polícia marítima; 

c) delimitar as áreas destinadas a navios de 
guerra e submarinos, plataformas e demais 
embarcações especiais, navios em reparo 
ou aguardando atracação e navios com car-
gas inflamáveis ou explosivas; 

d) estabelecer e divulgar o calado máximo 
de operação dos navios, em função dos le-

vantamentos batimétricos efetuados sob 
sua responsabilidade; e 

e) estabelecer e divulgar o porte bruto má-
ximo e as dimensões máximas dos navios 
que trafegarão, em função das limitações e 
características físicas do cais do porto; 

II – sob coordenação da autoridade adua-
neira: 

a) delimitar a área de alfandegamento; e 

b) organizar e sinalizar os fluxos de merca-
dorias, veículos, unidades de cargas e de 
pessoas. 

Art. 19. A administração do porto poderá, a cri-
tério do poder concedente, explorar direta ou 
indiretamente áreas não afetas às operações 
portuárias, observado o disposto no respectivo 
Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do 
Porto. 

Parágrafo único. O disposto no caput não 
afasta a aplicação das normas de licitação 
e contratação pública quando a administra-
ção do porto for exercida por órgão ou enti-
dade sob controle estatal. 

Art. 20. Será instituído em cada porto organiza-
do um conselho de autoridade portuária, órgão 
consultivo da administração do porto. 

§ 1º O regulamento disporá sobre as atri-
buições, o funcionamento e a composição 
dos conselhos de autoridade portuária, as-
segurada a participação de representantes 
da classe empresarial, dos trabalhadores 
portuários e do poder público. 

§ 2º A representação da classe empresarial 
e dos trabalhadores no conselho a que alu-
de o caput será paritária. 

§ 3º A distribuição das vagas no conselho a 
que alude o caput observará a seguinte pro-
porção: 

I – 50% (cinquenta por cento) de represen-
tantes do poder público; 
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II – 25% (vinte e cinco por cento) de repre-
sentantes da classe empresarial; e 

III – 25% (vinte e cinco por cento) de repre-
sentantes da classe trabalhadora. 

Art. 21. Fica assegurada a participação de um 
representante da classe empresarial e outro da 
classe trabalhadora no conselho de administra-
ção ou órgão equivalente da administração do 
porto, quando se tratar de entidade sob contro-
le estatal, na forma do regulamento. 

Parágrafo único. A indicação dos represen-
tantes das classes empresarial e trabalha-
dora a que alude o caput será feita pelos 
respectivos representantes no conselho de 
autoridade portuária. 

Art. 22. A Secretaria de Portos da Presidência da 
República coordenará a atuação integrada dos 
órgãos e entidades públicos nos portos organi-
zados e instalações portuárias, com a finalidade 
de garantir a eficiência e a qualidade de suas 
atividades, nos termos do regulamento. 

Seção II
DA ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 

NOS PORTOS ORGANIZADOS E 
NAS INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS 

ALFANDEGADAS 

Art. 23. A entrada ou a saída de mercadorias 
procedentes do exterior ou a ele destinadas so-
mente poderá efetuar-se em portos ou instala-
ções portuárias alfandegados. 

Parágrafo único. O alfandegamento de por-
tos organizados e instalações portuárias 
destinados à movimentação e armazena-
gem de mercadorias importadas ou à ex-
portação será efetuado após cumpridos os 
requisitos previstos na legislação específica. 

Art. 24. Compete ao Ministério da Fazenda, por 
intermédio das repartições aduaneiras: 

I – cumprir e fazer cumprir a legislação que 
regula a entrada, a permanência e a saída 
de quaisquer bens ou mercadorias do País; 

II – fiscalizar a entrada, a permanência, a 
movimentação e a saída de pessoas, veícu-
los, unidades de carga e mercadorias, sem 
prejuízo das atribuições das outras autori-
dades no porto; 

III – exercer a vigilância aduaneira e reprimir 
o contrabando e o descaminho, sem prejuí-
zo das atribuições de outros órgãos; 

IV – arrecadar os tributos incidentes sobre o 
comércio exterior; 

V – proceder ao despacho aduaneiro na im-
portação e na exportação; 

VI – proceder à apreensão de mercadoria 
em situação irregular, nos termos da legis-
lação fiscal; 

VII – autorizar a remoção de mercadorias 
da área portuária para outros locais, alfan-
degados ou não, nos casos e na forma pre-
vista na legislação aduaneira; 

VIII – administrar a aplicação de regimes 
suspensivos, exonerativos ou devolutivos 
de tributos às mercadorias importadas ou a 
exportar; 

IX – assegurar o cumprimento de tratados, 
acordos ou convenções internacionais no 
plano aduaneiro; e 

X – zelar pela observância da legislação adu-
aneira e pela defesa dos interesses fazendá-
rios nacionais. 

§ 1º No exercício de suas atribuições, a au-
toridade aduaneira terá livre acesso a quais-
quer dependências do porto ou instalação 
portuária, às embarcações atracadas ou 
não e aos locais onde se encontrem merca-
dorias procedentes do exterior ou a ele des-
tinadas. 

§ 2º No exercício de suas atribuições, a au-
toridade aduaneira poderá, sempre que 
julgar necessário, requisitar documentos e 
informações e o apoio de força pública fe-
deral, estadual ou municipal. 
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CAPÍTULO V
DA OPERAÇÃO PORTUÁRIA 

Art. 25. A pré-qualificação do operador portu-
ário será efetuada perante a administração do 
porto, conforme normas estabelecidas pelo po-
der concedente. 

§ 1º As normas de pré-qualificação devem 
obedecer aos princípios da legalidade, im-
pessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência. 

§ 2º A administração do porto terá prazo de 
30 (trinta) dias, contado do pedido do inte-
ressado, para decidir sobre a pré-qualifica-
ção. 

§ 3º Em caso de indeferimento do pedido 
mencionado no § 2º, caberá recurso, no 
prazo de 15 (quinze) dias, dirigido à Secre-
taria de Portos da Presidência da República, 
que deverá apreciá-lo no prazo de 30 (trin-
ta) dias, nos termos do regulamento. 

§ 4º Considera-se pré-qualificada como 
operador portuário a administração do por-
to. 

Art. 26. O operador portuário responderá pe-
rante: 

I – a administração do porto pelos danos 
culposamente causados à infraestrutura, 
às instalações e ao equipamento de que a 
administração do porto seja titular, que se 
encontre a seu serviço ou sob sua guarda; 

II – o proprietário ou consignatário da mer-
cadoria pelas perdas e danos que ocorre-
rem durante as operações que realizar ou 
em decorrência delas; 

III – o armador pelas avarias ocorridas na 
embarcação ou na mercadoria dada a trans-
porte; 

IV – o trabalhador portuário pela remune-
ração dos serviços prestados e respectivos 
encargos; 

V – o órgão local de gestão de mão de obra 
do trabalho avulso pelas contribuições não 
recolhidas; 

VI – os órgãos competentes pelo recolhi-
mento dos tributos incidentes sobre o tra-
balho portuário avulso; e 

VII – a autoridade aduaneira pelas mer-
cadorias sujeitas a controle aduaneiro, no 
período em que lhe estejam confiadas ou 
quando tenha controle ou uso exclusivo de 
área onde se encontrem depositadas ou de-
vam transitar. 

Parágrafo único. Compete à administração 
do porto responder pelas mercadorias a 
que se referem os incisos II e VII do caput 
quando estiverem em área por ela contro-
lada e após o seu recebimento, conforme 
definido pelo regulamento de exploração 
do porto. 

Art. 27. As atividades do operador portuário es-
tão sujeitas às normas estabelecidas pela Antaq. 

§ 1º O operador portuário é titular e res-
ponsável pela coordenação das operações 
portuárias que efetuar. 

§ 2º A atividade de movimentação de carga 
a bordo da embarcação deve ser executada 
de acordo com a instrução de seu coman-
dante ou de seus prepostos, responsáveis 
pela segurança da embarcação nas ativi-
dades de arrumação ou retirada da carga, 
quanto à segurança da embarcação. 

Art. 28. É dispensável a intervenção de opera-
dores portuários em operações: 

I – que, por seus métodos de manipulação, 
suas características de automação ou meca-
nização, não requeiram a utilização de mão 
de obra ou possam ser executadas exclusi-
vamente pela tripulação das embarcações; 

II – de embarcações empregadas: 

a) em obras de serviços públicos nas vias 
aquáticas do País, executadas direta ou indi-
retamente pelo poder público; 
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b) no transporte de gêneros de pequena la-
voura e da pesca, para abastecer mercados 
de âmbito municipal; 

c) na navegação interior e auxiliar; 

d) no transporte de mercadorias líquidas a 
granel; e 

e) no transporte de mercadorias sólidas a 
granel, quando a carga ou descarga for feita 
por aparelhos mecânicos automáticos, sal-
vo quanto às atividades de rechego; 

III – relativas à movimentação de: 

a) cargas em área sob controle militar, quan-
do realizadas por pessoal militar ou vincula-
do a organização militar; 

b) materiais por estaleiros de construção e 
reparação naval; e 

c) peças sobressalentes, material de bordo, 
mantimentos e abastecimento de embarca-
ções; e 

IV – relativas ao abastecimento de aguada, 
combustíveis e lubrificantes para a navega-
ção. 

Parágrafo único. (VETADO). 

Art. 29. As cooperativas formadas por trabalha-
dores portuários avulsos, registrados de acordo 
com esta Lei, poderão estabelecer-se como ope-
radores portuários. 

Art. 30. A operação portuária em instalações lo-
calizadas fora da área do porto organizado será 
disciplinada pelo titular da respectiva autoriza-
ção, observadas as normas estabelecidas pelas 
autoridades marítima, aduaneira, sanitária, de 
saúde e de polícia marítima. 

Art. 31. O disposto nesta Lei não prejudica a 
aplicação das demais normas referentes ao 
transporte marítimo, inclusive as decorrentes 
de convenções internacionais ratificadas, en-
quanto vincularem internacionalmente o País. 

CAPÍTULO VI
DO TRABALHO PORTUÁRIO 

Art. 32. Os operadores portuários devem cons-
tituir em cada porto organizado um órgão de 
gestão de mão de obra do trabalho portuário, 
destinado a: 

I – administrar o fornecimento da mão de 
obra do trabalhador portuário e do traba-
lhador portuário avulso; 

II – manter, com exclusividade, o cadastro 
do trabalhador portuário e o registro do tra-
balhador portuário avulso; 

III – treinar e habilitar profissionalmente o 
trabalhador portuário, inscrevendo-o no ca-
dastro; 

IV – selecionar e registrar o trabalhador 
portuário avulso; 

V – estabelecer o número de vagas, a forma 
e a periodicidade para acesso ao registro do 
trabalhador portuário avulso; 

VI – expedir os documentos de identifica-
ção do trabalhador portuário; e 

VII – arrecadar e repassar aos beneficiários 
os valores devidos pelos operadores portu-
ários relativos à remuneração do trabalha-
dor portuário avulso e aos correspondentes 
encargos fiscais, sociais e previdenciários. 

Parágrafo único. Caso celebrado contrato, 
acordo ou convenção coletiva de trabalho 
entre trabalhadores e tomadores de servi-
ços, o disposto no instrumento precederá o 
órgão gestor e dispensará sua intervenção 
nas relações entre capital e trabalho no por-
to. 

Art. 33. Compete ao órgão de gestão de mão de 
obra do trabalho portuário avulso: 

I – aplicar, quando couber, normas discipli-
nares previstas em lei, contrato, convenção 
ou acordo coletivo de trabalho, no caso de 
transgressão disciplinar, as seguintes pena-
lidades: 
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a) repreensão verbal ou por escrito; 

b) suspensão do registro pelo período de 10 
(dez) a 30 (trinta) dias; ou 

c) cancelamento do registro; 

II – promover: 

a) a formação profissional do trabalhador 
portuário e do trabalhador portuário avul-
so, adequando-a aos modernos processos 
de movimentação de carga e de operação 
de aparelhos e equipamentos portuários; 

b) o treinamento multifuncional do traba-
lhador portuário e do trabalhador portuário 
avulso; e 

c) a criação de programas de realocação 
e de cancelamento do registro, sem ônus 
para o trabalhador; 

III – arrecadar e repassar aos beneficiários 
contribuições destinadas a incentivar o can-
celamento do registro e a aposentadoria vo-
luntária; 

IV – arrecadar as contribuições destinadas 
ao custeio do órgão; 

V – zelar pelas normas de saúde, higiene e 
segurança no trabalho portuário avulso; e 

VI – submeter à administração do porto 
propostas para aprimoramento da opera-
ção portuária e valorização econômica do 
porto. 

§ 1º O órgão não responde por prejuízos 
causados pelos trabalhadores portuários 
avulsos aos tomadores dos seus serviços ou 
a terceiros. 

§ 2º O órgão responde, solidariamente com 
os operadores portuários, pela remunera-
ção devida ao trabalhador portuário avulso 
e pelas indenizações decorrentes de aciden-
te de trabalho. 

§ 3º O órgão pode exigir dos operadores 
portuários garantia prévia dos respectivos 

pagamentos, para atender a requisição de 
trabalhadores portuários avulsos. 

§ 4º As matérias constantes nas alíneas a e 
b do inciso II deste artigo serão discutidas 
em fórum permanente, composto, em cará-
ter paritário, por representantes do gover-
no e da sociedade civil. 

§ 5º A representação da sociedade civil no 
fórum previsto no § 4º será paritária entre 
trabalhadores e empresários. 

Art. 34. O exercício das atribuições previstas nos 
arts. 32 e 33 pelo órgão de gestão de mão de 
obra do trabalho portuário avulso não implica 
vínculo empregatício com trabalhador portuário 
avulso. 

Art. 35. O órgão de gestão de mão de obra pode 
ceder trabalhador portuário avulso, em caráter 
permanente, ao operador portuário. 

Art. 36. A gestão da mão de obra do trabalho 
portuário avulso deve observar as normas do 
contrato, convenção ou acordo coletivo de tra-
balho. 

Art. 37. Deve ser constituída, no âmbito do ór-
gão de gestão de mão de obra, comissão paritá-
ria para solucionar litígios decorrentes da apli-
cação do disposto nos arts. 32, 33 e 35.

§ 1º Em caso de impasse, as partes devem 
recorrer à arbitragem de ofertas finais. 

§ 2º Firmado o compromisso arbitral, não 
será admitida a desistência de qualquer das 
partes. 

§ 3º Os árbitros devem ser escolhidos de 
comum acordo entre as partes, e o laudo 
arbitral proferido para solução da pendên-
cia constitui título executivo extrajudicial. 

§ 4º As ações relativas aos créditos decor-
rentes da relação de trabalho avulso pres-
crevem em 5 (cinco) anos até o limite de 2 
(dois) anos após o cancelamento do registro 
ou do cadastro no órgão gestor de mão de 
obra. 
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Art. 38. O órgão de gestão de mão de obra terá 
obrigatoriamente 1 (um) conselho de supervi-
são e 1 (uma) diretoria executiva. 

§ 1º O conselho de supervisão será compos-
to por 3 (três) membros titulares e seus su-
plentes, indicados na forma do regulamen-
to, e terá como competência: 

I – deliberar sobre a matéria contida no inci-
so V do caput do art. 32; 

II – editar as normas a que se refere o art. 
42; e 

III – fiscalizar a gestão dos diretores, exami-
nar, a qualquer tempo, os livros e papéis do 
órgão e solicitar informações sobre quais-
quer atos praticados pelos diretores ou seus 
prepostos. 

§ 2º A diretoria executiva será composta 
por 1 (um) ou mais diretores, designados e 
destituíveis na forma do regulamento, cujo 
prazo de gestão será de 3 (três) anos, per-
mitida a redesignação. 

§ 3º Até 1/3 (um terço) dos membros do 
conselho de supervisão poderá ser designa-
do para cargos de diretores. 

§ 4º No silêncio do estatuto ou contrato so-
cial, competirá a qualquer diretor a repre-
sentação do órgão e a prática dos atos ne-
cessários ao seu funcionamento regular. 

Art. 39. O órgão de gestão de mão de obra é re-
putado de utilidade pública, sendo-lhe vedado 
ter fins lucrativos, prestar serviços a terceiros ou 
exercer qualquer atividade não vinculada à ges-
tão de mão de obra. 

Art. 40. O trabalho portuário de capatazia, es-
tiva, conferência de carga, conserto de carga, 
bloco e vigilância de embarcações, nos portos 
organizados, será realizado por trabalhadores 
portuários com vínculo empregatício por prazo 
indeterminado e por trabalhadores portuários 
avulsos. 

§ 1º Para os fins desta Lei, consideram-se: 

I – capatazia: atividade de movimentação 
de mercadorias nas instalações dentro do 
porto, compreendendo o recebimento, con-
ferência, transporte interno, abertura de 
volumes para a conferência aduaneira, ma-
nipulação, arrumação e entrega, bem como 
o carregamento e descarga de embarca-
ções, quando efetuados por aparelhamento 
portuário; 

II – estiva: atividade de movimentação de 
mercadorias nos conveses ou nos porões 
das embarcações principais ou auxiliares, 
incluindo o transbordo, arrumação, peação 
e despeação, bem como o carregamento e 
a descarga, quando realizados com equipa-
mentos de bordo; 

III – conferência de carga: contagem de vo-
lumes, anotação de suas características, 
procedência ou destino, verificação do esta-
do das mercadorias, assistência à pesagem, 
conferência do manifesto e demais serviços 
correlatos, nas operações de carregamento 
e descarga de embarcações; 

IV – conserto de carga: reparo e restauração 
das embalagens de mercadorias, nas opera-
ções de carregamento e descarga de embar-
cações, reembalagem, marcação, remarca-
ção, carimbagem, etiquetagem, abertura de 
volumes para vistoria e posterior recompo-
sição; 

V – vigilância de embarcações: atividade de 
fiscalização da entrada e saída de pessoas a 
bordo das embarcações atracadas ou fun-
deadas ao largo, bem como da movimenta-
ção de mercadorias nos portalós, rampas, 
porões, conveses, plataformas e em outros 
locais da embarcação; e 

VI – bloco: atividade de limpeza e conser-
vação de embarcações mercantes e de seus 
tanques, incluindo batimento de ferrugem, 
pintura, reparos de pequena monta e servi-
ços correlatos. 

§ 2º A contratação de trabalhadores portu-
ários de capatazia, bloco, estiva, conferên-
cia de carga, conserto de carga e vigilância 
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de embarcações com vínculo empregatício 
por prazo indeterminado será feita exclusi-
vamente dentre trabalhadores portuários 
avulsos registrados. 

§ 3º O operador portuário, nas atividades a 
que alude o caput, não poderá locar ou to-
mar mão de obra sob o regime de trabalho 
temporário de que trata a Lei nº 6.019, de 3 
de janeiro de 1974. 

§ 4º As categorias previstas no caput consti-
tuem categorias profissionais diferenciadas. 

Art. 41. O órgão de gestão de mão de obra: 

I – organizará e manterá cadastro de traba-
lhadores portuários habilitados ao desem-
penho das atividades referidas no § 1º do 
art. 40; e 

II – organizará e manterá o registro dos tra-
balhadores portuários avulsos. 

§ 1º A inscrição no cadastro do trabalhador 
portuário dependerá exclusivamente de 
prévia habilitação profissional do trabalha-
dor interessado, mediante treinamento re-
alizado em entidade indicada pelo órgão de 
gestão de mão de obra. 

§ 2º O ingresso no registro do trabalhador 
portuário avulso depende de prévia seleção 
e inscrição no cadastro de que trata o inciso 
I do caput, obedecidas a disponibilidade de 
vagas e a ordem cronológica de inscrição no 
cadastro. 

§ 3º A inscrição no cadastro e o registro do 
trabalhador portuário extinguem-se por 
morte ou cancelamento. 

Art. 42. A seleção e o registro do trabalhador 
portuário avulso serão feitos pelo órgão de ges-
tão de mão de obra avulsa, de acordo com as 
normas estabelecidas em contrato, convenção 
ou acordo coletivo de trabalho. 

Art. 43. A remuneração, a definição das funções, 
a composição dos ternos, a multifuncionalidade 
e as demais condições do trabalho avulso serão 
objeto de negociação entre as entidades repre-

sentativas dos trabalhadores portuários avulsos 
e dos operadores portuários. 

Parágrafo único. A negociação prevista no 
caput contemplará a garantia de renda mí-
nima inserida no item 2 do Artigo 2 da Con-
venção no 137 da Organização Internacio-
nal do Trabalho – OIT. 

Art. 44. É facultada aos titulares de instalações 
portuárias sujeitas a regime de autorização a 
contratação de trabalhadores a prazo indeter-
minado, observado o disposto no contrato, con-
venção ou acordo coletivo de trabalho. 

Art. 45. (VETADO).

CAPÍTULO VII
DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES 

Art. 46. Constitui infração toda ação ou omis-
são, voluntária ou involuntária, que importe em: 

I – realização de operações portuárias com 
infringência ao disposto nesta Lei ou com 
inobservância dos regulamentos do porto; 

II – recusa injustificada, por parte do órgão 
de gestão de mão de obra, da distribuição 
de trabalhadores a qualquer operador por-
tuário; ou 

III – utilização de terrenos, área, equipa-
mentos e instalações portuárias, dentro ou 
fora do porto organizado, com desvio de 
finalidade ou com desrespeito à lei ou aos 
regulamentos. 

Parágrafo único. Responde pela infração, 
conjunta ou isoladamente, qualquer pessoa 
física ou jurídica que, intervindo na opera-
ção portuária, concorra para sua prática ou 
dela se beneficie. 

Art. 47. As infrações estão sujeitas às seguintes 
penas, aplicáveis separada ou cumulativamen-
te, de acordo com a gravidade da falta: 

I – advertência; 

II – multa; 
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III – proibição de ingresso na área do porto 
por período de 30 (trinta) a 180 (cento e oi-
tenta) dias; 

IV – suspensão da atividade de operador 
portuário, pelo período de 30 (trinta) a 180 
(cento e oitenta) dias; ou 

V – cancelamento do credenciamento do 
operador portuário. 

Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto 
nesta Lei, aplicam-se subsidiariamente às 
infrações previstas no art. 46 as penalidades 
estabelecidas na Lei nº 10.233, de 5 de ju-
nho de 2001, separada ou cumulativamen-
te, de acordo com a gravidade da falta. 

Art. 48. Apurada, no mesmo processo, a prá-
tica de 2 (duas) ou mais infrações pela mesma 
pessoa física ou jurídica, aplicam-se cumulati-
vamente as penas a elas cominadas, se as infra-
ções não forem idênticas. 

§ 1º Serão reunidos em um único processo 
os diversos autos ou representações de in-
fração continuada, para aplicação da pena. 

§ 2º Serão consideradas continuadas as in-
frações quando se tratar de repetição de 
falta ainda não apurada ou objeto do pro-
cesso, de cuja instauração o infrator não te-
nha conhecimento, por meio de intimação. 

Art. 49. Na falta de pagamento de multa no pra-
zo de 30 (trinta) dias, contado da ciência pelo 
infrator da decisão final que impuser a penali-
dade, será realizado processo de execução. 

Art. 50. As importâncias pecuniárias resultantes 
da aplicação das multas previstas nesta Lei re-
verterão para a Antaq, na forma do inciso V do 
caput do art. 77 da Lei nº 10.233, de 5 de junho 
de 2001. 

Art. 51. O descumprimento do disposto nos 
arts. 36, 39 e 42 desta Lei sujeitará o infrator 
à multa prevista no inciso I do art. 10 da Lei nº 
9.719, de 27 de novembro de 1998, sem prejuí-
zo das demais sanções cabíveis. 

Art. 52. O descumprimento do disposto no ca-
put e no § 3º do art. 40 desta Lei sujeitará o in-
frator à multa prevista no inciso III do art. 10 da 
Lei nº 9.719, de 27 de novembro de 1998, sem 
prejuízo das demais sanções cabíveis. 

CAPÍTULO VIII
DO PROGRAMA NACIONAL 

DE DRAGAGEM PORTUÁRIA E 
HIDROVIÁRIA II 

Art. 53. Fica instituído o Programa Nacional de 
Dragagem Portuária e Hidroviária II, a ser im-
plantado pela Secretaria de Portos da Presidên-
cia da República e pelo Ministério dos Transpor-
tes, nas respectivas áreas de atuação. 

§ 1º O Programa de que trata o caput abran-
ge, dentre outras atividades: 

I – as obras e serviços de engenharia de dra-
gagem para manutenção ou ampliação de 
áreas portuárias e de hidrovias, inclusive ca-
nais de navegação, bacias de evolução e de 
fundeio, e berços de atracação, compreen-
dendo a remoção do material submerso e a 
escavação ou derrocamento do leito; 

II – o serviço de sinalização e balizamento, 
incluindo a aquisição, instalação, reposição, 
manutenção e modernização de sinais náu-
ticos e equipamentos necessários às hidro-
vias e ao acesso aos portos e terminais por-
tuários; 

III – o monitoramento ambiental; e 

IV – o gerenciamento da execução dos ser-
viços e obras. 

§ 2º Para fins do Programa de que trata o 
caput, consideram-se: 

I – dragagem: obra ou serviço de engenha-
ria que consiste na limpeza, desobstrução, 
remoção, derrocamento ou escavação de 
material do fundo de rios, lagos, mares, ba-
ías e canais; 
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II – draga: equipamento especializado aco-
plado à embarcação ou à plataforma fixa, 
móvel ou flutuante, utilizado para execução 
de obras ou serviços de dragagem; 

III – material dragado: material retirado ou 
deslocado do leito dos corpos d’água decor-
rente da atividade de dragagem e transfe-
rido para local de despejo autorizado pelo 
órgão competente; 

IV – empresa de dragagem: pessoa jurídica 
que tenha por objeto a realização de obra 
ou serviço de dragagem com a utilização ou 
não de embarcação; e 

V – sinalização e balizamento: sinais náuti-
cos para o auxílio à navegação e à transmis-
são de informações ao navegante, de forma 
a possibilitar posicionamento seguro de 
acesso e tráfego. 

Art. 54. A dragagem por resultado compreende 
a contratação de obras de engenharia destina-
das ao aprofundamento, alargamento ou ex-
pansão de áreas portuárias e de hidrovias, in-
clusive canais de navegação, bacias de evolução 
e de fundeio e berços de atracação, bem como 
os serviços de sinalização, balizamento, monito-
ramento ambiental e outros com o objetivo de 
manter as condições de profundidade e segu-
rança estabelecidas no projeto implantado. 

§ 1º As obras ou serviços de dragagem por 
resultado poderão contemplar mais de um 
porto, num mesmo contrato, quando essa 
medida for mais vantajosa para a adminis-
tração pública. 

§ 2º Na contratação de dragagem por resul-
tado, é obrigatória a prestação de garantia 
pelo contratado. 

§ 3º A duração dos contratos de que trata 
este artigo será de até 10 (dez) anos, im-
prorrogável. 

§ 4º As contratações das obras e serviços no 
âmbito do Programa Nacional de Dragagem 
Portuária e Hidroviária II poderão ser feitas 
por meio de licitações internacionais e utili-

zar o Regime Diferenciado de Contratações 
Públicas, de que trata a Lei nº 12.462, de 4 
de agosto de 2011. 

§ 5º A administração pública poderá con-
tratar empresa para gerenciar e auditar os 
serviços e obras contratados na forma do 
caput. 

Art. 55. As embarcações destinadas à dragagem 
sujeitam-se às normas específicas de seguran-
ça da navegação estabelecidas pela autoridade 
marítima e não se submetem ao disposto na Lei 
nº 9.432, de 8 de janeiro de 1997. 

CAPÍTULO IX
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 56. (VETADO). 

Parágrafo único. (VETADO). 

Art. 57. Os contratos de arrendamento em vi-
gor firmados sob a Lei n° 8.630, de 25 de feve-
reiro de 1993, que possuam previsão expressa 
de prorrogação ainda não realizada, poderão ter 
sua prorrogação antecipada, a critério do poder 
concedente. 

§ 1º A prorrogação antecipada de que tra-
ta o caput dependerá da aceitação expressa 
de obrigação de realizar investimentos, se-
gundo plano elaborado pelo arrendatário e 
aprovado pelo poder concedente em até 60 
(sessenta) dias. 

§ 2º (VETADO). 

§ 3º Caso, a critério do poder concedente, a 
antecipação das prorrogações de que trata 
o caput não seja efetivada, tal decisão não 
implica obrigatoriamente na recusa da pror-
rogação contratual prevista originalmente. 

§ 4º (VETADO). 

§ 5º O Poder Executivo deverá encaminhar 
ao Congresso Nacional, até o último dia útil 
do mês de março de cada ano, relatório de-
talhado sobre a implementação das iniciati-
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vas tomadas com base nesta Lei, incluindo, 
pelo menos, as seguintes informações: 

I – relação dos contratos de arrendamento e 
concessão em vigor até 31 de dezembro do 
ano anterior, por porto organizado, indican-
do data dos contratos, empresa detentora, 
objeto detalhado, área, prazo de vigência e 
situação de adimplemento com relação às 
cláusulas contratuais; 

II – relação das instalações portuárias ex-
ploradas mediante autorizações em vigor 
até 31 de dezembro do ano anterior, segun-
do a localização, se dentro ou fora do porto 
organizado, indicando data da autorização, 
empresa detentora, objeto detalhado, área, 
prazo de vigência e situação de adimple-
mento com relação às cláusulas dos termos 
de adesão e autorização; 

III – relação dos contratos licitados no ano 
anterior com base no disposto no art. 56 
desta Lei, por porto organizado, indicando 
data do contrato, modalidade da licitação, 
empresa detentora, objeto, área, prazo de 
vigência e valor dos investimentos realiza-
dos e previstos nos contratos de concessão 
ou arrendamento; 

IV – relação dos termos de autorização e 
os contratos de adesão adaptados no ano 
anterior, com base no disposto nos arts. 58 
e 59 desta Lei, indicando data do contrato 
de autorização, empresa detentora, objeto, 
área, prazo de vigência e valor dos investi-
mentos realizados e previstos nos termos 
de adesão e autorização; 

V – relação das instalações portuárias ope-
radas no ano anterior com base no previs-
to no art. 7º desta Lei, indicando empresa 
concessionária, empresa que utiliza efetiva-
mente a instalação portuária, motivo e jus-
tificativa da utilização por interessado não 
detentor do arrendamento ou concessão e 
prazo de utilização. 

Art. 58. Os termos de autorização e os contratos 
de adesão em vigor deverão ser adaptados ao 
disposto nesta Lei, em especial ao previsto nos 

§§ 1º a 4º do art. 8º, independentemente de 
chamada pública ou processo seletivo. 

Parágrafo único. A Antaq deverá promover 
a adaptação de que trata o caput no prazo 
de 1 (um) ano, contado da data de publica-
ção desta Lei. 

Art. 59. As instalações portuárias enumeradas 
nos incisos I a IV do caput do art. 8º, localiza-
das dentro da área do porto organizado, terão 
assegurada a continuidade das suas atividades, 
desde que realizada a adaptação nos termos do 
art. 58. 

Parágrafo único. Os pedidos de autorização 
para exploração de instalações portuárias 
enumeradas nos incisos I a IV do art. 8º, 
localizadas dentro da área do porto organi-
zado, protocolados na Antaq até dezembro 
de 2012, poderão ser deferidos pelo poder 
concedente, desde que tenha sido compro-
vado até a referida data o domínio útil da 
área. 

Art. 60. Os procedimentos licitatórios para con-
tratação de dragagem homologados e os contra-
tos de dragagem em vigor na data da publicação 
desta Lei permanecem regidos pelo disposto na 
Lei nº 11.610, de 12 de dezembro de 2007. 

Art. 61. Até a publicação do regulamento previs-
to nesta Lei, ficam mantidas as regras para com-
posição dos conselhos da autoridade portuária 
e dos conselhos de supervisão e diretorias exe-
cutivas dos órgãos de gestão de mão de obra. 

Art. 62. O inadimplemento, pelas concessioná-
rias, arrendatárias, autorizatárias e operadoras 
portuárias no recolhimento de tarifas portuárias 
e outras obrigações financeiras perante a admi-
nistração do porto e a Antaq, assim declarado 
em decisão final, impossibilita a inadimplente 
de celebrar ou prorrogar contratos de conces-
são e arrendamento, bem como obter novas au-
torizações. 

§ 1º Para dirimir litígios relativos aos débitos 
a que se refere o caput, poderá ser utilizada 
a arbitragem, nos termos da Lei nº 9.307, 
de 23 de setembro de 1996. (Regulamento)
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§ 2º O impedimento previsto no caput tam-
bém se aplica às pessoas jurídicas, direta ou 
indiretamente, controladoras, controladas, 
coligadas, ou de controlador comum com a 
inadimplente. 

Art. 63. As Companhias Docas observarão re-
gulamento simplificado para contratação de 
serviços e aquisição de bens, observados os 
princípios constitucionais da publicidade, im-
pessoalidade, moralidade, economicidade e efi-
ciência. 

Art. 64. As Companhias Docas firmarão com a 
Secretaria de Portos da Presidência da Repú-
blica compromissos de metas e desempenho 
empresarial que estabelecerão, nos termos do 
regulamento: 

I – objetivos, metas e resultados a serem 
atingidos, e prazos para sua consecução; 

II – indicadores e critérios de avaliação de 
desempenho; 

III – retribuição adicional em virtude do seu 
cumprimento; e 

IV – critérios para a profissionalização da 
gestão das Docas. 

Art. 65. Ficam transferidas à Secretaria de Por-
tos da Presidência da República as competên-
cias atribuídas ao Ministério dos Transportes e 
ao Departamento Nacional de Infraestrutura de 
Transportes – DNIT em leis gerais e específicas 
relativas a portos fluviais e lacustres, exceto as 
competências relativas a instalações portuárias 
públicas de pequeno porte. 

Art. 66. Aplica-se subsidiariamente às licitações 
de concessão de porto organizado e de arren-
damento de instalação portuária o disposto nas 
Leis nºs 12.462, de 4 de agosto de 2011, 8.987, 
de 13 de fevereiro de 1995, e 8.666, de 21 de 
junho de 1993. 

Art. 67. Aplica-se subsidiariamente a esta Lei 
o disposto na Lei nº 10.233, de 5 de junho de 
2001, em especial no que se refere às compe-
tências e atribuições da Antaq. 

Art. 68. As poligonais de áreas de portos orga-
nizados que não atendam ao disposto no art. 15 
deverão ser adaptadas no prazo de 1 (um) ano. 

Art. 69. (VETADO). 

Art. 70. O art. 29 da Lei nº 5.025, de 10 de junho 
de 1966, passa a vigorar com a seguinte reda-
ção: 

“Art. 29. Os serviços públicos necessários à 
importação e exportação deverão ser cen-
tralizados pela administração pública em to-
dos os portos organizados. 

§ 1º Os serviços de que trata o caput serão 
prestados em horário corrido e coincidente 
com a operação de cada porto, em turnos, 
inclusive aos domingos e feriados. 

§ 2º O horário previsto no § 1º poderá ser 
reduzido por ato do Poder Executivo, desde 
que não haja prejuízo à segurança nacional 
e à operação portuária.

......................................................................

.............” (NR) 

Art. 71. A Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001, 
passa a vigorar com as seguintes alterações: 

“Art. 13. Ressalvado o disposto em legisla-
ção específica, as outorgas a que se refere o 
inciso I do caput do art. 12 serão realizadas 
sob a forma de:

......................................................................

.............” (NR) 

“Art. 14. Ressalvado o disposto em legisla-
ção específica, o disposto no art. 13 aplica-
-se conforme as seguintes diretrizes:

......................................................................

....................... 

III – depende de autorização:

......................................................................

....................... 

c) a construção e a exploração das instala-
ções portuárias de que trata o art. 8º da Lei 
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na qual foi convertida a Medida Provisória 
nº 595, de 6 de dezembro de 2012;

......................................................................

....................... 

g) (revogada); 

h) (revogada);

......................................................................

.............” (NR) 

“Art. 20. .......................................................
.... 

I – implementar, nas respectivas esferas de 
atuação, as políticas formuladas pelo Con-
selho Nacional de Integração de Políticas de 
Transporte, pelo Ministério dos Transportes 
e pela Secretaria de Portos da Presidência 
da República, nas respectivas áreas de com-
petência, segundo os princípios e diretrizes 
estabelecidos nesta Lei;

......................................................................

.............” (NR) 

“Art. 21. Ficam instituídas a Agência Na-
cional de Transportes Terrestres – ANTT e 
a Agência Nacional de Transportes Aqua-
viários – ANTAQ, entidades integrantes da 
administração federal indireta, submetidas 
ao regime autárquico especial e vinculadas, 
respectivamente, ao Ministério dos Trans-
portes e à Secretaria de Portos da Presidên-
cia da República, nos termos desta Lei.

......................................................................

.............” (NR) 

“Art. 23. Constituem a esfera de atuação da 
Antaq:

......................................................................

....................... 

II – os portos organizados e as instalações 
portuárias neles localizadas; 

III – as instalações portuárias de que trata o 
art. 8º da Lei na qual foi convertida a Medi-

da Provisória no 595, de 6 de dezembro de 
2012;

......................................................................

....................... 

§ 1º A Antaq articular-se-á com órgãos e 
entidades da administração, para resolução 
das interfaces do transporte aquaviário com 
as outras modalidades de transporte, com a 
finalidade de promover a movimentação in-
termodal mais econômica e segura de pes-
soas e bens.

......................................................................

.............” (NR) 

“Art. 27. .......................................................
.... 

I – promover estudos específicos de deman-
da de transporte aquaviário e de atividades 
portuárias;

......................................................................

....................... 

III – propor ao Ministério dos Transportes 
o plano geral de outorgas de exploração da 
infraestrutura aquaviária e de prestação de 
serviços de transporte aquaviário; 

a) (revogada); 

b) (revogada);

......................................................................

....................... 

VII – promover as revisões e os reajustes 
das tarifas portuárias, assegurada a comuni-
cação prévia, com antecedência mínima de 
15 (quinze) dias úteis, ao poder concedente 
e ao Ministério da Fazenda; 

......................................................................

....................... 

XIV – estabelecer normas e padrões a se-
rem observados pelas administrações por-
tuárias, concessionários, arrendatários, au-
torizatários e operadores portuários, nos 
termos da Lei na qual foi convertida a Me-
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dida Provisória nº 595, de 6 de dezembro de 
2012; 

XV – elaborar editais e instrumentos de con-
vocação e promover os procedimentos de 
licitação e seleção para concessão, arren-
damento ou autorização da exploração de 
portos organizados ou instalações portuá-
rias, de acordo com as diretrizes do poder 
concedente, em obediência ao disposto na 
Lei na qual foi convertida a Medida Provisó-
ria nº 595, de 6 de dezembro de 2012; 

XVI – cumprir e fazer cumprir as cláusulas 
e condições dos contratos de concessão de 
porto organizado ou dos contratos de arren-
damento de instalações portuárias quanto 
à manutenção e reposição dos bens e equi-
pamentos reversíveis à União de que trata o 
inciso VIII do caput do art. 5º da Lei na qual 
foi convertida a Medida Provisória nº 595, 
de 6 de dezembro de 2012;

......................................................................

....................... 

XXII – fiscalizar a execução dos contratos de 
adesão das autorizações de instalação por-
tuária de que trata o art. 8º da Lei na qual 
foi convertida a Medida Provisória nº 595, 
de 6 de dezembro de 2012; 

......................................................................

....................... 

XXV – celebrar atos de outorga de conces-
são para a exploração da infraestrutura 
aquaviária, gerindo e fiscalizando os respec-
tivos contratos e demais instrumentos ad-
ministrativos; 

XXVI – fiscalizar a execução dos contratos 
de concessão de porto organizado e de ar-
rendamento de instalação portuária, em 
conformidade com o disposto na Lei na qual 
foi convertida a Medida Provisória nº 595, 
de 6 de dezembro de 2012; 

XXVII – (revogado). 

§ 1º ..............................................................
.........

......................................................................

....................... 

II – participar de foros internacionais, sob a 
coordenação do Poder Executivo; e

......................................................................

....................... 

§ 3º (Revogado). 

§ 4º (Revogado).” (NR) 

“Art. 33. Ressalvado o disposto em legisla-
ção específica, os atos de outorga de auto-
rização, concessão ou permissão editados e 
celebrados pela ANTT e pela Antaq obede-
cerão ao disposto na Lei nº 8.987, de 13 de 
fevereiro de 1995, nas Subseções II, III, IV e 
V desta Seção e nas regulamentações com-
plementares editadas pelas Agências.” (NR) 

“Art. 34-A. ....................................................
.......

......................................................................

....................... 

§ 2º O edital de licitação indicará obrigato-
riamente, ressalvado o disposto em legisla-
ção específica: 

......................................................................

.............” (NR) 

“Art. 35. O contrato de concessão deverá re-
fletir fielmente as condições do edital e da 
proposta vencedora e terá como cláusulas 
essenciais, ressalvado o disposto em legisla-
ção específica, as relativas a:

......................................................................

.............” (NR) 

“Art. 43. A autorização, ressalvado o dispos-
to em legislação específica, será outorga-
da segundo as diretrizes estabelecidas nos 
arts. 13 e 14 e apresenta as seguintes carac-
terísticas:

......................................................................

.............” (NR) 
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“Art. 44. A autorização, ressalvado o dispos-
to em legislação específica, será disciplina-
da em regulamento próprio e será outorga-
da mediante termo que indicará:

......................................................................

.............” (NR) 

“Art. 51-A. Fica atribuída à Antaq a com-
petência de fiscalização das atividades de-
senvolvidas pelas administrações de portos 
organizados, pelos operadores portuários e 
pelas arrendatárias ou autorizatárias de ins-
talações portuárias, observado o disposto 
na Lei na qual foi convertida a Medida Pro-
visória no 595, de 6 de dezembro de 2012. 

§ 1º Na atribuição citada no caput incluem-
-se as administrações dos portos objeto de 
convênios de delegação celebrados nos ter-
mos da Lei nº 9.277, de 10 de maio de 1996. 

§ 2º A Antaq prestará ao Ministério dos 
Transportes ou à Secretaria de Portos da 
Presidência da República todo apoio neces-
sário à celebração dos convênios de delega-
ção.” (NR) 

“Art. 56. .......................................................
.... 

Parágrafo único. Cabe ao Ministro de Estado 
dos Transportes ou ao Ministro de Estado 
Chefe da Secretaria de Portos da Presidên-
cia da República, conforme o caso, instaurar 
o processo administrativo disciplinar, com-
petindo ao Presidente da República deter-
minar o afastamento preventivo, quando 
for o caso, e proferir o julgamento.” (NR) 

“Art. 67. As decisões das Diretorias serão 
tomadas pelo voto da maioria absoluta de 
seus membros, cabendo ao Diretor-Geral o 
voto de qualidade, e serão registradas em 
atas. 

Parágrafo único. As datas, as pautas e as 
atas das reuniões de Diretoria, assim como 
os documentos que as instruam, deverão 
ser objeto de ampla publicidade, inclusive 

por meio da internet, na forma do regula-
mento.” (NR) 

“Art. 78. A ANTT e a Antaq submeterão ao 
Ministério dos Transportes e à Secretaria de 
Portos da Presidência da República, respec-
tivamente, suas propostas orçamentárias 
anuais, nos termos da legislação em vigor.

......................................................................

.............” (NR) 

“Art. 78-A. ....................................................
....... 

§ 1º Na aplicação das sanções referidas no 
caput, a Antaq observará o disposto na Lei 
na qual foi convertida a Medida Provisória 
nº 595, de 6 de dezembro de 2012. 

§ 2º A aplicação da sanção prevista no inci-
so IV do caput, quando se tratar de conces-
são de porto organizado ou arrendamento e 
autorização de instalação portuária, caberá 
ao poder concedente, mediante proposta 
da Antaq.” (NR) 

“Art. 81. .......................................................
....

......................................................................

....................... 

III – instalações e vias de transbordo e de in-
terface intermodal, exceto as portuárias; 

IV – (revogado).” (NR) 

“Art. 82. .......................................................
....

......................................................................

....................... 

§ 2º No exercício das atribuições previstas 
neste artigo e relativas a vias navegáveis, o 
DNIT observará as prerrogativas específicas 
da autoridade marítima.

......................................................................

.............” (NR) 

Art. 72. A Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, 
passa a vigorar com as seguintes alterações: 
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“Art. 24-A. À Secretaria de Portos compete 
assessorar direta e imediatamente o Presi-
dente da República na formulação de polí-
ticas e diretrizes para o desenvolvimento e 
o fomento do setor de portos e instalações 
portuárias marítimos, fluviais e lacustres e, 
especialmente, promover a execução e a 
avaliação de medidas, programas e proje-
tos de apoio ao desenvolvimento da infra-
estrutura e da superestrutura dos portos e 
instalações portuárias marítimos, fluviais e 
lacustres.

......................................................................

....................... 

§ 2º ...........................................................

......................................................................

....................... 

III – a elaboração dos planos gerais de ou-
torgas;

......................................................................

....................... 

V – o desenvolvimento da infraestrutura e 
da superestrutura aquaviária dos portos 
e instalações portuárias sob sua esfera de 
atuação, com a finalidade de promover a 
segurança e a eficiência do transporte aqua-
viário de cargas e de passageiros.

......................................................................

.............” (NR) 

“Art. 27. .......................................................
....

......................................................................

....................... 

XXII – ...........................................................
.... 

a) política nacional de transportes ferroviá-
rio, rodoviário e aquaviário; 

b) marinha mercante e vias navegáveis; e 

c) participação na coordenação dos trans-
portes aeroviários;

......................................................................

.............” (NR) 

Art. 73. A Lei nº 9.719, de 27 de novembro de 
1998, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 
10-A: 

“Art. 10-A. É assegurado, na forma do regu-
lamento, benefício assistencial mensal, de 
até 1 (um) salário mínimo, aos trabalhado-
res portuários avulsos, com mais de 60 (ses-
senta) anos, que não cumprirem os requi-
sitos para a aquisição das modalidades de 
aposentadoria previstas nos arts. 42, 48, 52 
e 57 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, 
e que não possuam meios para prover a sua 
subsistência. 

Parágrafo único. O benefício de que trata 
este artigo não pode ser acumulado pelo 
beneficiário com qualquer outro no âmbi-
to da seguridade social ou de outro regime, 
salvo os da assistência médica e da pensão 
especial de natureza indenizatória.” 

Art. 74. (VETADO). 

Art. 75. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 76. Ficam revogados: 

I – a Lei nº 8.630, de 25 de fevereiro de 
1993; 

II – a Lei nº 11.610, de 12 de dezembro de 
2007; 

III – o art. 21 da Lei nº 11.314, de 3 de julho 
de 2006; 

IV – o art. 14 da Lei nº 11.518, de 5 de se-
tembro de 2007; 

V – os seguintes dispositivos da Lei nº 
10.233, de 5 de junho de 2001: 

a) as alíneas g e h do inciso III do caput do 
art. 14; 

b) as alíneas a e b do inciso III do caput do 
art. 27; 

c) o inciso XXVII do caput do art. 27; 
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d) os §§ 3º e 4º do art. 27; e 

e) o inciso IV do caput do art. 81; e 

VI – o art. 11 da Lei nº 9.719, de 27 de no-
vembro de 1998. 

Brasília, 5 de junho de 2013; 192º da Indepen-
dência e 125º da República. 
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LEI Nº 10.097, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2000

Mensagem de veto

Altera dispositivos da Consolidação das Leis do 
Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a se-
guinte Lei:

Art. 1º Os arts. 402, 403, 428, 429, 430, 431, 
432 e 433 da Consolidação das Leis do Traba-
lho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, 
de 1º de maio de 1943, passam a vigorar com a 
seguinte redação:

"Art. 402. Considera-se menor para os efei-
tos desta Consolidação o trabalhador de 
quatorze até dezoito anos." (NR)

"Art. 403. É proibido qualquer trabalho a 
menores de dezesseis anos de idade, salvo 
na condição de aprendiz, a partir dos qua-
torze anos." (NR)

"Parágrafo único. O trabalho do menor não 
poderá ser realizado em locais prejudiciais à 
sua formação, ao seu desenvolvimento físi-
co, psíquico, moral e social e em horários e 
locais que não permitam a freqüência à es-
cola." (NR)

"a) revogada;"

"b) revogada."

"Art. 428. Contrato de aprendizagem é o 
contrato de trabalho especial, ajustado por 
escrito e por prazo determinado, em que o 
empregador se compromete a assegurar ao 
maior de quatorze e menor de dezoito anos, 
inscrito em programa de aprendizagem, for-
mação técnico-profissional metódica, com-
patível com o seu desenvolvimento físico, 
moral e psicológico, e o aprendiz, a execu-
tar, com zelo e diligência, as tarefas neces-
sárias a essa formação." (NR) (Vide art. 18 
da Lei nº 11.180, de 2005)

"§ 1º A validade do contrato de aprendiza-
gem pressupõe anotação na Carteira de Tra-
balho e Previdência Social, matrícula e fre-
qüência do aprendiz à escola, caso não haja 
concluído o ensino fundamental, e inscrição 
em programa de aprendizagem desenvolvi-
do sob a orientação de entidade qualificada 
em formação técnico-profissional metódi-
ca." (AC)*

"§ 2º Ao menor aprendiz, salvo condição 
mais favorável, será garantido o salário mí-
nimo hora." (AC)

"§ 3º O contrato de aprendizagem não pode-
rá ser estipulado por mais de dois anos." (AC)

"§ 4º A formação técnico-profissional a que 
se refere o caput deste artigo caracteriza-se 
por atividades teóricas e práticas, metodi-
camente organizadas em tarefas de com-
plexidade progressiva desenvolvidas no am-
biente de trabalho." (AC)

"Art. 429. Os estabelecimentos de qualquer 
natureza são obrigados a empregar e matri-
cular nos cursos dos Serviços Nacionais de 
Aprendizagem número de aprendizes equiva-
lente a cinco por cento, no mínimo, e quinze 
por cento, no máximo, dos trabalhadores exis-
tentes em cada estabelecimento, cujas fun-
ções demandem formação profissional." (NR)

"a) revogada;"

"b) revogada."

"§ 1º-A. O limite fixado neste artigo não se 
aplica quando o empregador for entidade 
sem fins lucrativos, que tenha por objetivo 
a educação profissional." (AC)

"§ 1º As frações de unidade, no cálculo da 
percentagem de que trata o caput, darão lu-
gar à admissão de um aprendiz." (NR)

"Art. 430. Na hipótese de os Serviços Na-
cionais de Aprendizagem não oferecerem 
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cursos ou vagas suficientes para atender à 
demanda dos estabelecimentos, esta po-
derá ser suprida por outras entidades qua-
lificadas em formação técnico-profissional 
metódica, a saber:" (NR)

"I – Escolas Técnicas de Educação;" (AC)

"II – entidades sem fins lucrativos, que te-
nham por objetivo a assistência ao adoles-
cente e à educação profissional, registra-
das no Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente." (AC)

"§ 1º As entidades mencionadas neste ar-
tigo deverão contar com estrutura adequa-
da ao desenvolvimento dos programas de 
aprendizagem, de forma a manter a qua-
lidade do processo de ensino, bem como 
acompanhar e avaliar os resultados." (AC)

"§ 2º Aos aprendizes que concluírem os cur-
sos de aprendizagem, com aproveitamento, 
será concedido certificado de qualificação 
profissional." (AC)

"§ 3º O Ministério do Trabalho e Emprego 
fixará normas para avaliação da competên-
cia das entidades mencionadas no inciso II 
deste artigo." (AC)

"Art. 431. A contratação do aprendiz pode-
rá ser efetivada pela empresa onde se rea-
lizará a aprendizagem ou pelas entidades 
mencionadas no inciso II do art. 430, caso 
em que não gera vínculo de emprego com a 
empresa tomadora dos serviços." (NR)

"a) revogada;"

"b) revogada;"

"c) revogada."

"Parágrafo único." (VETADO)

"Art. 432. A duração do trabalho do apren-
diz não excederá de seis horas diárias, sen-
do vedadas a prorrogação e a compensação 
de jornada." (NR)

"§ 1º O limite previsto neste artigo poderá 
ser de até oito horas diárias para os aprendi-

zes que já tiverem completado o ensino fun-
damental, se nelas forem computadas as ho-
ras destinadas à aprendizagem teórica." (NR)

"§ 2º Revogado."

"Art. 433. O contrato de aprendizagem extin-
guir-se-á no seu termo ou quando o aprendiz 
completar dezoito anos, ou ainda antecipa-
damente nas seguintes hipóteses:" (NR)

"a) revogada;"

"b) revogada."

"I – desempenho insuficiente ou inadapta-
ção do aprendiz;" (AC)

"II – falta disciplinar grave;" (AC)

"III – ausência injustificada à escola que im-
plique perda do ano letivo; ou" (AC)

"IV – a pedido do aprendiz." (AC)

"Parágrafo único. Revogado."

"§ 2º Não se aplica o disposto nos arts. 479 
e 480 desta Consolidação às hipóteses de 
extinção do contrato mencionadas neste ar-
tigo." (AC)

Art. 2º O art. 15 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 
1990, passa a vigorar acrescido do seguinte § 7º:

"§ 7º Os contratos de aprendizagem terão a 
alíquota a que se refere o caput deste artigo 
reduzida para dois por cento." (AC)

Art. 3º São revogados o art. 80, o § 1º do art. 
405, os arts. 436 e 437 da Consolidação das Leis 
do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Brasília, 19 de dezembro de 2000; 179º da Inde-
pendência e 112º da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Francisco Dornelles

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. 
de 20.12.2000
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DECRETO Nº 5.598, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2005

Regulamenta a contratação de aprendizes e dá 
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atri-
buição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da 
Constituição, e tendo em vista o disposto no Tí-
tulo III, Capítulo IV, Seção IV, do Decreto-Lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943 – Consolidação 
das Leis do Trabalho, e no Livro I, Título II, Ca-
pítulo V, da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 
– Estatuto da Criança e do Adolescente,

DECRETA:

Art. 1º Nas relações jurídicas pertinentes à con-
tratação de aprendizes, será observado o dis-
posto neste Decreto.

CAPÍTULO I
DO APRENDIZ

Art. 2º Aprendiz é o maior de quatorze anos e 
menor de vinte e quatro anos que celebra con-
trato de aprendizagem, nos termos do art. 428 
da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.

Parágrafo único. A idade máxima prevista 
no caput deste artigo não se aplica a apren-
dizes portadores de deficiência.

CAPÍTULO II
DO CONTRATO DE APRENDIZAGEM

Art. 3º Contrato de aprendizagem é o contrato 
de trabalho especial, ajustado por escrito e por 
prazo determinado não superior a dois anos, em 
que o empregador se compromete a assegurar 
ao aprendiz, inscrito em programa de aprendi-
zagem, formação técnico-profissional metódica 
compatível com o seu desenvolvimento físico, 
moral e psicológico, e o aprendiz se comprome-
te a executar com zelo e diligência as tarefas ne-
cessárias a essa formação.

Parágrafo único. Para fins do contrato de 
aprendizagem, a comprovação da escola-
ridade de aprendiz portador de deficiência 
mental deve considerar, sobretudo, as habi-
lidades e competências relacionadas com a 
profissionalização.

Art. 4º A validade do contrato de aprendizagem 
pressupõe anotação na Carteira de Trabalho e 
Previdência Social, matrícula e freqüência do 
aprendiz à escola, caso não haja concluído o en-
sino fundamental, e inscrição em programa de 
aprendizagem desenvolvido sob a orientação de 
entidade qualificada em formação técnico-pro-
fissional metódica. 

Art. 5º O descumprimento das disposições le-
gais e regulamentares importará a nulidade do 
contrato de aprendizagem, nos termos do art. 
9º da CLT, estabelecendo-se o vínculo emprega-
tício diretamente com o empregador responsá-
vel pelo cumprimento da cota de aprendizagem.

Parágrafo único. O disposto no caput não se 
aplica, quanto ao vínculo, a pessoa jurídica 
de direito público.

CAPÍTULO III
DA FORMAÇÃO TÉCNICO-

PROFISSIONAL E DAS ENTIDADES 
QUALIFICADAS EM FORMAÇÃO 

TÉCINICO-PROFISSIONAL MÉTODICA

Seção I
DA FORMAÇÃO  

TÉCNICO-PROFISSIONAL

Art. 6º Entendem-se por formação técnico-pro-
fissional metódica para os efeitos do contrato 
de aprendizagem as atividades teóricas e prá-
ticas, metodicamente organizadas em tarefas 
de complexidade progressiva desenvolvidas no 
ambiente de trabalho.



MTE - Auditor Fiscal do Trabalho – Direito do Trabalho – Prof. Fabrício Aita

www.acasadoconcurseiro.com.br 3003

Parágrafo único. A formação técnico-profis-
sional metódica de que trata o caput deste 
artigo realiza-se por programas de aprendi-
zagem organizados e desenvolvidos sob a 
orientação e responsabilidade de entidades 
qualificadas em formação técnico-profissio-
nal metódica definidas no art. 8º deste De-
creto.

Art. 7º A formação técnico-profissional do 
aprendiz obedecerá aos seguintes princípios:

I – garantia de acesso e freqüência obrigató-
ria ao ensino fundamental;

II – horário especial para o exercício das ati-
vidades; e

III – capacitação profissional adequada ao 
mercado de trabalho.

Parágrafo único. Ao aprendiz com idade 
inferior a dezoito anos é assegurado o res-
peito à sua condição peculiar de pessoa em 
desenvolvimento.

Seção II
DAS ENTIDADES QUALIFICADAS EM 

FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL 
METÓDICA 

Art. 8º Consideram-se entidades qualificadas 
em formação técnico-profissional metódica:

I – os Serviços Nacionais de Aprendizagem, 
assim identificados:

a) Serviço Nacional de Aprendizagem Indus-
trial – SENAI;

b) Serviço Nacional de Aprendizagem Co-
mercial – SENAC;

c) Serviço Nacional de Aprendizagem Rural 
– SENAR;

d) Serviço Nacional de Aprendizagem do 
Transporte – SENAT; e

e) Serviço Nacional de Aprendizagem do 
Cooperativismo – SESCOOP;

II – as escolas técnicas de educação, inclusi-
ve as agrotécnicas; e

III – as entidades sem fins lucrativos, que 
tenham por objetivos a assistência ao ado-
lescente e à educação profissional, registra-
das no Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente. 

§ 1º As entidades mencionadas nos incisos 
deste artigo deverão contar com estrutura 
adequada ao desenvolvimento dos progra-
mas de aprendizagem, de forma a manter 
a qualidade do processo de ensino, bem 
como acompanhar e avaliar os resultados.

§ 2º O Ministério do Trabalho e Emprego 
editará, ouvido o Ministério da Educação, 
normas para avaliação da competência das 
entidades mencionadas no inciso III.

CAPÍTULO IV

Seção I
DA OBRIGATORIEDADE DA 

CONTRATAÇÃO DE APRENDIZES 

Art. 9º Os estabelecimentos de qualquer natu-
reza são obrigados a empregar e matricular nos 
cursos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem 
número de aprendizes equivalente a cinco por 
cento, no mínimo, e quinze por cento, no máxi-
mo, dos trabalhadores existentes em cada esta-
belecimento, cujas funções demandem forma-
ção profissional.

§ 1º No cálculo da percentagem de que tra-
ta o caput deste artigo, as frações de unida-
de darão lugar à admissão de um aprendiz.

§ 2º Entende-se por estabelecimento todo 
complexo de bens organizado para o exercí-
cio de atividade econômica ou social do em-
pregador, que se submeta ao regime da CLT.

Art. 10. Para a definição das funções que deman-
dem formação profissional, deverá ser considera-
da a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), 
elaborada pelo Ministério do Trabalho e Emprego.
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§ 1º Ficam excluídas da definição do caput 
deste artigo as funções que demandem, 
para o seu exercício, habilitação profissional 
de nível técnico ou superior, ou, ainda, as 
funções que estejam caracterizadas como 
cargos de direção, de gerência ou de con-
fiança, nos termos do inciso II e do parágra-
fo único do art. 62 e do § 2º do art. 224 da 
CLT. 

§ 2º Deverão ser incluídas na base de cál-
culo todas as funções que demandem for-
mação profissional, independentemente de 
serem proibidas para menores de dezoito 
anos.

Art. 11. A contratação de aprendizes deverá 
atender, prioritariamente, aos adolescentes en-
tre quatorze e dezoito anos, exceto quando:

I – as atividades práticas da aprendizagem 
ocorrerem no interior do estabelecimento, 
sujeitando os aprendizes à insalubridade ou 
à periculosidade, sem que se possa elidir o 
risco ou realizá-las integralmente em am-
biente simulado;

II – a lei exigir, para o desempenho das ativi-
dades práticas, licença ou autorização veda-
da para pessoa com idade inferior a dezoito 
anos; e

III – a natureza das atividades práticas for 
incompatível com o desenvolvimento físico, 
psicológico e moral dos adolescentes apren-
dizes.

Parágrafo único. A aprendizagem para as 
atividades relacionadas nos incisos deste 
artigo deverá ser ministrada para jovens de 
dezoito a vinte e quatro anos.

Art. 12. Ficam excluídos da base de cálculo de 
que trata o caput do art. 9º deste Decreto os 
empregados que executem os serviços presta-
dos sob o regime de trabalho temporário, insti-
tuído pela Lei nº 6.019, de 3 de janeiro de 1973, 
bem como os aprendizes já contratados. 

Parágrafo único. No caso de empresas que 
prestem serviços especializados para ter-

ceiros, independentemente do local onde 
sejam executados, os empregados serão 
incluídos na base de cálculo da prestadora, 
exclusivamente.

Art. 13. Na hipótese de os Serviços Nacionais de 
Aprendizagem não oferecerem cursos ou vagas 
suficientes para atender à demanda dos estabe-
lecimentos, esta poderá ser suprida por outras 
entidades qualificadas em formação técnico-
-profissional metódica previstas no art 8º.

Parágrafo único. A insuficiência de cursos 
ou vagas a que se refere o caput será verifi-
cada pela inspeção do trabalho. 

Art. 14. Ficam dispensadas da contratação de 
aprendizes:

I – as microempresas e as empresas de pe-
queno porte; e

II – as entidades sem fins lucrativos que te-
nham por objetivo a educação profissional.

Seção II
DAS ESPÉCIES DE CONTRATAÇÃO  

DO APRENDIZ

Art. 15. A contratação do aprendiz deverá ser 
efetivada diretamente pelo estabelecimen-
to que se obrigue ao cumprimento da cota de 
aprendizagem ou, supletivamente, pelas entida-
des sem fins lucrativos mencionadas no inciso III 
do art. 8º deste Decreto.

§ 1º Na hipótese de contratação de apren-
diz diretamente pelo estabelecimento que 
se obrigue ao cumprimento da cota de 
aprendizagem, este assumirá a condição de 
empregador, devendo inscrever o aprendiz 
em programa de aprendizagem a ser minis-
trado pelas entidades indicadas no art. 8º 
deste Decreto.

§ 2º A contratação de aprendiz por inter-
médio de entidade sem fins lucrativos, 
para efeito de cumprimento da obrigação 
estabelecida no caput do art. 9º, somente 
deverá ser formalizada após a celebração 
de contrato entre o estabelecimento e a en-
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tidade sem fins lucrativos, no qual, dentre 
outras obrigações recíprocas, se estabelece-
rá as seguintes:

I – a entidade sem fins lucrativos, simulta-
neamente ao desenvolvimento do progra-
ma de aprendizagem, assume a condição de 
empregador, com todos os ônus dela decor-
rentes, assinando a Carteira de Trabalho e 
Previdência Social do aprendiz e anotando, 
no espaço destinado às anotações gerais, a 
informação de que o específico contrato de 
trabalho decorre de contrato firmado com 
determinado estabelecimento para efeito 
do cumprimento de sua cota de aprendiza-
gem ; e

II – o estabelecimento assume a obrigação 
de proporcionar ao aprendiz a experiência 
prática da formação técnico-profissional 
metódica a que este será submetido.

Art. 16. A contratação de aprendizes por em-
presas públicas e sociedades de economia mista 
dar-se-á de forma direta, nos termos do § 1º do 
art. 15, hipótese em que será realizado proces-
so seletivo mediante edital, ou nos termos do § 
2º daquele artigo. 

Parágrafo único. A contratação de aprendi-
zes por órgãos e entidades da administração 
direta, autárquica e fundacional observará 
regulamento específico, não se aplicando o 
disposto neste Decreto.

CAPÍTULO V
DOS DIREITOS TRABALHISTAS E 

OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS

Seção I
DA REMUNERAÇÃO

Art. 17. Ao aprendiz, salvo condição mais favo-
rável, será garantido o salário mínimo hora. 

Parágrafo único. Entende-se por condição 
mais favorável aquela fixada no contrato de 
aprendizagem ou prevista em convenção ou 

acordo coletivo de trabalho, onde se espe-
cifique o salário mais favorável ao aprendiz, 
bem como o piso regional de que trata a Lei 
Complementar no 103, de 14 de julho de 
2000. 

Seção II 
DA JORNADA 

Art. 18. A duração do trabalho do aprendiz não 
excederá seis horas diárias.

§ 1º O limite previsto no caput deste artigo 
poderá ser de até oito horas diárias para os 
aprendizes que já tenham concluído o en-
sino fundamental, se nelas forem compu-
tadas as horas destinadas à aprendizagem 
teórica.

§ 2º A jornada semanal do aprendiz, inferior 
a vinte e cinco horas, não caracteriza tra-
balho em tempo parcial de que trata o art. 
58-A da CLT.

Art. 19. São vedadas a prorrogação e a compen-
sação de jornada.

Art. 20. A jornada do aprendiz compreende as 
horas destinadas às atividades teóricas e prá-
ticas, simultâneas ou não, cabendo à entidade 
qualificada em formação técnico-profissional 
metódica fixá-las no plano do curso.

Art. 21. Quando o menor de dezoito anos for 
empregado em mais de um estabelecimento, as 
horas de trabalho em cada um serão totalizadas. 

Parágrafo único. Na fixação da jornada de 
trabalho do aprendiz menor de dezoito 
anos, a entidade qualificada em forma-
ção técnico-profissional metódica levará 
em conta os direitos assegurados na Lei nº 
8.069, de 13 de julho de 1990.

Seção III
DAS ATIVIDADES  

TEÓRICAS E PRÁTICAS 

Art. 22. As aulas teóricas do programa de apren-
dizagem devem ocorrer em ambiente físico ade-
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quado ao ensino, e com meios didáticos apro-
priados.

§ 1º As aulas teóricas podem se dar sob a 
forma de aulas demonstrativas no ambien-
te de trabalho, hipótese em que é vedada 
qualquer atividade laboral do aprendiz, res-
salvado o manuseio de materiais, ferramen-
tas, instrumentos e assemelhados.

§ 2º É vedado ao responsável pelo cumpri-
mento da cota de aprendizagem cometer 
ao aprendiz atividades diversas daquelas 
previstas no programa de aprendizagem.

Art. 23. As aulas práticas podem ocorrer na pró-
pria entidade qualificada em formação técnico-
-profissional metódica ou no estabelecimento 
contratante ou concedente da experiência prá-
tica do aprendiz. 

§ 1º Na hipótese de o ensino prático ocor-
rer no estabelecimento, será formalmente 
designado pela empresa, ouvida a entidade 
qualificada em formação técnico-profissio-
nal metódica, um empregado monitor res-
ponsável pela coordenação de exercícios 
práticos e acompanhamento das atividades 
do aprendiz no estabelecimento, em con-
formidade com o programa de aprendiza-
gem. 

§ 2º A entidade responsável pelo programa 
de aprendizagem fornecerá aos emprega-
dores e ao Ministério do Trabalho e Empre-
go, quando solicitado, cópia do projeto pe-
dagógico do programa.

§ 3º Para os fins da experiência prática se-
gundo a organização curricular do progra-
ma de aprendizagem, o empregador que 
mantenha mais de um estabelecimento em 
um mesmo município poderá centralizar as 
atividades práticas correspondentes em um 
único estabelecimento. 

§ 4º Nenhuma atividade prática poderá ser 
desenvolvida no estabelecimento em desa-
cordo com as disposições do programa de 
aprendizagem. 

Art. 23-A. O estabelecimento contratante cujas 
peculiaridades da atividade ou dos locais de 
trabalho constituam embaraço à realização das 
aulas práticas, além de poderem ministrá-las 
exclusivamente nas entidades qualificadas em 
formação técnico profissional, poderão reque-
rer junto à respectiva unidade descentralizada 
do Ministério do Trabalho e Previdência Social 
a assinatura de termo de compromisso para o 
cumprimento da cota em entidade conceden-
te da experiência prática do aprendiz. (Incluído 
pelo Decreto nº 8.740, de 2016)

§ 1º Caberá ao Ministério do Trabalho e Pre-
vidência Social definir: (Incluído pelo Decre-
to nº 8.740, de 2016)

I – os setores da economia em que a aula 
prática poderá se dar nas entidades conce-
dentes; e (Incluído pelo Decreto nº 8.740, 
de 2016)

II – o processamento do pedido de assinatu-
ra de termo de compromisso. (Incluído pelo 
Decreto nº 8.740, de 2016)

§ 2º Consideram-se entidades concedentes 
da experiência prática do aprendiz: (Incluí-
do pelo Decreto nº 8.740, de 2016)

I – órgãos públicos; (Incluído pelo Decreto 
nº 8.740, de 2016)

II – organizações da sociedade civil, nos ter-
mos do art. 2º da Lei nº 13.019, de 31 de 
julho de 2014; e (Incluído pelo Decreto nº 
8.740, de 2016)

III – unidades do Sistema Nacional de Aten-
dimento Socioeducativo – Sinase. (Incluído 
pelo Decreto nº 8.740, de 2016)

§ 3º Firmado o termo de compromisso com 
o Ministério do Trabalho e Previdência So-
cial, o estabelecimento contratante e a en-
tidade qualificada por ele já contratada de-
verão firmar conjuntamente parceria com 
uma das entidades concedentes para a rea-
lização das aulas práticas. (Incluído pelo De-
creto nº 8.740, de 2016)
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§ 4º Caberá à entidade qualificada o acom-
panhamento pedagógico da etapa prática. 
(Incluído pelo Decreto nº 8.740, de 2016)

§ 5º A seleção de aprendizes será realizada 
a partir do cadastro público de emprego, 
disponível no portal eletrônico Mais Empre-
go e deverá priorizar a inclusão de jovens e 
adolescentes em situação de vulnerabilida-
de ou risco social, tais como: (Incluído pelo 
Decreto nº 8.740, de 2016)

I – adolescentes egressos do sistema socio-
educativo ou em cumprimento de medidas 
socioeducativas; (Incluído pelo Decreto nº 
8.740, de 2016)

II – jovens em cumprimento de pena no sis-
tema prisional; (Incluído pelo Decreto nº 
8.740, de 2016)

III – jovens e adolescentes cujas famílias se-
jam beneficiárias de programas de transfe-
rência de renda; (Incluído pelo Decreto nº 
8.740, de 2016)

IV – jovens e adolescentes em situação de 
acolhimento institucional; (Incluído pelo 
Decreto nº 8.740, de 2016)

V – jovens e adolescentes egressos do tra-
balho infantil; (Incluído pelo Decreto nº 
8.740, de 2016)

VI – jovens e adolescentes com deficiência; 
(Incluído pelo Decreto nº 8.740, de 2016)

VII – jovens e adolescentes matriculados na 
rede pública de ensino, em nível fundamen-
tal, médio regular ou médio técnico, inclusi-
ve na modalidade de Educação de Jovens e 
Adultos; e, (Incluído pelo Decreto nº 8.740, 
de 2016)

VIII – jovens desempregados e com ensino 
fundamental ou médio concluído na rede 
pública. (Incluído pelo Decreto nº 8.740, de 
2016)

§ 6º Os percentuais a serem cumpridos na 
forma alternativa e no sistema regular de-
verão constar do termo de compromisso fir-

mado com o Ministério do Trabalho e Previ-
dência Social, com vistas ao adimplemento 
integral da cota de aprendizagem, observa-
dos, em todos os casos, os limites previs-
tos na Seção IV do Capítulo IV do Título III 
do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 
1943 – Consolidação das Leis do Trabalho 
e a contratação do percentual mínimo no 
sistema regular, (Incluído pelo Decreto nº 
8.740, de 2016)

Seção IV
DO FUNDO DE GARANTIA  
DO TEMPO DE SERVIÇO

Art. 24. Nos contratos de aprendizagem, apli-
cam-se as disposições da Lei nº 8.036, de 11 de 
maio de 1990.

Parágrafo único. A Contribuição ao Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço corres-
ponderá a dois por cento da remuneração 
paga ou devida, no mês anterior, ao apren-
diz.

Seção V
DAS FÉRIAS

Art. 25. As férias do aprendiz devem coincidir, 
preferencialmente, com as férias escolares, sen-
do vedado ao empregador fixar período diverso 
daquele definido no programa de aprendiza-
gem. 

Seção VI
DOS EFEITOS DOS INSTRUMENTOS 

COLETIVOS DE TRABALHO

Art. 26. As convenções e acordos coletivos ape-
nas estendem suas cláusulas sociais ao aprendiz 
quando expressamente previsto e desde que 
não excluam ou reduzam o alcance dos disposi-
tivos tutelares que lhes são aplicáveis.
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Seção VII
DO VALE-TRANSPORTE

Art. 27. É assegurado ao aprendiz o direito ao 
benefício da Lei nº 7.418, de 16 de dezembro de 
1985, que institui o vale-transporte. 

Seção VIII
DAS HIPÓTESES DE EXTINÇÃO 
E RESCISÃO DO CONTRATO DE 

APRENDIZAGEM

Art. 28. O contrato de aprendizagem extinguir-
-se-á no seu termo ou quando o aprendiz com-
pletar vinte e quatro anos, exceto na hipótese 
de aprendiz deficiente, ou, ainda antecipada-
mente, nas seguintes hipóteses:

I – desempenho insuficiente ou inadapta-
ção do aprendiz;

II – falta disciplinar grave;

III – ausência injustificada à escola que im-
plique perda do ano letivo; e

IV – a pedido do aprendiz.

Parágrafo único. Nos casos de extinção ou 
rescisão do contrato de aprendizagem, o 
empregador deverá contratar novo apren-
diz, nos termos deste Decreto, sob pena de 
infração ao disposto no art. 429 da CLT.

Art. 29. Para efeito das hipóteses descritas nos 
incisos do art. 28 deste Decreto, serão observa-
das as seguintes disposições:

I – o desempenho insuficiente ou inadapta-
ção do aprendiz referente às atividades do 
programa de aprendizagem será caracteri-
zado mediante laudo de avaliação elabora-
do pela entidade qualificada em formação 
técnico-profissional metódica;

II – a falta disciplinar grave caracteriza-se 
por quaisquer das hipóteses descritas no 
art. 482 da CLT; e

III – a ausência injustificada à escola que im-
plique perda do ano letivo será caracteriza-

da por meio de declaração da instituição de 
ensino.

Art. 30. Não se aplica o disposto nos arts. 479 
e 480 da CLT às hipóteses de extinção do con-
trato mencionadas nos incisos do art. 28 deste 
Decreto.

CAPÍTULO VI
DO CERTIFICADO DE QUALIFICAÇÃO 
PROFISSIONAL DE APRENDIZAGEM

Art. 31. Aos aprendizes que concluírem os pro-
gramas de aprendizagem com aproveitamento, 
será concedido pela entidade qualificada em 
formação técnico-profissional metódica o certi-
ficado de qualificação profissional.

Parágrafo único. O certificado de qualifica-
ção profissional deverá enunciar o título e o 
perfil profissional para a ocupação na qual o 
aprendiz foi qualificado. 

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 32. Compete ao Ministério do Trabalho e 
Emprego organizar cadastro nacional das enti-
dades qualificadas em formação técnico-profis-
sional metódica e disciplinar a compatibilidade 
entre o conteúdo e a duração do programa de 
aprendizagem, com vistas a garantir a qualidade 
técnico-profissional. 

Art. 33. Este Decreto entra em vigor na data de 
sua publicação.

Art. 34. Revoga-se o Decreto no 31.546, de 6 de 
outubro de 1952.

Brasília, 1º de dezembro de 2005; 184º da Inde-
pendência e 117º da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Luiz Marinho

Este texto não substitui o publicado no DOU de 
2.12.2005
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COMBATE AO TRABALHO INFANTIL E ÀS  
CONDIÇÕES ANÁLOGAS À DE ESCRAVIDÃO 

As referências quanto a este tópico são retiradas de textos disponíveis no site do Ministério do 
Trabalho (trabalho.gov.br), quanto ao combate ao trabalho infantil e do manual de combate ao 
trabalho em condições análogas às de escravo.

Para o Ministério do Trabalho o termo “trabalho infantil” é entendido, no âmbito do combate ao 
trabalho infantil, como sendo aquelas atividades econômicas e/ou atividades de sobrevivência, 
com ou sem finalidade de lucro, remuneradas ou não, realizadas por crianças ou adolescentes 
em idade inferior a 16 (dezesseis) anos, ressalvada a condição de aprendiz a partir dos 14 
(quatorze) anos, independentemente da sua condição ocupacional. Para efeitos de proteção 
ao trabalhador adolescente, será considerado todo trabalho desempenhado por pessoa com 
idade entre 16 e 18 anos incompletos e, na condição de aprendiz, de 14 a 18 anos incompletos.

A legislação brasileira, de maneira distinta das convenções internacionais que definem criança 
como todo aquele com idade inferior a 18, considera criança a pessoa com idade até 12 anos 
e adolescente a que tem idade entre 12 e 18 anos incompletos. Optou-se pela utilização do 
termo “trabalho infantil” para facilitar a distinção do trabalho dos adolescentes com a idade 
na qual o trabalho é permitido, desde que não comprometa seu processo de formação e 
desenvolvimento físico, psíquico, moral e social, nem prejudique sua freqüência à escola.

De acordo com o Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao 
Trabalhador Adolescente toda legislação brasileira a respeito do trabalho infantil está orientada 
segundo os princípios estabelecidos na Constituição de 1988, que estão harmonizados com as 
atuais disposições da Convenção dos Direitos da Criança, da Organização das Nações Unidas 
(ONU), e das Convenções 138 e 182, da Organização Internacional do Trabalho (OIT).

Na Convenção da ONU de 1989, o art. 32 estabelece que não será permitido nenhum tipo de 
exploração econômica da criança (até os 18 anos), considerando como exploração qualquer 
espécie de trabalho que prejudique a escolaridade básica. 

A Convenção nº 138, ratificada pelo Brasil em 28 de junho de 2001, estabelece que todo país 
que a ratifica deve especificar, em declaração, a idade mínima para admissão ao emprego 
ou trabalho em qualquer ocupação, não se admitindo nenhuma pessoa com idade inferior à 
definida em qualquer espécie de trabalho. 

Em 1999, a OIT aprovou a Convenção nº 182 sobre as piores formas de trabalho infantil com 
o propósito de suplementar e priorizar (e não de substituir) os esforços de erradicação e 
prevenção no âmbito da Convenção nº 138 sobre a idade mínima de acesso ao trabalho. A 
Convenção nº 182, que passou também a fazer parte da lista das convenções fundamentais da 
Declaração dos Princípios e Direitos Fundamentais do Trabalho da OIT, nasceu da consciência 
de que, embora todas as formas de trabalho infantil sejam indesejáveis, algumas são hoje 
absolutamente intoleráveis, demandando ações imediatas por parte dos países-membros que 
a ratifiquem.
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Sendo assim, a adoção dessa Convenção foi praticamente unânime. O Brasil a ratificou em 2 de 
fevereiro de 2000. Seu texto é bastante preciso em pontos essenciais. O art. 1º estabelece que 
os Estados-Membros que tenham ratificado essa Convenção “devem tomar medidas imediatas 
e eficazes”, e o art. 3º estabelece quatro categorias claras de piores formas de trabalho infanto-
juvenil que devem ser abolidas:

a) todas as formas de escravidão ou práticas análogas à escravidão, como vendas e tráfico 
de crianças, sujeição por dívida e servidão, trabalho forçado ou compulsório, inclusive 
recrutamento forçado ou compulsório de crianças para serem utilizadas em conflitos 
armados;

b) utilização, procura e oferta de criança para fins de prostituição, de produção de material 
pornográfico ou espetáculos pornográficos;

c) utilização, procura e oferta de crianças para atividades ilícitas, particularmente para 
produção e tráfico de drogas, conforme definidos nos tratados internacionais pertinentes;

d) trabalhos que, por sua natureza ou pelas circunstâncias em que são executados, são 
suscetíveis de prejudicar a saúde, a segurança e a moral da criança.

O texto estabelece ainda atividades que, por sua natureza ou pelas condições em que são 
realizadas, são suscetíveis de prejudicar a saúde, a segurança ou a moral das crianças, e que 
deverão ser determinadas por uma comissão tripartite que, no caso brasileiro, elaborou uma 
lista de atividades, contempladas pela Portaria nº 20/2001, da Secretaria de Inspeção do 
Trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego, que discriminou 81 condições de trabalho 
consideradas insalubres ou perigosas, nas quais o trabalho do adolescente é proibido. A 
Convenção entrou em vigor no País em 2 de fevereiro de 2001, um ano após sua ratificação 
pelo governo brasileiro.

Vale ressaltar que persiste discussão sobre o estabelecimento de quais são as piores formas 
de trabalho infantil. Distinguir qual é a pior pode ser complicado à medida que todas elas 
(exceto as protegidas) têm o caráter de serem forçadas para a criança. Daí se pode concluir que 
estabelecer as piores não afasta a proibição genérica para qualquer outra forma de trabalho 
prevista na legislação nacional, apenas delimita um feixe de atividades intoleráveis com 
potencial para causar prejuízos mais graves à criança e ao adolescente.

As Convenções da OIT procuram disciplinar situações, estabelecendo normas com limites 
concretos e sugerindo mudanças na lei no que diz respeito aos casos necessários. Buscam uma 
harmonização das leis nacionais com seus princípios fundamentais e, uma vez ratificadas pelo 
país-membro, tem início o processo de adequação das leis nacionais.

Além das convenções internacionais, o Brasil conta com uma estrutura jurídica bastante 
desenvolvida para reger o trabalho infanto-juvenil. Em particular, figuram como fundamentais 
o art. 7º, inciso XXXIII; o art. 227 da Constituição Federal; os arts. 60 a 69 e 248 da Lei nº 8.069, 
de 13 de julho de 1990 Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), bem como o Capítulo IV, 
“Da Proteção do Trabalho do Menor”, do Título III da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

A Emenda nº 20, de 15 de dezembro de 1998, alterou o art. 7º da Constituição Federal, 
estabelecendo em 16 anos a idade mínima de acesso ao trabalho. Assim, a norma constitucional 
proíbe qualquer emprego ou trabalho abaixo dos 16 anos, exceção feita apenas ao emprego 
em regime de aprendizagem, permitido a partir de 14 anos. Abaixo de 18 anos, o trabalho 
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é proibido, sem exceção, quando é perigoso, insalubre, penoso, noturno e prejudicial ao 
desenvolvimento físico, psíquico, moral e social.

O art. 227 da Constituição Federal determina que são deveres da família, da sociedade e 
do Estado: “Assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, 
à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda 
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”. 

O direito à proteção especial deve abranger o respeito à idade mínima, a garantia de acesso do 
trabalhador adolescente à escola, dentre outros. O mesmo artigo sinaliza, ainda, os princípios 
gerais que devem orientar o legislador ordinário e as políticas públicas e ações governamentais 
e não-governamentais concernentes aos direitos de crianças e adolescentes.

Os arts. 60 a 69 do ECA tratam da proteção ao trabalhador adolescente. O art. 248, inserido no 
Capítulo II, “Das Infrações Administrativas”, do Título VII do ECA, sobre a guarda de adolescente 
trazido de outra comarca para prestação de serviços domésticos.

Em termos gerais, nossa legislação consagra a doutrina da proteção integral, colocando a 
criança e o adolescente como prioridade absoluta. Esses elementos foram desenvolvidos 
privilegiadamente no ECA, que é uma legislação bastante completa.

O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê a implementação de um Sistema de Garantia 
de Direitos (SGD) e de um Sistema de Proteção, detalhando como se podem implementar 
os direitos das crianças e adolescentes, a quem cabe garantir esses direitos, estabelecendo 
também um sistema de denúncias. Por outra parte, encontra-se a CLT, que apresenta 
dispositivos específicos que regulando o trabalho dos adolescentes, que também privilegia a 
questão da freqüência escolar.

Os Conselhos de Direitos, de âmbito nacional, estadual e municipal, e os Conselhos Tutelares, 
criados pelos arts. 88, 131 e 132 do ECA, são co-responsáveis na ação de combate ao trabalho 
infantil, cabendo a eles cuidar dos direitos das crianças e adolescentes em geral, em parceria 
com o Ministério Público e o Juizado da Infância e da Adolescência. 

Implicitamente, o Estatuto espera que os governos municipais, estaduais e federal adotem 
políticas públicas que afastem as crianças, com idades inferiores a 16 anos, do mercado de 
trabalho. Podem ser mencionados os programas de transferência de renda com vinculação 
à freqüência escolar e ao não-trabalho infantil, especialmente aqueles que prevêem a 
implementação de jornadas ampliadas, adotados por alguns municípios, estados da Federação 
e Governo Federal com essa finalidade. Além das iniciativas governamentais, os sindicatos, 
organizações não-governamentais e entidades privadas e representativas da sociedade civil 
têm colaborado para a erradicação do trabalho infantil.

No caso brasileiro, uma tarefa ainda a ser cumprida no âmbito da implementação das 
Convenções Internacionais é a de promover a definição de mecanismos de punição mais 
severos àqueles que exploram o trabalho infantil, como estabelecem as Convenções nºs 138 e 
182. 

A legislação brasileira ainda não contemplou uma punição mais severa nesse sentido. Não 
existe no País nenhum dispositivo legal que considere crime explorar o trabalho da criança. 



 

www.acasadoconcurseiro.com.br3012

Na atualidade, a fiscalização tem o poder de lavrar autos de infração que podem resultar em 
uma imposição de multa, mas esta não é uma penalidade no sentido criminal. Não constitui 
uma criminalização. 

Outra questão diz respeito ao estatuto da guarda, da maneira como está previsto no ECA. 

O art. 248 prevê multa àquele que “deixar de apresentar à autoridade judiciária de seu domicílio, 
no prazo de cinco dias, com o fim de regularizar a guarda, adolescente trazido de outra comarca 
para a prestação de serviço doméstico, mesmo que autorizado pelos pais ou responsável”.

É possível que esse problema concernente à figura da guarda, em sua origem, esteja relacionado 
com a idealização da família que acolhe uma criança ou um adolescente. Parte-se do princípio 
de que, sendo uma família, necessariamente o adolescente estará em um ambiente seguro, 
que lhe fornecerá meios para seu desenvolvimento integral. Mas, em grande parte dos casos, 
acontece justamente o contrário: o adolescente não é tratado como membro dessa nova 
família, e sim como um trabalhador, completamente destituído de direitos, sem salário, sem 
possibilidade de estudar, sem garantia alguma. Dentro daquele “lar”, ele se torna um ser 
invisível para o sistema de garantia de direitos, dado que não existe monitoramento. 

A grande questão de fundo que se impõe ao analisar o marco legal brasileiro na área do trabalho 
infantil diz respeito ao fato de que a Constituição Federal e o ECA não são completamente 
aplicados nem totalmente compreendidos. Muitas vezes, o Estatuto é aplicado sob conceitos 
antigos, como os estabelecidos no Código do Menor (que já foi revogado), em que a visão 
predominante era a de punir as crianças e adolescentes em conflito com a lei.

Muitos dos problemas de exploração sexual e de abuso intrafamiliar ficam sem resolução 
porque, mesmo que o agente do Sistema de Garantia de Direitos identifique o problema e 
seja sensível a ele, não tem como efetivamente mudar as condições dessas crianças. O agente 
trabalha sem condições práticas de solução, desarticulado institucionalmente. Ele esbarra nas 
mazelas de um sistema ainda não consolidado, que lhe impossibilita dar a proteção devida tal 
como estabelecida por lei.

Na maioria dos casos, o SGD, que deveria garantir a efetividade dos direitos das crianças 
previstos em lei, funciona com precários recursos humanos, institucionais, materiais e 
financeiros. Funciona em um contexto em que ainda fazem falta mais e melhores políticas 
de proteção. Na verdade, falta tornar prioridade o problema da criança e do adolescente tal 
como estabelecido na Constituição. Se a criança fosse tratada como prioridade absoluta, não 
existiriam tantas lacunas, não seria uma discussão constante a escassez de recursos financeiros, 
sempre submetidos a cortes nos orçamentos públicos. 

Em geral, a sociedade tem optado por subordinar a área social ao setor econômico. Há um 
consenso de que não havendo crescimento econômico, não há como sustentar e desenvolver o 
social. No entanto, possivelmente, se a área social fosse priorizada, seria construída uma base 
sólida, um lastro social com capacidade para desenvolver e sustentar a dimensão econômica. É 
uma questão de inversão do olhar. Faz parte da nossa mentalidade dizer que sem o econômico 
não se pode atender ao social. O agir econométrico erra ao pensar que, se a economia cresce, 
automaticamente o social se desenvolve. 

Muitas pessoas defendem ainda que o ECA, bem como toda a legislação do País nessa área, é 
muito avançado e que, assim, está dissociado da realidade brasileira. Esses atores acreditam 
que seria necessário reformular as leis vigentes para adaptá-las às condições reais do País, ou 
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ainda, primeiro mudar suas condições reais, para depois trazer essas leis novamente à tona. 
Mas transformar a utopia em lei não pode ser um meio eficaz de estimular mudanças que são 
inegavelmente necessárias?

A questão do trabalho infantil deve ser sempre enfocada na perspectiva dos Direitos Humanos. 
Estes direitos são fundamentais e inalienáveis e, portanto, não são negociáveis. As leis vigentes 
são instrumentos legais que buscam garantir esses direitos. Por esse motivo, não se pode 
aceitar uma discussão sobre a inadequação de instrumentos que são muito avançados.

Outro aspecto dessa mesma discussão enfatiza que, no caso brasileiro, todo trabalho insalubre, 
degradante ou perigoso é considerado uma pior forma de trabalho infantil, inclusive para os 
adolescentes com idade entre 16 e 18 anos, aos quais já é garantido o acesso legal ao mercado 
de trabalho.

DO TRABALHO EM CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO

Por meio da assinatura dos seguintes instrumentos do direito internacional, o Brasil se 
comprometeu a combater o trabalho em condição análoga à de escravo:

 • Convenção das nações Unidas sobre Escravatura de 1926, emendada pelo Protocolo de 
1953 e a Convenção suplementar sobre a Abolição da Escravatura de 1956: ratificadas pelo 
Brasil em 1966, estabelecem o compromisso de seus signatários de abolir completamente 
a escravidão em todas as suas formas;

 • Convenção no 29 sobre o Trabalho Forçado ou obrigatório (1930) da oIT: ratificada pelo 
Brasil em 1957, estabelece que os países signatários se comprometem a abolir a utilização 
do trabalho forçado ou obrigatório, em todas as suas formas, no mais breve espaço de 
tempo possível;

 • Convenção no 105 sobre a Abolição do Trabalho Forçado (1957) da oIT: ratificada pelo 
Brasil em 1965. os países signatários se comprometem a adequar sua legislação nacional às 
circunstâncias da prática de trabalho forçado neles presentes, de modo que seja tipificada 
de acordo com as particularidades econômicas, sociais e culturais do contexto em que se 
insere. 

Ademais, a Convenção estipula que a legislação deve prever sanções realmente eficazes;

 • Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos das nações Unidas de 1966: ratificado pelo 
Brasil em 1992, proíbe, no seu artigo 8º, todas as formas de escravidão;

 • Pacto Internacional de Direitos Econômicos, sociais e Culturais das nações Unidas de 1966: 
ratificado pelo Brasil em 1992, garante, no seu artigo 7º, o direito de todos a condições de 
trabalho equitativas e satisfatórias;

 • Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de são José da Costa Rica) de 
1969: ratificada pelo Brasil em 1992, no qual os signatários firmaram um compromisso de 
repressão à servidão e à escravidão em todas as suas formas;
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 • Declaração da Conferência das nações Unidas sobre o Ambiente Humano ou Declaração de 
Estocolmo de 1972, cujo 1º princípio estabelece que: “o homem tem o direito fundamental 
à liberdade, à igualdade e ao gozo de condições de vida adequadas num meio ambiente de 
tal qualidade que lhe permita levar uma vida digna de gozar do bem-estar”;

 • Protocolo para Prevenir, suprimir e Punir o Tráfico de Pessoas, Especialmente Mulheres e 
Crianças ou “Protocolo do Tráfico” (Palermo, 2000): é um dos protocolos suplementares 
à Convenção das nações Unidas contra o Crime organizado Transnacional e prevê a 
criminalização do tráfico de pessoas voltado a qualquer forma de exploração sexual. 
Este protocolo está em vigor internacionalmente desde 2003 e foi ratificado pelo Brasil 
em 2004. o aliciamento de trabalhadores rurais no Brasil e de trabalhadores estrangeiros 
irregulares no intuito de submetê-los ao trabalho em condição análoga à de escravo iguala-
se à definição de tráfico de seres humanos nele contida.

Independente dos instrumentos internacionais, a legislação brasileira tutela de forma objetiva 
a dignidade da pessoa humana, os direitos humanos, a igualdade de pessoas, os valores sociais 
do trabalho e a proibição da tortura e de tratamento desumano ou degradante. o conceito 
de trabalho em condição análoga à de escravo, bem como sua vedação no território nacional, 
decorrem dos preceitos da Constituição Federal, como se vê:

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

(...)

III – a dignidade da pessoa humana

IV – os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa

(...)

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

(...)

II – prevalência dos direitos humanos

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

III – ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante; 

(...)

XXIII – a propriedade atenderá a sua função social;

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem 
por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os 
seguintes princípios:

(...)
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III – função social da propriedade;

(...)

VII – redução das desigualdades regionais e sociais;

Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, 
segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos: 

(...)

III – observância das disposições que regulam as relações de trabalho;

IV – exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores.

Importante ressaltar a íntegra do artigo 7º da Carta Magna que prevê os direitos dos 
trabalhadores urbanos e rurais “além de outros que visem à melhoria de sua condição social” 
(in verbis). os excertos acima induzem a uma reflexão sobre a realidade das relações de trabalho 
verificadas nas ações fiscais executadas por meio da auditoria-fiscal do trabalho em todo o país.

Como se caracteriza, então, a redução do trabalhador a condição análoga à de escravos?

Diversas são as denominações dadas ao fenômeno de exploração ilícita e precária do trabalho, 
ora chamado de trabalho forçado, trabalho escravo, exploração do trabalho, semiescravidão, 
trabalho degradante, entre outros, que são utilizados indistintamente para tratar da mesma 
realidade jurídica. Malgrado as diversas denominações, qualquer trabalho que não reúna as 
mínimas condições necessárias para garantir os direitos do trabalhador, ou seja, cerceie sua 
liberdade, avilte a sua dignidade, sujeite-o a condições degradantes, inclusive em relação ao 
meio ambiente de trabalho, há que ser considerado trabalho em condição análoga à de escravo.

A degradação mencionada vai desde o constrangimento físico e/ou moral a que é submetido 
o trabalhador – seja na deturpação das formas de contratação e do consentimento do 
trabalhador ao celebrar o vínculo, seja na impossibilidade desse trabalhador de extinguir 
o vínculo conforme sua vontade, no momento e pelas razões que entender apropriadas 
– até as péssimas condições de trabalho e de remuneração: alojamentos sem condições de 
habitação, falta de instalações sanitárias e de água potável, falta de fornecimento gratuito de 
equipamentos de proteção individual e de boas condições de saúde, higiene e segurança no 
trabalho; jornadas exaustivas; remuneração irregular, promoção do endividamento pela venda 
de mercadorias aos trabalhadores (truck system).

Assim, ao contrário do estereótipo que surge no imaginário da maioria das pessoas, no qual 
o trabalho escravo é ilustrado pelo trabalhador acorrentado, morando na senzala, açoitado e 
ameaçado constantemente, o trabalho em condição análoga à de escravo não se caracteriza 
apenas pela restrição da liberdade de ir e vir, pelo trabalho forçado ou pelo endividamento 
ilegal, mas também pelas más condições de trabalho impostas ao trabalhador. 

À luz do artigo 149, do Código Penal, verifica-se que, de forma simplificada, o trabalho em 
condição análoga à de escravo é tipificado penalmente diante de quatro condutas específicas: 

a) sujeição da vítima a trabalhos forçados; 

b) sujeição da vítima a jornada exaustiva; 

c) sujeição da vítima a condições degradantes de trabalho; 
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d) restrição, por qualquer meio, da locomoção da vítima em razão de dívida contraída com o 
empregador ou preposto. 

Cada um dos modos de execução, embora seja caracterizado de maneira distinta, pode ser 
verificado, na realidade das relações de trabalho combinados entre si. 

a) Sujeição da vítima a trabalhos forçados

A Convenção nº 29 da oIT, no item 1 do artigo 2º define trabalho forçado ou obrigatório como 
“todo trabalho ou serviço exigido de um indivíduo sob ameaça de qualquer penalidade e para o 
qual ele não se ofereceu de espontânea vontade”.

Verifica-se, então, que se o trabalhador não pode decidir sobre a aceitação do trabalho ou sobre 
sua permanência nele, há trabalho forçado. na mesma definição incorre o trabalho inicialmente 
consentido que, posteriormente, revela-se forçado.

No trabalho forçado não se fere somente o princípio da liberdade, mas também o da legalidade, 
o da igualdade e o da dignidade da pessoa humana, na medida em que a prática afronta as 
normas legais, concede ao trabalhador em questão, tratamento diverso do concedido a outros; 
e retira dele o direito de escolha. A coação – elemento que possibilita essa modalidade de 
sujeição do trabalhador à condição análoga à de escravo – pode ser moral, psicológica ou física. 
A coação é moral quando o trabalhador é induzido a acreditar ser um dever a permanência no 
trabalho; é psicológica quando a coação decorre de ameaças; e física, quando é consequência 
de violência física.

Mencione-se, como citado, que o trabalho forçado não inicia, necessariamente, na contratação/
arregimentação. na maioria dos casos verificados, é a própria condição de vida do trabalhador 
o elemento “coercitivo” utilizado na arregimentação. A situação de miséria do obreiro é o que 
o leva espontaneamente à aceitação das condições de trabalho propostas. Ela é estímulo para 
o estabelecimento da relação e costuma ser a origem da escravidão por dívida, já que, via de 
regra, no momento da “contratação”, o obreiro recebe antecipação em dinheiro com o objetivo 
de suprir minimamente a família por um pequeno período ou com o fim de quitar dívidas com 
alimentação e estada nas pensões, onde permanece à espera de trabalho. 

Ao longo do tempo, esse trabalho aceito voluntariamente pode se constituir em trabalho 
forçado, a partir do momento em que houver cerceamento da liberdade do trabalhador; seja 
quando o trabalhador permanece no trabalho porque se sente obrigado a saldar a dívida, seja 
ela lícita ou não (coação moral); seja quando o trabalhador não pode deixar o trabalho por conta 
de vigilância ostensiva, ameaças ou outras represálias (coação psicológica); seja, finalmente, 
quando o trabalhador é fisicamente impedido de deixar o trabalho, por cerceamento de sua 
liberdade de locomoção ou com prejuízo direto à sua integridade física e à sua própria vida 
(coação física).

b) Sujeição da vítima a jornada exaustiva

Note-se que jornada exaustiva não se refere exclusivamente à duração da jornada, mas à 
submissão do trabalhador a um esforço excessivo ou a uma sobrecarga de trabalho – ainda que 
em espaço de tempo condizente com a jornada de trabalho legal – que o leve ao limite de sua 
capacidade. 
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É dizer que se negue ao obreiro o direito de trabalhar em tempo e modo razoáveis, de forma a 
proteger sua saúde, garantir o descanso e permitir o convívio social. 

Nessa modalidade de trabalho em condição análoga à de escravo, assume importância a 
análise do ritmo de trabalho imposto ao trabalhador, quer seja pela exigência de produtividade 
mínima por parte do empregador, quer seja pela indução ao esgotamento físico como forma de 
conseguir algum prêmio ou melhora na remuneração. 

Ressalte-se que as normas que preveem limite à jornada de trabalho (e, no mesmo sentido, 
a garantia do gozo do repouso) caracterizam-se como normas de saúde pública, que visam a 
tutelar a saúde e a segurança dos trabalhadores, possuindo fundamento de ordem biológica, 
haja vista que a limitação da jornada – tanto no que tange à duração quanto no que se refere 
ao esforço despendido – tem por objetivo restabelecer as forças físicas e psíquicas do obreiro, 
assim como prevenir a fadiga física e mental do trabalhador, proporcionando também a redução 
dos riscos de acidentes de trabalho. 

Os excessos de jornada são especialmente significativos nas atividades remuneradas por 
produção, como é o caso, por exemplo, do corte de cana-de-açúcar, derrubada de árvores, 
oficinas de costura e carvoejamento. 

No intuito de melhorar a remuneração, os trabalhadores laboram ininterruptamente e de 
forma esgotante, desde o início da manhã até o início da noite, de segunda--feira a domingo, 
aumentando os riscos de acidentes e doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho e 
chegando, em casos mais extremos, à morte por exaustão.

c) Sujeição da vítima a condições degradantes de trabalho

A realidade das atividades laborais, nas áreas urbanas e rurais, tem demonstrado que essa é, 
atualmente, a conduta típica mais verificada na configuração da redução de trabalhadores a 
condição análoga à de escravo.

As condições degradantes de trabalho têm-se revelado uma das formas contemporâneas 
de escravidão, pois retiram do trabalhador os direitos mais fundamentais. Dessa forma, o 
trabalhador passa a ser tratado como se fosse uma coisa, um objeto, e negociado como uma 
mercadoria barata. o trabalho degradante possui diversas formas de expressão sendo a mais 
comum delas a 

subtração dos mais básicos direitos à segurança e à saúde no trabalho. são exemplos desse tipo 
de vulneração a jornada de trabalho que não seja razoável e que ponha em risco a saúde do 
trabalhador, negando-lhe o descanso necessário e o convívio social, as limitações à uma correta 
e saudável alimentação, à higiene e à moradia.

Vê-se que não é o cerceamento da liberdade o elemento configurador dessa modalidade de 
trabalho análogo ao de escravo, mas a supressão dos direitos mais essenciais do trabalhador, 
de seu livre arbítrio, de sua liberdade de escolha, mesmo de sua condição de ser humano. 
Dessa forma, a jurisprudência tem fixado e configurado o trabalho em condição degradante na 
negação dos direitos de segurança e saúde no trabalho:
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TST – AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA: AIRR 

32496320105080000 3249-63.2010.5.08.0000 Agravo de Instrumento em Recurso de 
Revista. Dano Moral. Trabalho em Condições Degradantes. Convenção 29 Da OIT. Valor Da 
Indenização. Critérios de Fixação. A prestação de serviços em instalações inadequadas, capazes 
de gerar situações de manifesta agressão à intimidade, à segurança e à saúde, como a falta 
de instalações sanitárias, a precariedade de abrigos e de água potável, incompatíveis com 
as necessidades dos trabalhadores, constituem, inequivocadamente, trabalho degradante, 
repudiado pela Convenção nº 29, da organização do Trabalho e ratificada pelo Brasil. Quanto 
ao valor da indenização, constata-se que o decisum observou os princípios da razoabilidade 
e proporcionalidade, atento às circunstâncias fáticas geradoras do dano, do grau de 
responsabilidade e da capacidade econômica da empresa, sem se afastar, igualmente, de 
seu caráter desestimulador de ações dessa natureza, que comprometem a dignidade dos 
trabalhadores. Agravo conhecido e não provido.

d) Restrição, por qualquer meio, da locomoção da vítima em razão de 
dívida contraída com o empregador ou preposto

O último tipo, considerado na parte final do caput do artigo 149, traduz uma das mais 
conhecidas e reiteradas formas de escravidão, o sistema de barracão ou “truck system”. 

Nessa conduta, o trabalhador é induzido a contrair dívidas com o empregador ou preposto 
deste e é impedido de deixar o trabalho em razão do débito. A contração das dívidas pode 
ocorrer de formas distintas:

• No momento da arregimentação

Quando o “gato”, preposto do empregador ou o próprio empregador financia débitos pendentes 
do trabalhador (a exemplo das dívidas com alimentação e pousadas onde permanecem à 
espera de trabalho); ou antecipa (“adiantamento”) parte do salário que garanta as mínimas 
condições de subsistência da família do trabalhador por algum período de tempo. Ainda, cobra 
do trabalhador as despesas efetuadas a título de transporte e alimentação desde o local da 
contratação até o local de trabalho.

• No curso da prestação laboral

Quando o trabalhador é obrigado a pagar pelas ferramentas utilizadas no trabalho, pelos 
equipamentos de proteção individual, vestuário, alojamento, alimentação e/ou quaisquer 
outros gêneros de que necessite. nessa forma de endividamento os produtos são vendidos pelo 
empregador, por preposto deste ou pelo “gato”, a preços sempre superiores aos praticados no 
mercado. 
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• Aval do empregador em estabelecimento comercial 

O endividamento também pode ocorrer através de aval do empregador, preposto ou “gato”, 
para abertura de crédito, em estabelecimento comercial de sua escolha, onde o trabalhador é 
compelido a comprar “fiado” todo produto de que necessite. 

Em qualquer dos casos, a garantia para saldar a dívida é a remuneração a ser auferida pelo 
trabalhador. Ocorre que tal remuneração ou não é paga ou é paga de forma irregular, sem 
obediência aos prazos legais e em valores inferiores aos realmente devidos, o que torna a 
quitação da dívida praticamente impossível. o empregador aproveita-se da coação moral 
dos trabalhadores que se sentem eticamente obrigados a saldar qualquer débito porventura 
existente, antes de deixar o trabalho. 

É necessário frisar que esse mecanismo de manipulação é extremamente efetivo, uma vez 
que a probidade e a honradez são valores fundamentais entre os trabalhadores. No caso de 
alguns grupos humanos oriundos de outros países, como no caso de populações indígenas de 
países andinos, a “gratidão” para com o aliciador é ditada, inclusive, pelos elásticos conceitos 
de “parentesco” que regem a organização social desses grupos. 

A atual redação do artigo 149, do Código Penal, também prevê duas formas típicas equiparadas. 

A primeira tipifica como delito o cerceamento do uso de qualquer meio de transporte por parte 
do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho, e, também, a simples omissão de 
fornecimento de serviço de transporte (artigo 149, §1º, inciso I, do Código Penal); a segunda 
tipifica como crime a situação de manutenção de vigilância ostensiva no local de trabalho ou o 
simples fato do agente se apoderar de documentos ou objetos pessoais do trabalhador, com o 
fim de retê-lo no local de trabalho (artigo 149, §1º, inciso II, do Código Penal).

Ambas as hipóteses alcançam todos os agentes que, de um modo ou de outro, colaboraram 
para que a submissão do trabalhador reduzisse-o à condição análoga a escravo, ou seja, os 
“gatos”, os pistoleiros, os seguranças, os responsáveis pela venda no barracão (cantina), entre 
outros.

DO CONCEITO ADMINISTRATIVO DE TRABALHO ESCRAVO

O arcabouço jurídico que sustenta a proteção do trabalhador contra a escravização encontra-
se munido de outros diplomas legais anteriores e que vão além do art. 149 do Código Penal, 
materializando o compromisso do país com a erradicação dessa prática ao tempo em que 
oferece ao trabalhador uma proteção mais ampla e segura. 

Isso para não mencionar que as instâncias administrativa e penal são, salvo exceções expressas, 
independentes entre si, vale dizer, é perfeitamente possível que uma mesma conduta seja 
reprimida na seara penal sob a forma de um tipo incriminatório e também o seja no âmbito 
administrativo por força de convenções internacionais com força de lei das quais o Brasil é 
signatário. 

Não há relação de condição entre uma e outra, e seria absurdo que o Estado Brasileiro ficasse 
inerte em face da exploração do trabalho análogo ao de escravo, com flagrante violação da 
dignidade humana dos trabalhadores e frustração do interesse público, apenas para efeito de 
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se aguardar o decurso do processo penal. Tal medida seria transportar para os trabalhadores 
e a sociedade em geral o ônus do tempo do processo penal, ou seja, algo completamente 
incompatível com o princípio da prevalência do interesse público que deve reger a ação 
administrativa. Eis as razões pelas quais o trabalho análogo ao de escravo, a despeito de possuir 
um tipo incriminatório no Código Penal, possui diagramação própria para efeito de seu combate 
no âmbito administrativo. 

No que se refere às convenções citadas das quais o Brasil é signatário, assumindo 
internacionalmente o compromisso de reprimir o trabalho escravo, podemos destacar 
as Convenções da oIT n.º 29 (Decreto n.º 41.721/1957) e 105 (Decreto n.º 58.822/1966), a 
Convenção sobre Escravatura de 1926 (Decreto n.º 58.563/1966) e a Convenção Americana 
sobre Direitos Humanos (Pacto de san José da Costa rica – Decreto n.º 678/1992); todas 
ratificadas pelo Brasil, com status normativo de leis ordinárias, plenamente recepcionadas pela 
Carta Constitucional de 1988, e todas contendo dispositivos que preveem a adoção imediata de 
medidas legislativas ou não necessárias para a erradicação do trabalho escravo.

Alguns dispositivos são relevantes para dirimir a confusão entre as sanções administrativas e 
aquelas previstas no tipo penal. 

Vejamos o que nos informa, por exemplo, o Pacto de san José da Costa rica em seus artigos 2º 
e 6º (item 1):

Art. 2º Se o exercício dos direitos e liberdades mencionados no art. 1º ainda não estiver garantido 
por disposições legislativas ou de outra natureza, os Estados Partes comprometem-se a adotar, 
de acordo com as suas normas constitucionais e com as disposições desta Convenção, as medidas 
legislativas ou de outra natureza que forem necessárias para tornar efetivos tais direitos e 
liberdades.

Art. 6º – 1. Ninguém pode ser submetido à escravidão ou à servidão, e tanto estas como o tráfico 
de escravos e o tráfico de mulheres são proibidos em todas as formas. (grifos nossos).

Note-se que o Pacto de San José tanto prevê a adoção de medidas de outra natureza – que 
não a mera edição de leis – para efetivação dos direitos e liberdades que tutela, como também 
esboça um conceito elástico abrangendo todas as formas de escravidão.

A Convenção 105 da OIT, anterior ao Pacto de san José (ratificada em 1966), em seu artigo 
2º, reforça a ideia de que é necessária a adoção de medidas eficazes de combate ao trabalho 
escravo:

Art. 2º Qualquer Membro da Organização Internacional do Trabalho que ratifique a presente 
convenção se compromete a adotar medidas eficazes, no sentido da abolição imediata e completa 
do trabalho forçado ou obrigatório, tal como descrito no art. 1º da presente convenção.

Também é imprescindível mencionar o que dispõe a Convenção suplementar – de 1956 – 
sobre a Abolição da Escravatura, do Tráfego de Escravos e das Instituições e Práticas Análogas 
à Escravatura, cujo artigo 1º – em especial as alíneas “a” e “b” – parece bastante esclarecedor 
acerca da caracterização do trabalho escravo:

Art. 1º Cada um dos Estados Partes à presente Convenção tomará todas as medidas, legislativas e de 
outra natureza, que sejam viáveis e necessárias, para obter progressivamente e logo que possível a 
abolição completa ou o abandono das instituições e práticas seguintes, onde quer ainda subsistam, 
enquadrem-se ou não na definição de escravidão que figura no artigo primeiro da Convenção sobre 
a escravidão assinada em Genebra, em 25 de setembro de 1926:
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a) a servidão por dívidas, isto é, o estado ou a condição resultante do fato de que um devedor 
se haja comprometido a fornecer, em garantia de uma dívida, seus serviços pessoais ou os 
de alguém sobre o qual tenha autoridade, se o valor desses serviços não for equitativamente 
avaliado no ato da liquidação da dívida ou se a duração desses serviços não for limitada 
nem sua natureza definida;

b) a servidão, isto é, a condição de qualquer um que seja obrigado pela lei, pelo costume ou 
por um acordo, a viver e trabalhar numa terra pertencente à outra pessoa e a fornecer 
a essa outra pessoa, contra remuneração ou gratuitamente, determinados serviços, sem 
poder mudar sua condição; 

Desse modo, fica evidente tanto a possibilidade de o Poder Executivo editar medidas 
necessárias à repressão do trabalho escravo, o que se encontra previsto nas leis ordinárias 
supramencionadas, como também o fato de que o conceito utilizado pela Administração 
Pública reporta-se às convenções (leis) referidas, isto é, embora possua elementos comuns 
ao tipo previsto no art. 149 do Código Penal, em momento algum se confundem os conceitos 
utilizados numa e noutra esfera. 

Assim, o conceito de trabalho escravo para fins administrativos é mais amplo do que aquele 
previsto no Código Penal. E nem poderia ser diferente, haja vista que a política criminal 
garantista em vigor no país volta-se – em especial – para a proteção do status libertatis do 
réu. no caso concreto sob análise, não estamos a cuidar de processo penal. Ao contrário, a 
ação administrativa volta-se para o atendimento do interesse público, daí decorrendo todas 
as prerrogativas de que dispõe a Administração, inclusive as presunções de legitimidade e 
veracidade que recaem sobre seus atos.

Nesse sentido, já decidiu com acerto a própria Justiça Federal da seção Judiciária do Pará 
(subseção de Marabá) na decisão, em sede de antecipação de tutela, contida nos autos do 
processo 2005.39.01.001038-9. Vejamos:

“(...) Consoante estabeleceu o art. 2º da Portaria n.º 540/2004 do MTE, ‘a inclusão do nome 
do infrator no Cadastro ocorrerá após decisão administrativa final relativa ao auto de infração 
lavrado em decorrência de ação fiscal em que tenha havido a identificação de trabalhadores 
submetidos a condições análogas às de escravo’. Neste aspecto, o fato de não haver em 
curso processo judicial penal ou trabalhista relacionado ao fato não configura pressuposto 
para inserção do empregador no seio da lista, fato que finda por fragilizar toda a tese do 
demandante”. 

O alcance das convenções internacionais com status de lei federal ratificadas pelo Brasil ao 
longo do século XX não pode sofrer “contingenciamento conceitual” em face de norma penal 
posterior (Lei n.º 10.803/2003, que alterou a redação do tipo previsto no art. 149 do CP). 

Em vista do exposto, e a fim de dar sequência ao entendimento aqui formulado, seguem 
algumas variáveis que devem ser observadas durante as ações fiscais para a erradicação do 
trabalho escravo. Tal procedimento é essencial para identificar, nas situações fáticas verificadas, 
os diversos dispositivos legais mencionados. 
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Edital

SEGURIDADE SOCIAL: Seguridade Social: origem e evolução no Brasil; conceituação; 
organização e princípios constitucionais. Regime Geral da Previdência Social: beneficiário, 
benefícios e custeio. Salário de-contribuição: conceito, parcelas integrantes e excluídas, 
limites mínimo e máximo; salário-base, enquadramento, proporcionalidade e reajustamento. 
Planos de benefícios da previdência social: espécies de benefícios e prestações, disposições 
gerais e específicas, períodos de carência, salário-de-benefício, renda mensal do benefício, 
reajustamento do valor do benefício. PIS/Pasep. Legislação acidentária. Regulamento do 
seguro de acidentes do trabalho (urbano e rural). Moléstia profissional. Microempreendedor 
individual. 

LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA: Legislação Previdenciária: conteúdo; fontes e autonomia. (Lei 
nº 8.212/1991 – Títulos I a V, Título VI – Introdução e Capítulo I e Titulo VIII; Lei nº 8.213/1991). 
Regulamento da Previdência Social. Decreto nº 3.048/1999 e alterações.

BANCA: Cespe

CARGO: Auditor Fiscal do Trabalho
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Seguridade Social e 
Legislação Previdenciária

LEGISLAÇÃO APLICADA AO CURSO

 • Constituição Federal: Arts. 194 a 204

 • Lei nº 8.212/91 (custeio)

 • Lei nº 8.213/91 (benefícios)

 • Decreto nº 3.048/99 (Regulamento da Previdência Social)

Livros de Hugo Goes

TÍTULO

Manual de Direito Previdenciário (11ª edição)

Direito Previdenciário FCC (2ª edição)

Direito Previdenciário Cespe/UnB (4ª edição)

Direito Previdenciário Esaf (5ª edição)

Resumo de Direito Previdenciário (8ª edição)

Origem e evolução legislativa da Previdência Social no Brasil

1. Lei Eloy Chaves e as CAPs

 • Decreto Legislativo nº 4.682, de 24/01/1923 – instituiu as CAPs para os ferroviários.

 • CAPs – organizadas por empresa.

 • Decreto Legislativo nº 5.109/26 estendeu os benefícios da Lei Eloy Chaves aos empregados 
portuários e marítimos.

 • Com o Decreto nº 5.485/28, os trabalhadores das empresas de serviços telegráficos e 
radiotelegráficos foram abrangidos pelo regime da Lei Eloy Chaves.

 • Com o Decreto nº 19.497/30, foram instituídas as CAPs para os empregados nos serviços 
de força, luz e bondes.
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Evolução legislativa da Previdência Social no Brasil

2. IAPs (a partir de 1933)

 • Unificação das CAPs em IAPs.

 • Autarquias de nível nacional, centralizadas no governo federal, organizadas em torno de 
categorias profissionais.

 • 1933 – IAPM

 • 1934 – IAPC

 • 1934 – IAPB

 • 1936 – IAPI

3. FUNRURAL (Lei nº 4.214/63)

4. INPS (01/01/1967) – unificou os IAPs.

O INPS foi criado pelo Decreto-lei nº 72/66.

5. SINPAS (Lei nº 6.439/77) – agregava as seguintes entidades: INPS, Iapas, Inamps, LBA, 
Funabem, Dataprev, Ceme.

6. INSS (Lei nº 8.029/90)

Fusão do Iapas com o INPS. 

Previdência Social com status de ministério

 • 01/02/1961 – o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio passou a se chamar Ministério 
do Trabalho e Previdência Social (Lei nº 3.782/60);

 • 1974 – Ministério da Previdência e Assistência Social (Lei nº 6.036/74);

 • 1990 – Ministério do Trabalho e Previdência Social (Lei nº 8.028/90);

 • 1992 – Ministério da Previdência Social (Lei nº 8.490/92);

 • 1995 – Ministério da Previdência e Assistência Social (MP nº 813/95);

 • 2003 – Ministério da Previdência Social e Ministério do Desenvolvimento Social e Combate 
à Fome (Lei nº 10.683/03).

 • 2015 – MTPS: a MP 696, de 02/10/2015, fez a fusão do MPS com o MTE.

 • 2016 – MP 726, de 12/05/2016:
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 • O Ministério do Trabalho e Previdência Social foi transformado em Ministério do Trabalho.

 • O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome foi transformado em Ministério 
do Desenvolvimento Social e Agrário.

 • O Conselho de Recursos do Seguro Social e o INSS foram transferidos do Ministério do 
Trabalho e Previdência Social para o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário.

 • Foram transferidos para o Ministério da Fazenda: Previc, Conselho Nacional de Previdência 
Complementar, Câmara de Recursos da Previdência Complementar, Conselho Nacional de 
Previdência e a Dataprev.

Evolução legislativa da Previdência Social no Brasil

Arrecadação e fiscalização das contribuições previdenciárias

 • Iapas

 • INSS (Lei nº 8.029/90)

 • A Lei nº 11.098/2005, criou a Secretaria da Receita Previdenciária, vinculada ao MPS.

 • A Lei nº 11.457/2007 – Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).

SEGURIDADE SOCIAL 
(CF/88 - Art. 194 ) 

 SAÚDE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL 

PREVIDÊNCIA 
SOCIAL 

• Direito de todos e 
dever do Estado 

 
• Independe de 
contribuição 

• Direito de todos 
que necessitarem 
 
• Independe de 
contribuição 

• Direito do 
trabalhador e seus 
dependentes 

 

• Caráter 
contributivo e 
compulsório 
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1. (AFPS – 2002 – ESAF) À luz da Seguridade Social definida na Constituição Federal, julgue os 
itens abaixo:

I – Previdência Social, Saúde e Assistência Social são partes da Seguridade Social.

II – A saúde exige contribuição prévia.

III – A Previdência Social exige contribuição prévia.

IV – A assistência social possui abrangência universal, sendo qualquer pessoa por ela amparada.

a) Todos estão corretos.
b) Somente I está incorreto.
c) II e IV estão incorretos.
d) I e II estão incorretos.
e) III e IV estão incorretos.

2.  (AFPS – 2002 – ESAF) Pedro, menor carente, de 12 anos, e Paulo, empresário bem-sucedido, de 
21 anos, desejam participar de programas assistenciais e de saúde pública.

De acordo com a situação-problema apresentada acima, é correto afirmar que:

a) Pedro e Paulo podem participar da Assistência Social.
b) Só Pedro pode participar da Saúde.
c) Pedro só pode participar da Assistência Social.
d) Paulo pode participar da Assistência Social.
e) Pedro e Paulo podem participar da Saúde.

PREVIDÊNCIA SOCIAL
PREVIDÊNCIA SOCIAL 

Regimes de 
Previdência 

Regimes 
Básicos 
(filiação 
obrigatória) 

=> Regime Geral de 
Previdência Social 

=> 

=> Regimes Próprios de 
Previdência Social 

=> 
Regime de 
Previdência 
Complementar 
(facultativo) 

Gabarito: 1. C 2. E
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Administração 
Pública 

=> Direta 

=>  Indireta 

=>  Autarquias 

=>  Fundações Públicas 

=> Sociedades de 
Economia Mista 

=> Empresas Públicas 

Servidor 
Público 

=>  Ocupante de cargo efetivo 

=>  
Ocupante de cargo em comissão 
declarado em lei de livre nomeação e 
exoneração 

=>  Contratado por tempo determinado 

=>  Ocupante de emprego público 
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Servidores 
ocupantes de 
cargos efetivos 

=> Da União 

=> Dos Estados 
e do DF 

=> Dos 
Municípios 

Benefícios 
que os 
regimes 
próprios são 
obrigados a 
oferecer a 
seus 
segurados: 

=> Aposentadoria por invalidez 

=> Aposentadoria por tempo de 
contribuição 

=> Aposentadoria por idade 

=> Aposentadoria compulsória 

=> Pensão por morte 
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PREVIDÊNCIA COMPLEMENTARPREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 

Previdência 
Complementar 
(caráter 
facultativo) 

Privada 
(CF, art. 202)  

=> Aberta 
=> 

=> Fechada 

=> 
Pública 
(CF, art. 40, §§ 
14, 15 e 16)  

=> Fechada 

PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEGURIDADE SOCIAL

CF – Art. 194 ................. 

Parágrafo único. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, 
com base nos seguintes objetivos:

I – universalidade da cobertura e do atendimento;

II – uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais;

III – seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços;

IV – irredutibilidade do valor dos benefícios;

V – eqüidade na forma de participação no custeio;

VI – diversidade da base de financiamento;

VII – caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, 
com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do Governo nos 
órgãos colegiados. 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Art. 195 ...............

§ 5º Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou 
estendido sem a correspondente fonte de custeio total.
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Art. 201 ..............

§ 2º Nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho do 
segurado terá valor mensal inferior ao salário mínimo.

§ 4º É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, 
o valor real, conforme critérios definidos em lei.

§ 5º É vedada a filiação ao regime geral de previdência social, na qualidade de segurado 
facultativo, de pessoa participante de regime próprio de previdência.

Irredutibilidade do valor dos benefícios

Lei nº 8.212, art. 1º, parágrafo único. A Seguridade Social obedecerá aos seguintes princípios 
e diretrizes: 

d) irredutibilidade do valor dos benefícios;

Lei nº 8.213, art. 2º A Previdência Social rege-se pelos seguintes princípios e objetivos:

V – irredutibilidade do valor dos benefícios de forma a preservar-lhes o poder aquisitivo;

RPS, art. 1º, Parágrafo único. A seguridade social obedecerá aos seguintes princípios e 
diretrizes:

IV – irredutibilidade do valor dos benefícios, de forma a preservar-lhe o poder aquisitivo;

STF, RE 263252/PR, Rel. Min. Moreira Alves, 1ª T., DJ 23/06/2000

“EMENTA: – Previdência social. Irredutibilidade do benefício. Preservação permanente de seu 
valor real. – No caso não houve redução do benefício, porquanto já se firmou a jurisprudência 
desta Corte no sentido de que o princípio da irredutibilidade é garantia contra a redução do 
“quantum” que se recebe, e não daquilo que se pretende receber para que não haja perda 
do poder aquisitivo em decorrência da inflação. – De outra parte, a preservação permanente 
do valor real do benefício – e, portanto, a garantia contra a perda do poder aquisitivo – se 
faz, como preceitua o artigo 201, § 2º, da Carta Magna, conforme critérios definidos em lei, 
cabendo, portanto, a esta estabelecê-los”. 

Juiz Federal – TRF-1ª – Cespe – 2013

1. Com relação à seguridade social e seus princípios, assinale a opção correta.

[...]

e) Segundo a jurisprudência majoritária do STF, o princípio da irredutibilidade do valor dos 
benefícios refere-se apenas ao valor nominal desses benefícios, não resultando na garantia 
da concessão de reajustes periódicos, característica relativa à preservação do valor real.

Gabarito: E
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Defensor Público – Rondônia – Cespe – 2012

2. Com relação aos princípios e objetivos que norteiam a seguridade social no Brasil, assinale a 
opção correta.

[...]

c) A irredutibilidade do valor dos benefícios tem como escopo garantir que a renda dos 
benefícios previdenciários preserve seu valor real segundo critérios estabelecidos por 
lei, sem qualquer vinculação ao salário mínimo, dada a vedação de sua vinculação para 
qualquer fim.

Gabarito: C

Juiz do Trabalho – TRT-1ª – FCC – 2011

3. Está(ão) entre os princípios da seguridade social:

[...]

b) a irredutibilidade do valor dos benefícios, restrita ao aspecto nominal.

[...]

e) a universalidade da proteção, quanto aos eventos sociais cobertos e ao atendimento da 
população.

Gabarito: E

Conselho Nacional de Previdência

CNPS

6 representantes do Governo Federal 

9 representantes da sociedade 
civil, sendo: 

3 representantes dos aposentados e pensionistas 

3 representantes dos trabalhadores em atividade

3 representantes dos empregadores
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CONTRIBUINTES DO RGPS

Contribuintes do 
RGPS

 Segurados
Obrigatórios

Empregado

Empregado doméstico

Contribuinte individual

Trabalhador Avulso

Especial

 Facultativo

Empresa

Empregador doméstico

BENEFICIÁRIOS DO RGPS

Beneficiários 
do RGPS

Segurados
Obrigatórios

Empregado

Empregado doméstico

Contribuinte individual

Trabalhador Avulso

Especial

Facultativo

Dependentes

Classe I

O cônjuge, a companheira, o companheiro e o 
filho não emancipado, de qualquer condição, 
menor de 21 anos ou inválido ou que tenha 
deficiência intelectual ou mental ou deficiência 
grave.

Classe II Os pais 

Classe III

O irmão não emancipado, de qualquer condição, 
menor de 21 anos ou inválido ou que tenha 
deficiência intelectual ou mental ou deficiência 
grave.

Lei nº 8.213/91, art. 16 .....

§ 3º Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada, mantém união 
estável com o segurado ou com a segurada, de acordo com o § 3º do art. 226 da CF.
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RPS, art. 16 ....

§ 6º Considera-se união estável aquela configurada na convivência pública, contínua e 
duradoura entre o homem e a mulher, estabelecida com intenção de constituição de família, 
observado o §1º do art. 1.723 do Código Civil.

União estável entre pessoas do mesmo sexo:

STF, RE 477554 AgR/MG, DJe de 25/08/2011;

Portaria MPS nº 513/2010, art. 1º.

Lei nº 8.213/91, art. 76 .........

§ 2º O cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato que recebia pensão de 
alimentos concorrerá em igualdade de condições com os dependentes referidos no inciso I do 
art. 16 desta Lei.

STF, RECURSO EXTRAORDINÁRIO nº 397.762

“COMPANHEIRA E CONCUBINA – DISTINÇÃO. Sendo o Direito uma verdadeira ciência, 
impossível é confundir institutos, expressões e vocábulos, sob pena de prevalecer a babel. 
UNIÃO ESTÁVEL – PROTEÇÃO DO ESTADO. A proteção do Estado à união estável alcança apenas 
as situações legítimas e nestas não está incluído o concubinato. PENSÃO – SERVIDOR PÚBLICO 
– MULHER – CONCUBINA – DIREITO. A titularidade da pensão decorrente do falecimento de 
servidor público pressupõe vínculo agasalhado pelo ordenamento jurídico, mostrando-se 
impróprio o implemento de divisão a beneficiar, em detrimento da família, a concubina”. 

STJ, AgRg no REsp 1.016.574-SC

PENSÃO POR MORTE. CONCUBINA.

A concubina mantinha com o de cujus, homem casado, um relacionamento que gerou filhos e 
uma convivência pública. Porém, a jurisprudência deste Superior Tribunal afirma que a existência 
de impedimento de um dos companheiros para se casar, como, por exemplo, a hipótese de a 
pessoa ser casada, mas não separada de fato ou judicialmente, obsta a constituição de união 
estável. Assim, na espécie, não tem a agravante direito à pensão previdenciária. A Turma, 
por maioria, negou provimento ao agravo. Precedentes citados do STF: MS 21.449-SP, DJ 
17/11/1995; do STJ: REsp 532.549-RS, DJ 20/6/2005, e REsp 684.407-RS, DJ 22/6/2005.

(AgRg no REsp 1.016.574-SC, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 3/3/2009).
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IN INSS Nº 77/2015 

Art. 371. O cônjuge separado de fato, divorciado ou separado judicialmente, terá direito à pensão 
por morte, mesmo que este benefício já tenha sido requerido e concedido à companheira ou ao 
companheiro, desde que beneficiário de pensão alimentícia, conforme disposto no § 2º do art. 76 
da Lei nº 8.213, de 1991.

§ 1º Equipara-se à percepção de pensão alimentícia o recebimento de ajuda econômica ou 
financeira sob qualquer forma ...

§ 2º A Certidão de Casamento apresentada pelo cônjuge, na qual não conste averbação de 
divórcio ou de separação judicial, constitui documento bastante e suficiente para comprovação 
do vínculo, devendo ser exigida a certidão atualizada e prova da ajuda referida no § 1º deste 
artigo apenas nos casos de habilitação de companheiro(a) na mesma pensão.

SEGURADO EMPREGADO

a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, 
sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado;

b) aquele que, contratado por empresa de trabalho temporário, definida em legislação 
específica, presta serviço para atender a necessidade transitória de substituição de pessoal 
regular e permanente ou a acréscimo extraordinário de serviços de outras empresas;

c) o brasileiro ou o estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como 
empregado em sucursal ou agência de empresa nacional no exterior;

d) aquele que presta serviço no Brasil a missão diplomática ou a repartição consular de carreira 
estrangeira e a órgãos a elas subordinados, ou a membros dessas missões e repartições, 
excluídos o não-brasileiro sem residência permanente no Brasil e o brasileiro amparado 
pela legislação previdenciária do país da respectiva missão diplomática ou repartição 
consular;

e) o brasileiro civil que trabalha para a União, no exterior, em organismos oficiais brasileiros 
ou internacionais dos quais o Brasil seja membro efetivo, ainda que lá domiciliado e 
contratado, salvo se segurado na forma da legislação vigente do país do domicílio;

f) o brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como 
empregado em empresa domiciliada no exterior, cuja maioria do capital votante pertença a 
empresa brasileira de capital nacional;

g) o servidor público ocupante de cargo em comissão, sem vínculo efetivo com a União, 
Autarquias, inclusive em regime especial, e Fundações Públicas Federais;

i) o empregado de organismo oficial internacional ou estrangeiro em funcionamento no 
Brasil, salvo quando coberto por regime próprio de previdência social;

j) o exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não vinculado a 
regime próprio de previdência social; (Incluído pela Lei nº 10.887/2004). 
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SEGURADO EMPREGADO DOMÉSTICO

Aquele que presta serviços de forma contínua, subordinada, onerosa e pessoal e de finalidade 
não lucrativa à pessoa ou à família, no âmbito residencial destas, por mais de 2 dias por semana 
(LC 150/2015, art. 1º).

SEGURADO TRABALHADOR AVULSO

É aquele que, sindicalizado ou não, presta serviços de natureza urbana ou rural, sem vínculo 
empregatício, a diversas empresas, com a intermediação obrigatória do sindicato da categoria 
ou, quando se tratar de atividade portuária, do órgão gestor de mão-de-obra (OGMO) 

Segurado 
especial é a 
pessoa física 
residente no 
imóvel rural ou 
em aglomerado 
urbano ou rural 
próximo a ele 
que, 
individualmente 
ou em regime 
de economia 
familiar, ainda 
que com o 
auxílio eventual 
de terceiros, na 
condição de: 
 

->  

a) produtor, seja 
proprietário, 
usufrutuário, 
possuidor, 
assentado, parceiro 
ou meeiro 
outorgados, 
comodatário ou 
arrendatário rurais, 
que explore 
atividade:  

-> 1. agropecuária em área 
de até 4 módulos fiscais;  

-> 

2. de ser ingue i ro ou 
extrativista vegetal que, de 
modo sustentável, atua na 
co le ta e ext ração de 
r e c u r s o s  n a t u r a i s 
renováveis, e faça dessas 
atividades o principal meio 
de vida; 

-> 
b) pescador artesanal ou a este assemelhado que 
faça da pesca profissão habitual ou principal meio 
de vida; 

-> 

c) cônjuge, companheiro, filho maior de 16 anos 
ou a este equiparado, do segurado de que tratam 
as alíneas a e b, que, comprovadamente, 
trabalhem com o grupo familiar respectivo. 

SEGURADO ESPECIAL

=> Regime de economia familiar: atividade em que o trabalho dos membros da família é 
indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e 
é exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados 
permanentes (Lei nº 8.213/91, art. 11, § 1º).

=> O grupo familiar poderá utilizar-se de empregados contratados por prazo determinado ou 
de trabalhador autônomo, à razão de no máximo 120 pessoas por dia no ano civil, em períodos 
corridos ou intercalados ou, ainda, por tempo equivalente em horas de trabalho, não sendo 
computado nesse prazo o período de afastamento em decorrência da percepção de auxílio-
doença. (Lei nº 8.213/91, art. 11, § 7º).
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Pescador artesanal: aquele que, individualmente ou em regime de economia familiar, faz da 
pesca sua profissão habitual ou meio principal de vida, desde que:

I – não utilize embarcação; ou

II – utilize embarcação de pequeno porte (arqueação bruta menor ou igual a 20).

Assemelhado ao pescador artesanal

RPS, art. 9º, § 14-A. Considera-se assemelhado ao pescador artesanal aquele que realiza 
atividade de apoio à pesca artesanal, exercendo trabalhos de confecção e de reparos de 
artes e petrechos de pesca e de reparos em embarcações de pequeno porte ou atuando no 
processamento do produto da pesca artesanal.
(Incluído pelo Decreto nº 8.499, de 2015)

CONTRIBUINTE INDIVIDUAL

É a categoria de segurado criada pela Lei nº 9.876/99, reunindo as antigas espécies de segurados 
empresário, autônomo e equiparado a autônomo.

a)  a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade agropecuária, a qualquer 
título, em caráter permanente ou temporário, em área superior a 4 módulos fiscais; ou, 
quando em área igual ou inferior a 4 módulos fiscais ou atividade pesqueira, com auxílio 
de empregados ou por intermédio de prepostos; ou ainda quando deixar de satisfazer as 
condições para ser segurado especial; 

 (Comparar com o segurado especial).

b) a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade de extração mineral – garimpo –, 
em caráter permanente ou temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos, com ou 
sem o auxílio de empregados, utilizados a qualquer título, ainda que de forma não contínua;

c) o ministro de confissão religiosa e o membro de instituto de vida consagrada, de 
congregação ou de ordem religiosa;

d) (Revogado pela Lei nº 9.876/99)

e) o brasileiro civil que trabalha no exterior para organismo oficial internacional do qual o 
Brasil é membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo quando coberto por 
regime próprio de previdência social;

f) o titular de firma individual urbana ou rural, o diretor não empregado e o membro de 
conselho de administração de sociedade anônima, o sócio solidário, o sócio de indústria, 
o sócio gerente e o sócio cotista que recebam remuneração decorrente de seu trabalho 
em empresa urbana ou rural, e o associado eleito para cargo de direção em cooperativa, 
associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou 
administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam 
remuneração; 
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CI QUE EXERCE FUNÇÃO DE DIREÇÃO EM EMPRESAS

EMPRESA CONTRIBUINTE INDIVIDUAL

Sociedade anônima (S.A.)

Diretor não empregado.

Membro do conselho de administração.

Membro do conselho fiscal.

Sociedade limitada (LTDA)

O sócio gerente

O sócio cotista que recebe pró-labore.

O administrador não-sócio e não-empregado

Sociedade em nome coletivo Todos os sócios.

Sociedade de Capital e indústria Todos os sócios.

Firma individual (empresário individual) O titular, o MEI, o titular da Eireli

Cooperativa, associação ou entidades afins. O associado eleito para cargo de direção, desde que 
seja remunerado.

Condomínio O síndico, desde que seja remunerado.

Microempreendedor Individual (MEI)

Considera-se MEI o empresário individual que tenha auferido receita bruta, no ano-calendário 
anterior, de até R$ 60.000, optante pelo Simples Nacional e que não esteja impedido de optar 
pela sistemática de recolhimento aplicada ao MEI (LC nº 123, art. 18-A, §1º).

No caso de início de atividades, o limite máximo da receita bruta para que o empresário 
individual se enquadre como MEI será de R$ 5.000, multiplicados pelo número de meses 
compreendido entre o início da atividade e o final do respectivo ano-calendário, consideradas 
as frações de meses como um mês inteiro (LC nº 123/06, art. 18-A, §2º).

Não poderá optar pela sistemática de recolhimento aplicada ao MEI o empresário individual:

a) que possua mais de um estabelecimento;

b) que participe de outra empresa como titular, sócio ou administrador;

c) que contrate empregados; ou

d) cuja atividade seja tributada pelos anexos IV ou V da LC 123, salvo autorização relativa a 
exercício de atividade isolada na forma regulamentada pelo Comitê Gestor.
(LC nº 123, art. 18-A, § 4º)
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Poderá se enquadrar como MEI o empresário individual que possua um único empregado que 
receba exclusivamente um salário mínimo ou o piso salarial da categoria profissional (LC nº 
123, art. 18-C).

O MEI recolherá, mensalmente, os seguintes tributos: 

a) 5% sobre o salário mínimo, a título da contribuição previdenciária na qualidade de segurado 
contribuinte individual;

b) R$ 1,00, a título e ICMS, caso seja contribuinte do ICMS; e 

c) R$ 5,00, a título de ISS, caso seja contribuinte do ISS.
(LC nº 123, art. 18-A, § 3º, V)

Se o MEI tiver um empregado, ele recolherá contribuição patronal de 3% sobre o SC do 
empregado que lhe presta serviço (LC nº 123, art. 18-C, §1º, III).

O MEI também deverá reter e recolher a contribuição previdenciária do segurado a seu serviço 
(LC nº 123/06, art. 18-C, §1º, I).

CONTRIBUINTE INDIVIDUAL

g) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou mais 
empresas, sem relação de emprego;

h) a pessoa física que exerce, por conta própria, atividade econômica de natureza urbana, 
com fins lucrativos ou não.

SEGURADO FACULTATIVO

Pode filiar-se ao RGPS com segurado facultativo, mediante contribuição, a pessoa física maior 
de 16 anos de idade, desde que não esteja exercendo atividade remunerada que implique 
filiação obrigatória a qualquer regime de previdência social no País.

REQUISITOS:

 • Ser maior de 16 anos de idade;

 • Não ser segurado obrigatório do RGPS, nem participante de RPPS.

Podem filiar-se facultativamente, entre outros: 

I – a dona-de-casa;

II – o síndico de condomínio, quando não remunerado;

III – o estudante; 
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IV – o brasileiro que acompanha cônjuge que presta serviço no exterior;

V – aquele que deixou de ser segurado obrigatório da previdência social;

VI – o membro de conselho tutelar de que trata o art. 132 da Lei nº 8.069/90, quando não 
esteja vinculado a qualquer regime de previdência social;

VII – o bolsista e o estagiário que prestam serviços a empresa de acordo com a Lei nº 11.788/08;

VIII – o bolsista que se dedique em tempo integral a pesquisa, curso de especialização, pós-
graduação, mestrado ou doutorado, no Brasil ou no exterior, desde que não esteja vinculado a 
qualquer regime de previdência social;

IX – o presidiário que não exerce atividade remunerada nem esteja vinculado a qualquer regime 
de previdência social;

X – o brasileiro residente ou domiciliado no exterior, salvo se filiado a regime previdenciário de 
país com o qual o Brasil mantenha acordo internacional;

XI – o segurado recolhido à prisão sob regime fechado ou semi-aberto, que, nesta condição, 
preste serviço, dentro ou fora da unidade penal, a uma ou mais empresas, com ou sem 
intermediação da organização carcerária ou entidade afim, ou que exerce atividade artesanal 
por conta própria.

SEGURADO FACULTATIVO (Observações)

 • É vedada a filiação ao RGPS, na qualidade de segurado facultativo, de pessoa participante 
de regime próprio de previdência social, salvo na hipótese de afastamento sem vencimento 
e desde que não permitida, nesta condição, contribuição ao respectivo regime próprio. 

 • A filiação na qualidade de segurado facultativo representa ato volitivo, gerando efeito 
somente a partir da inscrição e do primeiro recolhimento.

 • A inscrição do segurado facultativo não pode retroagir, não sendo permitido o pagamento 
de contribuições relativas a competências anteriores à data da inscrição.

 • Após a inscrição, o segurado facultativo somente poderá recolher contribuições em atraso 
quando não tiver ocorrido perda da qualidade de segurado.

Lei nº 8.213/91, art. 15 – RPS, art. 13.

Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I – sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício;

II – até 12 meses após a cessação de benefício por incapacidade ou após a cessação das 
contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela 
previdência social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;
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III – até 12 meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação 
compulsória;

IV – até 12 meses após o livramento, o segurado detido ou recluso;

V – até 3 meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar 
serviço militar; 

VI – até 6 meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

§ 1º O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já 
tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a 
perda da qualidade de segurado.

§ 2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado 
desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do 
Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3º Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a 
Previdência Social.

§ 4º A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado 
no Plano de Custeio da Seguridade Social para recolhimento da contribuição referente ao mês 
imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos.

PRESTAÇÕES DO RGPS

PRESTAÇÕES DO RGPS

Benefícios

P/ segurados

Aposentadoria por invalidez

Aposentadoria por idade

Aposentadoria por tempo de contribuição

Aposentadoria especial

Aposentadoria da pessoa com deficiência

Auxílio-doença

Auxílio-acidente

Salário-maternidade

Salário-família

P/ dependentes
Pensão por morte

Auxílio-reclusão

Serviços P/ segurados e dependentes
Reabilitação profissional

Serviço social
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Distribuição dos Benefícios

BENEFÍCIOS
Empregado 

e Trab. 
Avulso

Empregado 
Doméstico

CI e 
Facultativo

Segurado 
especial Dependente

Aposentadoria 
por invalidez Sim Sim Sim Sim Não

Aposentadoria 
por idade 

(inclusive da 
pessoa c/ defic.)

Sim Sim Sim Sim Não

Aposent. tempo 
contribuição 
(inclusive da 

pessoa c/ defic.)

Sim Sim Sim (Obs.1 Obs. 2 Não

Aposentadoria 
especial Sim Não Não (Obs. 3) Não Não

Auxílio-doença Sim Sim Sim Sim Não

Auxílio-acidente Sim Sim Não Sim Não

Salário-
maternidade Sim Sim Sim Sim Não

Salário-família Sim Sim Não Não Não

Pensão por 
morte Não Não Não Não Sim

Auxílio-reclusão Não Não Não Não Sim

Distribuição dos Serviços

SERVIÇOS Empregado e 
Trab. Avulso

Empregado 
Doméstico

CI e 
Facultativo

Segurado 
especial Dependente

Reabilitação 
profissional Sim Sim Sim Sim Sim

Serviço 
social Sim Sim Sim Sim Sim
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CARÊNCIA

É o período correspondente a um número mínimo de contribuições mensais para que o 
beneficiário tenha direito ao benefício.

Requisitos e RMI

PRESTAÇÃO:
BENEFÍCIO/SERVIÇO Fato gerador Carência RMI

Aposentadoria por 
invalidez Art. 42 12 (em regra) 100%

Aposentadoria por 
idade 201, §7º,II 180 (em regra) 70% + 1% grupo de 12

Aposentadoria por 
tempo de contribuição 201, §7º, I 180 (em regra) 100%

Aposentadoria 
especial Anexo I 180 (em regra) 100%

Auxílio-doença Art. 59 12 (em regra) 91%

Auxílio-acidente Art. 86 zero 50%

Salário-maternidade Art. 71 10 ou zero

Salário-família Art. 65 zero

Pensão por morte Art. 74 zero 100%

Auxílio-reclusão Art. 80 zero 100%

Reabilitação 
profissional Art. 89 zero Não tem

Serviço social Art. 88 zero Não tem

Aposentadoria proporcional

Para filiados ao RGPS até 16/12/98 que cumpram três requisitos:

1. Idade mínima: 53 anos (H), 48 anos (M);

2. Tempo de Contribuição mínimo: 30 anos de contribuição (H), 25 anos de contribuição (M);

3. Pedágio: adicional de 40% do tempo que, em 16/12/98, faltava para atingir o limite de 30 
anos de contribuição (H), e 25 anos de contribuição (M).
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RMI = 70% do SB + 5% a cada ano que superar a soma de (2) + (3)

Aposentadoria proporcional (exemplo)

—> Em 16/12/98, Marinete contava com 15 anos de contribuição e 34 anos de idade.

—> Em 16/12/98, faltavam 10 anos para Marinete atingir 25 anos de contribuição.

—> Pedágio = 4 anos (40% de 10 anos).

—> No dia 16/12/2012, Marinete adquiriu direito à aposentadoria proporcional, pois, nessa 
data, ela completou 48 anos de idade, 29 anos de contribuição e terá cumprido o pedágio.

—> RMI = 70% do SB.

—> Se Marinete tivesse trabalhado mais um ano, a RMI seria 100% do SB.

Aposentadoria da pessoa com deficiência

Regulamenta o § 1º do art. 201 da CF.

Pessoa com deficiência: aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, 
mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir 
sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais 
pessoas (LC nº 142/2013, art. 2º).

Sensorial: relativa aos sentidos.

Aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência  
(LC nº 142/2013, art. 3º)

Deficiência
Tempo de contribuição

Homem Mulher

Grave 25 20

Moderada 29 24

Leve 33 28

RMI: 100% do SB

FP só entra se for para aumentar a RMI.



 

www.acasadoconcurseiro.com.br3048

Aposentadoria por idade da pessoa com deficiência (LC nº 142/2013, art. 3º)

Tempo de 
contribuição Deficiência

Idade

Homem Mulher

15 anos, desde 
que comprovada 
a existência de 

deficiência durante 
igual período.

Independe do grau 60 55

RMI: 70% do SB + 1% a cada grupo 12 contribuições mensais. Limitado a 100% do SB

FP só entra se for para aumentar a RMI.

CÁLCULO DO SB 

BENEFÍCIO SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO

Aposentadoria por ida-
de, aposentadoria por 
tempo de contribuição e 
aposentadoria da pessoa 
com deficiência

Média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição 
correspondente a 80% de todo o período contributivo, multiplicada pelo 
fator previdenciário.
FP – Na aposentadoria por idade e na da pessoa com deficiência, o FP só 
será aplicado se resultar em renda mensal de valor mais elevado.

Aposentadoria por inva-
lidez, aposentadoria es-
pecial, auxílio-doença e 
auxílio-acidente

Média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição 
correspondentes a 80% de todo o período contributivo.

Lei nº 8.213/91, art. 29-C: opção pela aposentadoria por TC sem incidência do FP

Lei 8.213/91, art. 29-C: opção 
pela aposentadoria por TC 

sem incidência do FP

Idade + TC TC mínimo

Homem Mulher Homem Mulher

Até 30/12/2018 95 85

35 30

De 31/12/2018 a 30/12/2020 96 86

De 31/12/2020 a 30/12/2022 97 87

De 31/12/2020 a 30/12/2022 98 88

De 31/12/2024 a 30/12/2026 99 89

A partir de 31/12/2026 100 90
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Opção pela aposentadoria por TC sem incidência do FP

Art. 29-C …………... 

§ 1º Para os fins do disposto no caput, serão somadas as frações em meses completos de tempo 
de contribuição e idade.

Exemplo: João, comerciário, tem hoje:

TC: 35 anos e 8 meses
Id: 59 anos e 4 meses
TC + Id = 95

§ 3º Para efeito de aplicação do disposto no caput e no § 2º, o tempo mínimo de contribuição 
do professor e da professora que comprovarem exclusivamente tempo de efetivo exercício de 
magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio será de, respectivamente, 30 
e 25 anos, e serão acrescidos cinco pontos à soma da idade com o tempo de contribuição.

Exemplo: Helena, professora do ensino médio:

TC: 25 anos
Id: 55
TC + Id + 5 = 85

FATOR PREVIDENCIÁRIO

Será calculado considerando-se a idade, a expectativa de sobrevida e o tempo de contribuição 
do segurado ao se aposentar, mediante a fórmula:

f = fator previdenciário; 

Es = expectativa de sobrevida no momento da aposentadoria;
Tc = tempo de contribuição até o momento da aposentadoria;
Id = idade no momento da aposentadoria; e
a = alíquota de contribuição correspondente a 0,31.
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Tábua de expectativa de vida – IBGE 2013 – (ambos os sexos)

Idade exata
(em anos)

Expectativa de vida 
(em anos)

Idade exata  
(em anos)

Expectativa de vida 
(em anos)

45 34,1 56 24,9

46 33,2 57 24,1

47 32,3 58 23,3

48 31,5 59 22,6

49 30,6 60 21,8

50 29,8 61 21

51 29 62 20,3

52 28,1 63 19,6

53 27,3 64 18,8

54 26,5 65 18,1

55 25,7 66 17,4

Exemplo de cálculo do Fator Previdenciário

Joaquim José, 65 anos de idade, após completar 34 anos de contribuição, requereu 
aposentadoria por idade. Sua expectativa de sobrevida, de acordo com a tabela do IBGE, é de 
18,1 anos. Qual é o valor do fator previdenciário?

Exemplo de cálculo do Fator Previdenciário 

Joaquim José, 65 anos de idade, após completar 34 anos 
de contribuição, requereu aposentadoria por idade. Sua 
expectativa de sobrevida, de acordo com a tabela do 
IBGE, é de 18,1 anos. Qual é o valor do fator 
previdenciário? 

f = 
34 x 0,31  

X [1 + 
(65 + 34 x 0,31)  ] = 1,02 

18,1 100  

Maria Marta, 47 anos de idade, contribui para a previdência desde os 17 anos de idade, 
contando com 30 anos de contribuição. Sua expectativa de sobrevida, de acordo com a tabela 
do IBGE, é de 32,3 anos. Qual é o valor do fator previdenciário?

Exemplo de cálculo do Fator Previdenciário 

Maria Marta, 47 anos de idade, contribui para a previdência 
desde os 17 anos de idade, contando com 30 anos de 
contribuição. Sua expectativa de sobrevida, de acordo com 
a tabela do IBGE, é de 32,3 anos. Qual é o valor do fator 
previdenciário? 

f = 
35 x 0,31  

x [1 + 
(47 + 35 x 0,31)  ] = 0,53 

32,3 100  
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Salário-maternidade para homem

Art. 71-A. Ao segurado ou segurada da Previdência Social que adotar ou obtiver guarda judicial 
para fins de adoção de criança é devido salário-maternidade pelo período de 120 dias.

§ 1º O salário-maternidade de que trata este artigo será pago diretamente pela Previdência 
Social.

§ 2º Ressalvado o pagamento do salário-maternidade à mãe biológica e o disposto no art. 71-B, 
não poderá ser concedido o benefício a mais de um segurado, decorrente do mesmo processo 
de adoção ou guarda, ainda que os cônjuges ou companheiros estejam submetidos a Regime 
Próprio de Previdência Social.

Art. 71-B. No caso de falecimento da segurada ou segurado que fizer jus ao recebimento do salário-
maternidade, o benefício será pago, por todo o período ou pelo tempo restante a que teria direito, 
ao cônjuge ou companheiro sobrevivente que tenha a qualidade de segurado, exceto no caso do 
falecimento do filho ou de seu abandono, observadas as normas aplicáveis ao salário-maternidade.

§ 1º O pagamento do benefício de que trata o caput deverá ser requerido até o último dia do 
prazo previsto para o término do salário-maternidade originário.

§ 2º O benefício de que trata o caput será pago diretamente pela Previdência Social durante 
o período entre a data do óbito e o último dia do término do salário-maternidade originário e 
será calculado sobre: [...]

SALÁRIO-FAMÍLIA

Fato gerador Ser segurado de baixa renda (SC de até R$1.212,64); e ter filho (ou 
equiparado) até 14 anos ou inválido 

Beneficiários

a) Empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso;
b) Aposentado por invalidez ou por idade; e
c) Demais aposentados a partir dos 65 anos de idade, se homem, ou 60 
anos de idade, se mulher. 

Carência Não é exigida.

Renda mensal inicial

Uma cota em relação a cada filho (ou equiparado) até 14 anos de idade 
ou inválido. O valor da cota é de:
I – R$41,37 para o segurado com remuneração mensal não superior a 
R$806,80; e
II – R$29,16 para o segurado com remuneração mensal superior a 
R$806,80 e igual ou inferior a R$1.212,64



 

www.acasadoconcurseiro.com.br3052

DIB

BENEFÍCIO Data do início do benefício

Aposentadoria por 
invalidez

I – Precedida de auxílio-doença – dia imediato ao da cessação do auxílio-
doença.
II – Não precedida de auxílio-doença:

 • Para o segurado empregado: a contar do 16º dia do afastamento da 
atividade ou a partir da data da entrada do requerimento, se entre o 
afastamento e a entrada do requerimento decorrerem mais de 30 dias; e

 • Para os demais segurados: a contar da data do início da incapacidade ou 
da data da entrada do requerimento, se entre essas datas decorrerem 
mais de 30 dias.

Aposentadoria 
por idade e 

Aposentadoria 
por tempo de 
contribuição

I – Para os segurados empregado e empregado doméstico:
 • A partir da data do desligamento do emprego, quando requerido no 

prazo de 90 dias, contados da data do desligamento; ou
 • A partir da data do requerimento, quando não houver desligamento do 

emprego ou quando for requerida depois de 90 dias, contados da data do 
desligamento;

II – para os demais segurados, da data da entrada do requerimento.

Aposentadoria 
especial

I – Para o segurado empregado: 
a) A partir da data do desligamento do emprego, quando requerido no prazo 
de 90 dias, contados da data do desligamento; ou 
b) A partir da data do requerimento, quando não houver desligamento do 
emprego ou quando for requerida depois de 90 dias, contados da data do 
desligamento; 
II – para o trabalhador avulso e o cooperado filiado à cooperativa de trabalho 
ou de produção: a partir da data do requerimento.

Auxílio-doença

I – Quando requerido até o 30º dia do afastamento da atividade: 
a) para o segurado empregado: a contar do 16º dia do afastamento da 
atividade; 
b) para os demais segurados: a contar da data do início da incapacidade. 
II – quando requerido após o 30º dia do afastamento da atividade: a contar da 
data de entrada do requerimento, para todos os segurados. 

Auxílio-acidente A partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença.

Salário-maternidade
Coincidirá com a data do fato gerador, mas se a DAT for anterior ao nascimento 
da criança, a DIB será fixada conforme atestado médico original específico 
apresentado pela segurada.

Salário-família

A partir da data da apresentação da certidão de nascimento do filho ou da 
documentação relativa ao equiparado, estando condicionado à apresentação 
anual de atestado de vacinação obrigatória, até 6 anos de idade, e de 
comprovação semestral de frequência à escola do filho ou equiparado, a 
partir dos 7 anos de idade.
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Pensão por morte

I – Requerida até 90 dias do óbito: DIB e DIP – data do óbito;
II – Requerida após 90 dias do óbito:

 • DIB – data do óbito;
 • DIP – data do requerimento;

III – Nos casos de morte presumida:
 • Data da sentença declaratória de ausência, expedida por autoridade 

judiciária; ou
 • Data da ocorrência do desaparecimento do segurado por motivo de 

catástrofe, acidente ou desastre, mediante prova hábil. 

Auxílio-reclusão Data do efetivo recolhimento do segurado à prisão, se requerido até 90 dias 
depois desta, ou na data do requerimento, se posterior. 

DCB

BENEFÍCIO Data da cessação do benefício

Aposentadoria por invalidez
Retorno voluntário à atividade; 
Recuperação da capacidade laborativa; e 
Morte do segurado.

Aposentadoria por idade e Aposentadoria por 
tempo de contribuição Somente com a morte do segurado.

Aposentadoria especial

Em regra, com a morte do segurado.
Mas também cessará se o segurado retornar à 
atividade que o sujeite aos agentes nocivos, que 
prejudiquem sua saúde ou integridade física (Lei 
nº  8.213/91, art. 57, § 8º c/c art. 46).

Art. 47. Verificada a recuperação da capacidade de trabalho do aposentado por invalidez, será 
observado o seguinte procedimento:

I – quando a recuperação ocorrer dentro de 5 anos, contados da data do início da aposentadoria 
por invalidez ou do auxílio-doença que a antecedeu sem interrupção, o benefício cessará:

a) de imediato, para o segurado empregado que tiver direito a retornar à função que 
desempenhava na empresa quando se aposentou, na forma da legislação trabalhista, valendo 
como documento, para tal fim, o certificado de capacidade fornecido pela Previdência Social; 
ou

b) após tantos meses quantos forem os anos de duração do auxílio-doença ou da aposentadoria 
por invalidez, para os demais segurados;

II – quando a recuperação for parcial, ou ocorrer após o período do inciso I, ou ainda quando 
o segurado for declarado apto para o exercício de trabalho diverso do qual habitualmente 
exercia, a aposentadoria será mantida, sem prejuízo da volta à atividade:
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a) no seu valor integral, durante 6 meses contados da data em que for verificada a recuperação 
da capacidade;

b) com redução de 50%, no período seguinte de 6 meses;

c) com redução de 75%, também por igual período de 6 meses, ao término do qual cessará 
definitivamente.

DCB

BENEFÍCIO Data da cessação do benefício

Auxílio-doença

 • Recuperação da capacidade;
 • Transformação em aposentadoria por invalidez;
 • Transformação em auxílio-acidente; ou
 • Morte do segurado.

Auxílio-acidente
 • Aposentadoria do segurado; 
 • Morte do segurado;
 • Emissão de certidão de tempo de contribuição.

Salário-família 

 • Por morte do filho ou equiparado, a contar do mês seguinte ao do 
óbito;

 • Quando o filho ou equiparado completar 14 anos de idade, salvo se 
inválido, a contar do mês seguinte ao da data do aniversário;

 • Pela recuperação da capacidade do filho ou equiparado inválido, a 
contar do mês seguinte ao da cessação da incapacidade;

 • Pelo desemprego do segurado; ou
 • Pela morte do segurado. 

Salário-maternidade

a) Após o decurso do prazo legal (período de duração); 

b) Pelo óbito da segurada;

c) Para a segurada empregada, pela dispensa sem justa causa durante o 
período de estabilidade.
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A cota individual da pensão por morte cessará:

Lei nº 8.213/91, art. 77, § 2º:

I – pela morte do pensionista;

II – para filho, pessoa a ele equiparada ou irmão, de ambos os sexos, ao completar 21 anos de 
idade, salvo se for inválido ou com deficiência;

III – para filho ou irmão inválido, pela cessação da invalidez;

IV – para filho ou irmão que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave, pelo 
afastamento da deficiência, nos termos do regulamento;

V – para cônjuge ou companheiro:

a) se inválido ou com deficiência, pela cessação da invalidez ou pelo afastamento da deficiência, 
respeitados os períodos mínimos decorrentes da aplicação das alíneas “b” e “c”;

b) em 4 meses, se o óbito ocorrer sem que o segurado tenha vertido 18 contribuições mensais 
ou se o casamento ou a união estável tiverem sido iniciados em menos de 2 anos antes do óbito 
do segurado

A alínea “b” não será aplicada se o óbito do segurado decorrer de acidente de qualquer 
natureza ou de doença profissional ou do trabalho. Nesse caso, aplicam-se as alíneas “a” ou “c”, 
conforme o caso.

V – para cônjuge ou companheiro:

c) transcorridos os seguintes períodos, se o óbito ocorrer depois de vertidas 18 contribuições 
mensais e pelo menos 2 anos após o início do casamento ou da união estável:

Idade do beneficiário na data do 
óbito do segurado

Duração da cota individual do 
cônjuge ou companheiro

Menos de 21 anos 3 anos

Entre 21 e 26 anos 6 anos

Entre 27 e 29 anos 10 anos

Entre 30 e 40 anos 15 anos

Entre 41 e 43 anos 20 anos

44 anos ou mais Vitalícia
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DCB

Pensão por morte Data da cessação do benefício

Cessação do
benefício

a) Com a extinção da cota individual do último pensionista;
b) No caso de morte presumida, se verificado o reaparecimento do segurado.

Auxílio-reclusão Data da cessação do benefício

Cessação do 
pagamento da cota 

individual
Aplicam-se as mesmas regras da pensão por morte (Lei nº 8.213/91, art. 80).

Cessação do
benefício

I – com a extinção da última cota individual;
II – se o segurado passar a receber aposentadoria;
III – pelo óbito do segurado;
IV – na data da soltura;
V – quando o segurado deixar a prisão por livramento condicional ou por 
cumprimento da pena em regime aberto.

Abono anual

RPS, Art. 120. Será devido abono anual ao segurado e ao dependente que, durante o ano, recebeu 
auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria, salário-maternidade, pensão por morte ou auxílio-
reclusão.

§ 1º O abono anual será calculado, no que couber, da mesma forma que a gratificação natalina 
dos trabalhadores, tendo por base o valor da renda mensal do benefício do mês de dezembro 
de cada ano.

§ 2º O valor do abono anual correspondente ao período de duração do salário-maternidade 
será pago, em cada exercício, juntamente com a última parcela do benefício nele devida.

Acumulação de benefícios

Salvo no caso de direito adquirido, não é permitido o recebimento conjunto dos seguintes 
benefícios do RGPS:

I – aposentadoria e auxílio-doença;

II – mais de uma aposentadoria;

III – aposentadoria e abono de permanência em serviço;
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IV – salário-maternidade e auxílio-doença;

V – mais de um auxílio-acidente;

VI – mais de uma pensão deixada por cônjuge ou companheiro, ressalvado o direito de opção 
pela mais vantajosa.

VII – auxílio-acidente com qualquer aposentadoria.

É vedado o recebimento conjunto do seguro-desemprego com qualquer benefício do RGPS, 
exceto pensão por morte, auxílio-reclusão, auxílio-acidente, auxílio-suplementar ou abono de 
permanência em serviço (RPS, art. 167, § 2º).

Acidente do trabalho (Lei nº 8.213, art. 19)

Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou de 
empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho do segurado especial, provocando lesão 
corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou 
temporária, da capacidade para o trabalho.

Doenças ocupacionais (Lei nº 8.213, art. 20)

Também são consideradas como acidente do trabalho as seguintes entidades mórbidas:

I – doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do 
trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo 
Ministério do Trabalho e Previdência Social;

II – doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições 
especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da 
relação mencionada no inciso I.

=> A relação de agentes patogênicos causadores de doenças profissionais ou do trabalho 
encontra-se no anexo II do RPS.

§ 2º Em caso excepcional, constatando-se que a doença não incluída na relação prevista nos 
incisos I e II deste artigo resultou das condições especiais em que o trabalho é executado e com 
ele se relaciona diretamente, a Previdência Social deve considerá-la acidente do trabalho.

§ 1º Não são consideradas como doença do trabalho:

a) a doença degenerativa;

b) a inerente a grupo etário;
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c) a que não produza incapacidade laborativa;

d) a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, 
salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela 
natureza do trabalho.

Art. 21. Equiparam-se também ao acidente do trabalho:

I – o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído 
diretamente para a morte do segurado, para redução ou perda da sua capacidade para o 
trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação;

II – o acidente sofrido pelo segurado no local e no horário do trabalho, em consequência de:

a) ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou companheiro de 
trabalho;

b) ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa relacionada ao trabalho;

c) ato de imprudência, de negligência ou de imperícia de terceiro ou de companheiro de 
trabalho;

d) ato de pessoa privada do uso da razão;

e) desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos ou decorrentes de força maior;

III – a doença proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício de sua 
atividade;

IV – o acidente sofrido pelo segurado ainda que fora do local e horário de trabalho:

a) na execução de ordem ou na realização de serviço sob a autoridade da empresa;

b) na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa para lhe evitar prejuízo ou 
proporcionar proveito;

c) em viagem a serviço da empresa, inclusive para estudo quando financiada por esta dentro 
de seus planos para melhor capacitação da mão-de-obra, independentemente do meio de 
locomoção utilizado, inclusive veículo de propriedade do segurado;

d) no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, qualquer que seja o 
meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado.

Lei nº 8.213, art. 21

§ 1º Nos períodos destinados a refeição ou descanso, ou por ocasião da satisfação de outras 
necessidades fisiológicas, no local do trabalho ou durante este, o empregado é considerado no 
exercício do trabalho.
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§ 2º Não é considerada agravação ou complicação de acidente do trabalho a lesão que, 
resultante de acidente de outra origem, se associe ou se superponha às consequências do 
anterior.

Nexo técnico epidemiológico (Lei nº 8.213, art. 21-A)

Art. 21-A. A perícia médica do INSS considerará caracterizada a natureza acidentária da 
incapacidade quando constatar ocorrência de nexo técnico epidemiológico entre o trabalho e 
o agravo, decorrente da relação entre a atividade da empresa ou do empregado doméstico e a 
entidade mórbida motivadora da incapacidade elencada na Classificação Internacional de Doenças 
(CID), em conformidade com o que dispuser o regulamento.

§ 1º A perícia médica do INSS deixará de aplicar o disposto neste artigo quando demonstrada a 
inexistência do nexo de que trata o caput deste artigo.

§ 2º A empresa ou o empregador doméstico poderão requerer a não aplicação do nexo técnico 
epidemiológico, de cuja decisão caberá recurso, com efeito suspensivo, da empresa, do 
empregador doméstico ou do segurado ao Conselho de Recursos da Previdência Social.

Comunicação do Acidente de Trabalho (CAT)

Art. 22. A empresa ou o empregador doméstico deverão comunicar o acidente do trabalho à 
Previdência Social até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência e, em caso de morte, de imediato, 
à autoridade competente, sob pena de multa variável entre o limite mínimo e o limite máximo 
do salário de contribuição, sucessivamente aumentada nas reincidências, aplicada e cobrada pela 
Previdência Social.

§ 1º Da comunicação a que se refere este artigo receberão cópia fiel o acidentado ou seus 
dependentes, bem como o sindicato a que corresponda a sua categoria.

§ 2º Na falta de comunicação por parte da empresa, podem formalizá-la o próprio acidentado, 
seus dependentes, a entidade sindical competente, o médico que o assistiu ou qualquer 
autoridade pública, não prevalecendo nestes casos o prazo previsto neste artigo.

§ 3º A comunicação a que se refere o § 2º não exime a empresa de responsabilidade pela falta 
do cumprimento do disposto neste artigo.

§ 4º Os sindicatos e entidades representativas de classe poderão acompanhar a cobrança, pela 
Previdência Social, das multas previstas neste artigo.

§ 5º A multa de que trata este artigo não se aplica na hipótese do caput do art. 21-A.
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Dia do acidente (Lei nº 8.213, art. 23)

Art. 23. Considera-se como dia do acidente, no caso de doença profissional ou do trabalho, a data 
do início da incapacidade laborativa para o exercício da atividade habitual, ou o dia da segregação 
compulsória, ou o dia em que for realizado o diagnóstico, valendo para este efeito o que ocorrer 
primeiro.

Manutenção do contrato de trabalho (Lei nº 8.213, art. 118)

Art. 118. O segurado que sofreu acidente do trabalho tem garantida, pelo prazo mínimo de doze 
meses, a manutenção do seu contrato de trabalho na empresa, após a cessação do auxílio-doença 
acidentário, independentemente de percepção de auxílio-acidente.

EMPRESA (Lei nº 8.212/91, art. 15)

É a firma individual ou a sociedade que assume o risco de atividade econômica urbana ou rural, 
com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e as entidades da administração pública direta, 
indireta e fundacional.

EQUIPARAM-SE À EMPRESA (RPS, art. 12, § único):

I – o contribuinte individual, em relação a segurado que lhe presta serviço; 

II – a cooperativa, a associação ou a entidade de qualquer natureza ou finalidade, inclusive a 
missão diplomática e a repartição consular de carreiras estrangeiras; 

III – o operador portuário e o OGMO; e

IV – o proprietário ou dono de obra de construção civil, quando pessoa física, em relação a 
segurado que lhe presta serviço.

EMPREGADOR DOMÉSTICO

Aquele que admite a seu serviço, mediante remuneração, sem finalidade lucrativa, empregado 
doméstico. 
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Financiamento da Seguridade Social

Receitas da 
Seguridade Social

(no âmbito federal)

Da União

Das Contribuições 
Sociais

Contribuições Sociais 
Previdenciárias

Dos segurados

Das empresas

Empregadores 
domésticos

Contribuições Sociais 
não previdenciárias

Das empresas, sobre 
faturamento e lucro

Sobre receita 
de concursos de 

prognósticos

Do importador

De outras fontes

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Art. 167. São vedados:

(...)

XI – a utilização dos recursos provenientes das contribuições sociais de que trata o art. 195, I, 
“a” e II, para a realização de despesas distintas do pagamento de benefícios do regime geral de 
previdência social de que trata o art. 201. 

CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO

Lei nº 8.212/91

Art. 16. A contribuição da União é constituída de recursos adicionais do Orçamento Fiscal, fixados 
obrigatoriamente na Lei Orçamentária anual.

Parágrafo único. A União é responsável pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras 
da seguridade social, quando decorrentes do pagamento de benefícios de prestação continuada 
da previdência social, na forma da Lei Orçamentária anual.
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BASE DE CÁLCULO

CONTRIBUINTE BASE DE CÁLCULO

Segurados Salário-de-contribuição

Segurado Especial Receita bruta da comercialização da produção rural.

Empresas Remuneração paga ou creditada aos segurados empregado, 
trabalhador avulso e contribuinte individual.

Empregador doméstico Salário-de-contribuição do empregado doméstico a seu serviço.

EMPREGADO, TRABALHADOR AVULSO E EMPREGADO DOMÉSTICO  
(Lei nº 8.212/91, art. 20)

SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO ALÍQUOTA

até 1.556,94 8%

de 1.556,95 até 2.594,92 9%

de 2.594,93 até 5.189,82 11%

Contribuinte individual e segurado facultativo

Art. 21. A alíquota de contribuição dos segurados CI e facultativo será de 20% sobre o respectivo 
SC. [...]

§ 2º No caso de opção pela exclusão do direito ao benefício de aposentadoria por tempo de 
contribuição ...

I – 11% p/ CI sem relação de trabalho com empresas e p/ segurado facultativo;

II – 5% p/ MEI e para segurado facultativo sem renda própria que se dedique exclusivamente 
ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, desde que pertencente a família de baixa 
renda.

§ 4º Família inscrita no CadÚnico, renda mensal de até 2 SM.

Art. 30, § 4º Na hipótese de o CI prestar serviço a uma ou mais empresas, poderá deduzir, da 
sua contribuição mensal, 45% da contribuição da empresa, efetivamente recolhida ou declarada, 
incidente sobre a remuneração que esta lhe tenha pago ou creditado, limitada a dedução a 9%do 
respectivo SC.



MTE - Auditor Fiscal do Trabalho – Seguridade Social e Legislação Previdenciária – Prof. Hugo Goes

www.acasadoconcurseiro.com.br 3063

1. Facultativo

A) 20% X SC

B) 11% X SM

C) 5% x SM

(C) sem renda própria que se dedique exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, desde 
que pertencente a família de baixa renda.

2. CI que trabalhe por conta própria, sem relação de trabalho com empresa

A) 20% X SC

B) 11% X SM

C) 5% X SM

(C) Se for MEI

3. CI com relação de trabalho com empresa

(20% X SC) – dedução

A dedução é igual a 45% da contribuição da empresa, limitada a 9% do SC.

SEGURADO ESPECIAL (Lei nº 8.212/91, art. 25)

CONTRIBUIÇÃO BASE DE CÁLCULO ALÍQUOTAS

Para a Seguridade Social Receita bruta da comercialização da 
produção rural. 2%

Para financiamento das prestações 
por acidente do trabalho.

Receita bruta da comercialização da 
produção rural. 0,1%

Observação: 
Além das contribuições acima, o segurado especial poderá contribuir, facultativamente, com 20% 
sobre o SC, para fazer jus a benefícios com valores superiores a um salário mínimo, bem como à 
aposentadoria por tempo de contribuição.
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Contribuição da empresa (Lei nº 8.212/91, art. 22)

I – 20% (ou 22,5%) sobre remuneração de empregado e trabalhador avulso.

II – 1%, 2% ou 3% sobre remuneração de empregado e trabalhador avulso.

III – 20% (ou 22,5%) sobre remuneração de CI.

IV – (Execução suspensa pela Resolução do Senado nº 10, de 2016)

Aposentadoria Especial

II: RAT + 12%, 9% ou 6%.

III: + 12%, 9% ou 6% (cooperativa de produção). 

IV: + 9%, 7% ou 5%.

I – Empresas em geral

Base de cálculo
Alíquota

Seguridade social RAT

Total das remunerações pagas, devidas ou creditadas 
aos segurados empregados e trabalhadores avulsos. 20% (1%, 2% ou 3%) X FAP

Total das remunerações pagas ou creditadas aos 
segurados contribuintes individuais. 20%  – 

Contribuição da empresa (Lei nº 8.212/91, art. 22, § 1º)

II – Instituições Financeiras

Base de cálculo
Alíquota

Seguridade social RAT

Total das remunerações pagas, devidas ou creditadas 
aos segurados empregados e trabalhadores avulsos. 22,5% (1%, 2% ou 3%) X FAP

Total das remunerações pagas ou creditadas aos 
segurados contribuintes individuais. 22,5%  – 
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Contribuição da empresa (Lei nº 8.212/91, art. 22)

III – Empregador Rural Pessoa Física

Base de cálculo
Alíquota

Seguridade social RAT

Receita bruta proveniente da comercialização  
da sua produção. 2% 0,1%

Total das remunerações pagas ou creditadas aos 
segurados contribuintes individuais. 20%  – 

Contribuição da empresa (Lei nº 8.212/91, art. 22-A)

IV – Produtor rural pessoa jurídica e Agroindústria

Base de cálculo
Alíquota

Seguridade social RAT

Receita bruta proveniente da comercialização 
 da sua produção. 2,5% 0,1%

Total das remunerações pagas ou creditadas aos 
segurados contribuintes individuais. 20%  – 

Contribuição da empresa (Lei nº 8.212/91, art. 22, § 6º)

V – Associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional

Base de cálculo
Alíquota

Seguridade social RAT

Receita bruta, decorrente dos espetáculos despor-
tivos de que participem em todo território nacional 
em qualquer modalidade desportiva, inclusive jogos 
internacionais, e de qualquer forma de patrocínio, 
licenciamento de uso de marcas e símbolos, publici-
dade, propaganda e de transmissão de espetáculos 
desportivos.

5%

20%  – 
Total das remunerações pagas ou creditadas aos 

segurados contribuintes individuais.
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Desoneração da Folha (Lei nº 12.546/2011, art. 7º e 7º-A)

Poderão contribuir sobre o valor da receita bruta, excluídas as vendas canceladas e 
os descontos incondicionais concedidos, em substituição às contribuições dos incisos 
I e III do art. 22 da Lei nº 8.212/91.

EMPRESAS ALÍQUOTA

De TI e TIC; concepção, desenvolvimento ou projeto de circuitos integrados; do setor 
hoteleiro enquadradas na subclasse 5510-8/01 do CNAE; do setor de construção 
civil, enquadradas nos grupos 412, 432, 433 e 439 do CNAE; de construção de obras 
de infraestrutura, enquadradas nos grupos 421, 422, 429 e 431 da CNAE.

4,5%

De call center. 3%

De transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal, 
intermunicipal em região metropolitana, intermunicipal, interestadual e 
internacional enquadradas nas classes 4921-3 e 4922-1 do CNAE; de transporte 
ferroviário de passageiros, enquadradas nas subclasses 4912-4/01 e 4912-4/02 do 
CNAE; de transporte metroferroviário de passageiros, enquadradas na subclasse 
4912-4/03 do CNAE

2%

Contribuição da empresa (Lei nº 12.546/2011, arts. 8º e 8º-A)

Poderão contribuir sobre o valor da receita bruta, excluídas as vendas canceladas e 
os descontos incondicionais concedidos, em substituição às contribuições dos incisos 
I e III do art. 22 da Lei nº 8.212/91.

EMPRESAS ALÍQUOTA

a) de manutenção e reparação de aeronaves, motores, componentes e equipamentos 
correlatos;
b) de navegação de apoio marítimo e de apoio portuário.
c) de manutenção e reparação de embarcações;
d) de varejo que exercem as atividades listadas no Anexo II da Lei nº 12.546/2011;
e) que fabricam os produtos classificados na TIPI, nos códigos referidos no Anexo I 
da Lei nº 12.546/2011 (ressalvados os códigos enquadrados nas alíquotas de 1,5% 
e 1%).

2,5%

Que fabricam os produtos classificados na TIPI nos códigos 02.03, 0206.30.00, 
0206.4, 02.07, 02.09, 02.10.1, 0210.99.00, 03.03, 03.04, 0504.00, 05.05, 1601.00.00, 
16.02, 1901.20.00 Ex 01, 1905.90.90 Ex 01 e 03.02, exceto 0302.90.00.

1%
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De transporte aéreo de carga; de transporte aéreo de passageiros regular; de 
transporte marítimo de carga na navegação de cabotagem; de transporte marítimo 
de passageiros na navegação de cabotagem; de transporte marítimo de carga na 
navegação de longo curso; de transporte marítimo de passageiros na navegação 
de longo curso; de transporte por navegação interior de carga; de transporte por 
navegação interior de passageiros em linhas regulares; que realizam operações de 
carga, descarga e armazenagem de contêineres em portos organizados, enquadradas 
nas classes 5212-5 e 5231-1 da CNAE 2.0; de transporte rodoviário de cargas, 
enquadradas na classe 4930-2 da CNAE 2.0; de transporte ferroviário de cargas, 
enquadradas na classe 4911-6 da CNAE 2.0; e jornalísticas e de radiodifusão sonora 
e de sons e imagens de que trata a Lei no 10.610, de 20 de dezembro de 2002, 
enquadradas nas classes 1811-3, 5811-5, 5812-3, 5813-1, 5822-1, 5823-9, 6010-1, 
6021-7 e 6319-4 da CNAE; que fabricam os produtos classificados na TIPI nos códigos 
6309.00, 64.01 a 64.06 e 87.02, exceto 8702.90.10.

1,5%

Contribuição da empresa (LC nº 123/06, art. 18-C, § 1º, III)

VIII – Contribuição patronal do Microempreendedor individual (MEI)

Base de cálculo
Alíquota

Seguridade social RAT

Salário-de-contribuição do empregado que lhe presta 
serviço. 3%  – 

Contribuição do empregador doméstico

Lei nº 8.212/91 

Art. 24. A contribuição do empregador doméstico incidente sobre o salário de contribuição do 
empregado doméstico a seu serviço é de:

I – 8% (oito por cento); e

II – 0,8% (oito décimos por cento) para o financiamento do seguro contra acidentes de trabalho.

Base de cálculo
Alíquota

Seguridade social SAT

Salário de contribuição do empregado doméstico a 
seu serviço. 8% 0,8%
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CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADOR DOMÉSTICO

LC nº 150, art. 34. O Simples Doméstico assegurará o recolhimento mensal, mediante documento 
único de arrecadação, dos seguintes valores: 

I – 8% a 11% de contribuição previdenciária, a cargo do empregado doméstico, nos termos do 
art. 20 da Lei 8.212/91; 

II – 8% de contribuição patronal previdenciária para a seguridade social, a cargo do empregador 
doméstico; 

III – 0,8% de contribuição social para financiamento do seguro contra acidentes do trabalho; 

IV – 8% de recolhimento para o FGTS; 

V – 3,2%, destinada ao pagamento da indenização compensatória da perda do emprego; e 

VI – IR retido na fonte, se incidente.

OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE SOCIAL

 • Cofins

 • PIS/Pasep

 • CSLL

 • Incidente s/ concursos de prognósticos

 • Cofins – Importação

 • PIS/Pasep – Importação

PIS/PASEP

O PIS/Pasep será calculado mediante a aplicação das seguintes alíquotas:

I – no caso das pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes são equiparadas pela legislação 
do imposto de renda, inclusive as empresas públicas e as sociedades de economia mista e suas 
subsidiárias:

a) 0,65% sobre o faturamento mensal, para as que estão sujeitas ao regime de incidência 
cumulativa (Lei nº 9.715/98, art. 8º, I); e

b) 1,65% sobre o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica, para as que estão 
sujeitas ao regime de incidência não cumulativa (Lei nº 10.637/2002, art. 2º).

II – 1% sobre a folha de salários, no caso das entidades sem fins lucrativos (Lei nº 9.715/98, art. 
8º, II);
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III – 1% sobre o valor das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de 
capital recebidas, no caso pessoas jurídicas de direito público interno (Lei nº 9.715/98, art. 8º, 
III).

As pessoas jurídicas de direito privado e as que lhe são equiparadas pela legislação do imposto 
de renda, que apuram o IRPJ:

a) com base no lucro presumido ou arbitrado estão sujeitas à incidência cumulativa.

b) com base no lucro real estão sujeitas à incidência não cumulativa, exceto: instituições 
financeiras, cooperativas, pessoas jurídicas que tenham por objeto a securitização de créditos 
imobiliários, operadoras de planos de saúde.

O regime de incidência não cumulativa permite o desconto de créditos calculados mediante 
a aplicação da mesma alíquota (1,65%) sobre custos, despesas e encargos da pessoa jurídica, 
como, por exemplo: 

 • bens adquiridos para revenda;

 • bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou 
fabricação de bens ou produtos destinados à venda;

 • aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas 
atividades da empresa;

 • energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas nos 
estabelecimentos da pessoa jurídica;

 • benfeitorias em imóveis de terceiros, quando o custo tenha sido suportado pela locatária; 

II – 1% sobre a folha de salários, no caso das entidades sem fins lucrativos

Exemplos:

Templos de qualquer culto; partidos políticos; instituições de educação e de assistência social 
que preencham as condições e requisitos do art. 12 da Lei nº 9.532/97; instituições de caráter 
filantrópico, recreativo, cultural, científico e as associações, que preencham as condições 
e requisitos do art. 15 da Lei nº 9.532/97; sindicatos, federações e confederações; serviços 
sociais autônomos, criados ou autorizados por lei; conselhos de fiscalização de profissões 
regulamentadas; fundações de direito privado; condomínios de proprietários de imóveis 
residenciais ou comerciais;

RECEITAS DE OUTRAS FONTES

 • as multas, a atualização monetária e os juros moratórios;

 • remuneração recebida pela prestação de serviços de arrecadação, fiscalização e cobrança 
prestados a terceiros (3,5%);

 • as receitas provenientes de prestação de outros serviços e de fornecimento ou 
arrendamento de bens;

 • as demais receitas patrimoniais, industriais e financeiras;
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 • as doações, os legados, as subvenções e outras receitas eventuais;

 • 50% da receita obtida na forma do parágrafo único do art. 243 da CF, repassados pelo INSS 
aos órgãos responsáveis pelas ações de proteção à saúde e a ser aplicada no tratamento e 
recuperação de viciados em entorpecentes e drogas afins;

Nota: Constituição Federal, art. 243, parágrafo único:

“Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de 
entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a 
fundo especial com destinação específica, na forma da lei.”

 • 40% do resultado dos leilões dos bens apreendidos pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil;

 • 50% do valor total do prêmio recolhido pelas companhias seguradoras que mantêm o 
seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres. 
Este valor deve ser destinado ao SUS para o custeio da assistência médico-hospitalar aos 
segurados vitimados em acidentes de trânsito;

 • outras receitas previstas em legislação específica.

SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO (Lei nº 8.212, art. 28)

EMPREGADO E 
TRABALHADOR AVULSO

LIMITES

MÍNIMO MÁXIMO

A remuneração auferida em uma ou mais empresas, 
assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, 
devidos ou creditados a qualquer título, durante o 
mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que 
seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos 
habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos 
decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços 
efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição 
do empregador ou tomador de serviços, nos termos da 
lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo 
coletivo de trabalho ou sentença normativa;

O piso salarial da categoria 
ou;
Quando não existir piso sa-
larial da categoria, o salário 
mínimo, no seu valor men-
sal, diário ou horário.

R$5.189,82
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SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO

EMPREGADO DOMÉSTICO
LIMITES

MÍNIMO MÁXIMO

A remuneração registrada na 
Carteira Profissional e/ou na 
Carteira de Trabalho e Previdên-
cia Social.

O piso salarial da categoria 
ou;
Quando não existir piso salarial 
da categoria, o salário mínimo, 
no seu valor mensal, diário ou 
horário. 

R$ 5.189,82

CONTRIBUINTE INDIVIDUAL
LIMITES

MÍNIMO MÁXIMO

A remuneração auferida em 
uma ou mais empresas ou pelo 
exercício de sua atividade por 
conta própria, durante o mês.

O salário mínimo.
R$ 880,00 R$ 5.189,82

FACULTATIVO
LIMITES

MÍNIMO MÁXIMO

O valor por ele declarado. O salário mínimo.
R$ 880,00 R$ 5.189,82

REAJUSTAMENTO

O limite máximo do salário-de-contribuição é reajustado na mesma época e com os mesmos 
índices que os do reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social 
(Lei nº 8.212/91, art. 28, § 5º).

PARCELAS INTEGRANTES E NÃO INTEGRANTES DO SC

 • As parcelas relativas à indenização e ao ressarcimento, em geral, não estão incluídas nos 
conceitos de salário-de-contribuição e de remuneração.

 • Indenização é a reparação de danos causados a uma pessoa.
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 • Ressarcimento é a compensação de despesas que o trabalhador tenha efetuado em 
decorrência da execução do trabalho.

 • Remuneração é a retribuição pelos serviços prestados.

 • Os valores pagos pelo trabalho integram o salário-de-contribuição.

 • Os valores pagos para o trabalho não integram o salário-de-contribuição.

POLÊMICAS

STJ, REsp nº 1.230.957/RS – submetido à sistemática de julgamento dos recursos repetitivos 
(CPC, art. 543-C).

Não incide contribuição previdenciária sobre:

1. Terço constitucional de férias;

2. Aviso prévio indenizado;

3. Valor pago nos 30 dias que antecedem o auxílio-doença.

Auxílio-alimentação em pecúnia:

TNU, Súmula 67 – integra o SC.

STJ, REsp 1185685 – não integra.

Vale transporte em pecúnia:

STF, RE 478410 – não integra o SC.

STJ, REsp 1180562 – não integra o SC.

PARCELAS INTEGRANTES DO SC (exemplos)

I – Salário

II – Saldo de salário pago na rescisão do contrato de trabalho

III – Salário-maternidade

IV – Férias gozadas

V – 1/3 de férias gozadas (CF, art. 7º, XVII)

VI – 13º salário
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VII – Horas extras

VIII – O valor total das diárias para viagem, quando excederem a 50% da remuneração mensal 
do empregado.

IX – Gorjetas (espontâneas ou compulsórias)

X – Comissões e percentagens

XI – Salário pago sob a forma de utilidades (salário in natura)

XII – Remuneração do aposentado que retornar ao trabalho

XIII – Aviso prévio

XIV – Valor da compensação pecuniária a ser paga no âmbito do Programa de Proteção ao 
Emprego – PPE (Lei nº 13.189/2015, art. 9º)

PARCELAS NÃO INTEGRANTES DO SC

Lei nº 8.212/91, art. 28...............................

§ 9º Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente:

a) os benefícios do RGPS, nos termos e limites legais, com exceção do salário-materinidade;

b) a ajuda de custo e o adicional mensal recebidos pelo aeronauta, nos termos da Lei nº 
5.929/73;

Nota: LEI Nº 5.929/73

Na transferência provisória: um adicional mensal, nunca inferior a 25% do salário recebido na 
base.

Na transferência permanente: ajuda de custo, nunca inferior ao valor de 4 meses de salário, 
para indenização de despesas de mudança e instalação na nova base.

c) a parcela in natura recebida de acordo com o PAT, nos termos da Lei nº 6.321/76;

d) Férias indenizadas e respectivo 1/3 constitucional, pagos na rescisão, inclusive a dobra de 
férias de que trata o art. 137 da CLT;

e) as importâncias:

1. previstas no inciso I do art. 10 do ADCT (indenização de 40% do montante depositado no 
FGTS, nos casos de despedida sem justa causa);

2. relativas à indenização por tempo de serviço, anterior a 5/10/88, do empregado não 
optante pelo FGTS;

3. recebidas a título da indenização de que trata o art. 479 da CLT (indenização por despedida 
sem justa causa do empregado nos contratos por prazo determinado);



 

www.acasadoconcurseiro.com.br3074

4. recebidas a título da indenização de que trata o art. 14 da Lei nº 5.889/73 (indenização do 
tempo de serviço do safrista, quando da expiração normal do contrato);

5. recebidas a título de incentivo à demissão;

6. recebidas a título de abono de férias na forma dos arts. 143 e 144 da CLT;

7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados do 
salário;

Ganhos eventuais = liberalidade + sem habitualidade

8. recebidas a título de licença-prêmio indenizada;

9.  recebidas a título da indenização de que trata o art. 9º da Lei nº 7.238/84 (indenização por 
dispensa sem justa causa no período de 30 dias que antecede a correção salarial);

f) a parcela recebida a título de vale-transporte, na forma da legislação própria;

g) a ajuda de custo, em parcela única, recebida exclusivamente em decorrência de mudança de 
local de trabalho do empregado, na forma do art. 470 da CLT;

h) as diárias para viagens, desde que não excedam a 50% da remuneração mensal;

i) a importância recebida a título de bolsa de complementação educacional de estagiário, 
quando paga nos termos da Lei nº 11.788/08;

j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de acordo 
com lei específica; (Lei nº 10.101/2000, art. 3º, § 2º)

l) o abono do PIS e do Pasep;

Obs.: 1 sal. min. para quem recebe até 2 sal. min. (CF, art. 239, § 3º) 

m) os valores correspondentes a transporte, alimentação e habitação fornecidos pela empresa 
ao empregado contratado para trabalhar em localidade distante da de sua residência, em 
canteiro de obras ou local que, por força da atividade, exija deslocamento e estada;

n) a importância paga ao empregado a título de complementação ao valor do auxílio-doença, 
desde que este direito seja extensivo à totalidade dos empregados da empresa;

o) as parcelas destinadas à assistência ao trabalhador da agroindústria canavieira, de que trata 
o art. 36 da Lei nº 4.870/65; (1% s/ saco de açúcar de 60 kg; 1% s/ tonelada de cana; 1% s/ litro 
de álcool)

p) o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a programa de 
previdência complementar, aberto ou fechado, desde que disponível à totalidade de seus 
empregados e dirigentes, observados, no que couber, os arts. 9º e 468 da CLT;

q) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio da 
empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos, óculos, 
aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares e outras similares, desde que a cobertura 
abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa;
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r) o valor correspondente a vestuários, equipamentos e outros acessórios fornecidos ao 
empregado e utilizados no local do trabalho para prestação dos respectivos serviços;

s) o ressarcimento de despesas pelo uso de veículo do empregado e o reembolso creche pago 
em conformidade com a legislação trabalhista, observado o limite máximo de seis anos de 
idade, quando devidamente comprovadas as despesas realizadas;

t) o valor relativo a plano educacional, ou bolsa de estudo, que vise à educação básica de 
empregados e seus dependentes e, desde que vinculada às atividades desenvolvidas pela 
empresa, à educação profissional e tecnológica de empregados, nos termos da Lei nº 9.394/96 
(LDB), e: 

1. não seja utilizado em substituição de parcela salarial; e 

2. o valor mensal do plano educacional ou bolsa de estudo, considerado individualmente, não 
ultrapasse 5% da remuneração do segurado a que se destina ou o valor correspondente 
a uma vez e meia o valor do limite mínimo mensal do salário-de-contribuição, o que for 
maior;

u) Revogado.

v) os valores recebidos em decorrência da cessão de direitos autorais;

x) o valor da multa prevista no § 8º do art. 477 da CLT (multa paga ao empregado em decorrência 
da mora no pagamento das parcelas constantes do instrumento de rescisão do contrato de 
trabalho);

y) o valor correspondente ao vale-cultura.

Observação:

As parcelas definidas como não integrantes do salário-de-contribuição, quando pagas ou 
creditadas em desacordo com a legislação pertinente, passam a integrá-lo para todos os fins e 
efeitos, sem prejuízo da aplicação das cominações legais cabíveis (RPS, art. 214, § 10).

EXEMPLO PRÁTICO

EMPREGADO: José da Silva

Salário 1.500,00

Horas extras 200,00

Adicional noturno 200,00

Salário-família 49,32

Abono pecuniário de férias 700,00

Comissões 200,00

TOTAL 2.849,32
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PROPORCIONALIDADE DO SC

Quando a admissão, a dispensa, o afastamento ou a falta do empregado, inclusive o doméstico, 
ocorrer no curso do mês, o salário-de-contribuição será proporcional ao número de dias 
efetivamente trabalhados (RPS, art. 214, § 1º).
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Segurança e Saúde no Trabalho

Professor Flávio Nunes
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Edital

SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO: Segurança e saúde no trabalho nos diplomas legais 
vigentes no país: Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Normas Internacionais 
da Organização Internacional do Trabalho (OIT). Convenção nº 81 − Inspeção do Trabalho 
(Decreto nº 95.461/1987). Convenção nº 139 − Prevenção e controle de riscos profissionais 
causados por substâncias ou agentes cancerígenos (Decreto nº 157/1991). Convenção nº 
148 − Proteção dos Trabalhadores contra os riscos profissionais devidos à contaminação do 
ar, ao ruído, às vibrações no local de trabalho (Decreto nº 93.413/1986). Convenção nº 155 
− Segurança de Saúde dos Trabalhadores (Decreto nº 1.254/1994). Convenção nº 161 − 
Serviços de Saúde do Trabalho (Decreto nº 127/1991). Segurança e medicina no trabalho. CIPA. 
Atividades insalubres ou perigosas. Proteção ao trabalho do menor. Proteção ao trabalho da 
mulher. 

LEGISLAÇÃO DO TRABALHO: Consolidação das Leis do Trabalho − CLT - Títulos I e II. Normas 
Regulamentadoras nº 01 a nº 36 – NR-01 a NR-36.

BANCA: Cespe

CARGO: Auditor Fiscal do Trabalho
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NR Título NR Título 
1 Disposições Gerais 2 Inspeção Prévia 

3 Embargo e Interdição 4 SESMT: Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho. 

5 Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. 6 Equipamentos de Proteção Individual. 

7 Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. 8 Edificações 

9  Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. 10 Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade. 

11 Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais. 12 Máquinas e Equipamentos 

13 Caldeiras e Vasos de Pressão 14 Fornos 

15 Atividades e Operações Insalubres 16 Atividades e Operações Perigosas 

17 Ergonomia 18 Obras de Construção, Demolição e Reparos 

19 Explosivos 20 Combustíveis Líquidos e Inflamáveis 

21 Trabalho a Céu Aberto 22  Segurança e Saúde Ocupacional na Mineração 

23 Proteção Contra Incêndio 24 Condições Sanitárias dos Locais de Trabalho. 

25 Resíduos Industriais. 26 Sinalização de Segurança. 

27 Registro de Profissionais - REVOGADA 28 Fiscalização e Penalidades 

29 Segurança e saúde no Trabalho Portuário. 30 Segurança e Saúde no Trabalho Aquaviário. 

31 
Seg. e Saúde no Trabalho na Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Exploração Florestal e 
Arquicultura. 32 Segurança e Saúde no Serviços de Saúde. 

33 Segurança e Saúde no Trabalho em Espaços Confinados. 34 Segurança Construção Naval 

35 Segurança em Trabalho em Altura 36 Segurança em Frigoríficos 
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3.	   (EBSERH_EST_2014)	   A	   NR	   33	   estabelece	   as	   normas	   de	   Segurança	   e	   Saúde	   nos	  
Trabalhos	   em	   Espaços	   Confinados.	   De	   acordo	   com	   o	   item	   33.2.1,	   cabe	   ao	  
empregador	  	  
a)	  descrever	  os	  riscos	  específicos	  dos	  espaços	  confinados	  que	  ameacem	  a	  vida	  do	  
trabalhador,	  sem	  se	  preocupar	  com	  espaços	  confinados	  que	  ofereçam	  riscos	  não	  
mortais.	  	  
b)	  permi<r	  o	  acesso	  ao	  espaço	  confinado	  de	  qualquer	  trabalhador	  que	  se	  julgue	  apto	  
para	  trabalhar	  nele,	  sem	  necessidade	  de	  Permissão	  de	  Entrada	  e	  Trabalho	  por	  escrito.	  	  
c)	  em	  caso	  de	  suspeição	  de	  condição	  de	  risco	  grave	  e	  iminente,	  a	  possibilidade	  de	  
autorizar	  todo	  e	  qualquer	  <po	  de	  trabalho,	  pois	  o	  trabalhador	  estará	  treinado	  para	  
enfrentar	  o	  risco.	  	  
d)	  garan<r	  que	  o	  acesso	  ao	  espaço	  confinado	  somente	  ocorra	  após	  a	  emissão,	  por	  
escrito,	   da	   Permissão	   de	   Entrada	   e	   Trabalho,	   conforme	   modelo	   constante	   no	  
anexo	  II	  da	  NR	  33.	  	  
e)	   fornecer,	   às	   empresas	   contratadas,	   algumas	   informações	   sobre	   os	   riscos	   nas	  
áreas	  onde	  desenvolverão	  suas	  a<vidades,	  porém	  o	  empregador	  não	  pode	  exigir	  a	  
capacitação	  de	  seus	  trabalhadores.	  	  
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Edital

CONTABILIDADE GERAL: Lei nº 6.404/1976, suas alterações e legislação complementar. 
Pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). Princípios fundamentais 
de contabilidade (aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC - por meio da 
Resolução do CFC nº 750/1993, atualizada pela Resolução CFC nº 1.282/2010). Patrimônio: 
componentes patrimoniais (ativo, passivo e patrimônio líquido). Fatos contábeis e respectivas 
variações patrimoniais. Contas patrimoniais e de resultado. Apuração de resultados. Plano de 
contas. Funções e estrutura das contas. Análise econômico-financeira. Indicadores de liquidez. 
Indicadores de rentabilidade. 23 Indicadores de lucratividade. Análise vertical e horizontal. 
Efeitos inflacionários sobre o patrimônio das empresas. Avaliação e contabilização de itens 
patrimoniais e de resultado de investimentos societários no país. Destinação de resultado. 
Custos para avaliação de estoques. Custos para tomada de decisões. Sistemas de custos e 
informações gerenciais. Estudo da relação custo versus volume versus lucro. Elaboração 
de demonstrações contábeis pela legislação societária, pelos princípios fundamentais da 
contabilidade e pronunciamentos contábeis do Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(CPC). Demonstração dos fluxos de caixa (métodos direto e indireto). Balanço patrimonial. 
Demonstração do resultado do exercício. Demonstração do valor adicionado. Fusão, cisão e 
incorporação de empresas. Consolidação de demonstrações contábeis. Tributos recuperáveis.  

BANCA: Cespe

CARGO: Auditor Fiscal do Trabalho
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Contabilidade Geral

FUNDAMENTOS DE CONTABILIDADE

1. CONCEITOS FUNDAMENTAIS DA CONTABILIDADE

1.1 O QUE É CONTABILIDADE

A Contabilidade surgiu da necessidade de organizar os dados econômicos e patrimoniais de 
uma unidade econômica e administrativa. Ela possibilita a criação de diretrizes e padrões que 
permite aos profissionais da contabilidade e aos seus usuários o intercâmbio de informações 
sobre determinada unidade patrimonial.

Utilizado até hoje (e muito cobrado em concursos), o conceito oficial de contabilidade surgiu 
durante o 1º Congresso Brasileiro de Contabilidade, ocorrido no Rio de Janeiro, em 1924, que é:

A orientação é a função de informar o que ocorre no patrimônio com o objetivo de auxiliar no 
seu planejamento e na sua execução por parte dos gestores. O controle é a função de monitorar 
constantemente o patrimônio no dia a dia, evitando sofra algum processo de redução por conta 
de, por exemplo, desperdícios ou desvios. O registro é a função da contabilidade de registrar os 
fatos, amparada na realidade e nas alterações ocorridas, evidenciando o patrimônio real.

Podemos definir a Contabilidade como:
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Como uma ciência, a Contabilidade possui um objeto, uma finalidade e um campo de aplicação.

1.2 OBJETO DA CONTABILIDADE

O objeto de estudo da Contabilidade é o patrimônio das aziendas (entidades). Entende-se por 
patrimônio o conjunto de bens, direitos e obrigações e, por aziendas, as entidades com ou 
sem fim lucrativo.

Entidades com fins lucrativos são as empresas, ao passo que as sem fins lucrativos são os entes 
públicos, as associações, as entidades de classe, etc.

Dessa forma, o objeto de estudo da Contabilidade é o conjunto de bens, direitos e obrigações 
pertencentes a qualquer entidade, seja ela pública ou privada e ainda com fins lucrativos ou 
não.

1.3 FINALIDADE DA CONTABILIDADE

A finalidade da Contabilidade é produzir informações fidedignas da situação de um patrimônio 
para os seus usuários. Essas informações devem ser confiáveis e fundamentadas na realidade. 
As informações geradas pela contabilidade são para usuários internos e externos e não são 
feitas para atender necessidade específica de nenhum grupo. 

1.4 CAMPO DE APLICAÇÃO DA CONTABILIDADE

Se atentarmos ao objeto da Contabilidade e ao conceito, fica fácil delimitar o seu campo de 
atuação ou de aplicação, visto que é aplicada a todas as entidades que possuem um patrimônio 
a ser controlado, ou seja, a Contabilidade aplica-se às aziendas, que são entidades econômico-
administrativas. Entidades econômico-administrativas são as entidades que reúnem pessoas, 
patrimônio, ação administrativa e finalidade estabelecida. O conceito de aziendas não se 
confunde com o de empresas, que possuem fins lucrativos, uma vez que a Contabilidade 
também controla o patrimônio de entidades sem fins lucrativos e de governos, por exemplo.

As aziendas podem ser classificadas:

a)	 Quanto	ao	fim:

 • Social: não visam lucro. São as entes públicos, as sociedades de caráter beneficente, 
esportivo, cultural, recreativo, religioso, etc.;

 • Econômico-Social: são aziendas que buscam superávit para revertê-lo reverter em 
benefício de seus filiados, como as cooperativas, as entidades de classe, as sociedades de 
pecúlios, as aposentadorias e os benefícios;

 • Econômica: visam o lucro voltado para seu próprio benefício, como as empresas comerciais 
e industriais.
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b) Quanto a seus proprietários

 • Pública: pertencente à coletividade, mas que podem ser administrada pelo setor público 
ou privado;

 • Particular: pertence a um indivíduo ou a uma grupo restrito de pessoas.

1.5 USUÁRIOS DA CONTABILIDADE

Os usuários da Contabilidade são as pessoas (físicas ou jurídicas) interessadas nas informações 
prestadas por ela:

a) Investidores;

b) Credores por empréstimos;

c) Outros credores;

d) Administradores de pessoas jurídicas;

e) Governo – com base na contabilidade das empresas, impõe tributação e realiza análise 
global da economia do país;

f) Concorrentes;

g) Especuladores.

Os usuários podem ser internos ou externos. 

São exemplos de usuários internos: os diretores, para conseguir fazer o planejamento da 
empresa, e os acionistas, por querer acompanhar o que está ocorrendo com o seu patrimônio.

São exemplos de usuários externos: os credores, para acompanhar a solidez na concessão de 
crédito, e o fisco, pois, a partir da Contabilidade, é possível detectar a ocorrência de diversos 
fatos geradores da obrigação tributária.

1.6 FUNÇÕES DA CONTABILIDADE

A função da Contabilidade é econômico-administrativa. A função administrativa consiste em 
controlar, quantitativa e qualitativamente, o patrimônio das entidades (aziendas), ao passo que 
a função econômica está voltada à apuração do resultado ou rédito (lucro ou prejuízo). 
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1.7 TÉCNICAS CONTÁBEIS

A Contabilidade é uma ciência e tem por objetivo o registro dos fatos contábeis, o controle do 
patrimônio e a geração de informações úteis aos seus usuários. Para que possa alcançar esses 
objetivos, são utilizadas as técnicas da escrituração, das demonstrações contábeis, da análise 
das demonstrações contábeis ou de balanço e da auditoria.

1.7.1 ESCRITURAÇÃO

É a técnica contábil que se encarrega do registro dos fatos que alteram o patrimônio de uma 
entidade. Toda vez que ocorrer alguma alteração nos bens, nos direitos e nas obrigações de 
uma entidade, essas alterações devem ser registradas por meio da técnica de escrituração.

Assim, as alterações devem ser registradas tão logo se tenha conhecimento de sua ocorrência, 
resultando que a escrituração estará posta em ordem cronológica de dia, mês e ano.

A técnica de escrituração encontra capitulação legal por meio do artigo 177 da Lei nº 6.404/1976 
(Lei das S.A.) e pela Lei nº 10.406/2002 (novo Código Civil). Segundo o dispositivo da Lei das S.A., 
a escrituração das empresas deve manter registros permanentes em obediência à legislação 
comercial, aos preceitos da referida Lei e aos princípios contábeis geralmente aceitos.

1.7.2 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A técnica das demonstrações contábeis está voltada à elaboração de relatórios resumidos 
apresentando a situação patrimonial em determinada data (Balanço Patrimonial), a 
demonstração do resultado do exercício, as fontes ou origens de recursos e suas aplicações, a 
demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados além de outros demonstrativos.

As demonstrações contábeis obrigatórias, segundo a Lei nº 6.404/1976 (Lei das S/A.), são:

 • BALANÇO PATRIMONIAL;

 • DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO;

 • DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS;

 • DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA (Redação dada pela Lei nº 11.638,de 2007);

 • DEMONSTRAÇÃO DE VALOR ADICIONADO (SA’s de CAPITAL ABERTO) (Redação dada pela 
Lei nº 11.638, de 2007).
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1.7.3 AUDITORIA

A auditoria contábil compreende o exame de documentos, livros contábeis, registros, além 
de realização de inspeções e obtenção de informações de fontes internas e externas, tudo 
relacionado com o controle do patrimônio da entidade auditada. A auditoria tem por objetivo 
averiguar a exatidão dos registros contábeis e das demonstrações contábeis no que se refere 
aos eventos que alteram o patrimônio e a representação desse patrimônio, buscando a 
detecção de erros e fraudes. Também é verificado o cumprimento dos princípios contábeis pela 
entidade. Além de ser uma técnica contábil, a auditoria também pode ser entendida como um 
ramo da contabilidade. 

1.7.4 ANÁLISE DE BALANÇO

É técnica que se utiliza de métodos e processos científicos (estatísticos) na decomposição, 
comparação e interpretação do conteúdo das demonstrações contábeis, para a obtenção de 
informações analíticas. Cita-se, como exemplo, o grau de endividamento e de liquidez de uma 
empresa, que auxiliam na tomada de decisões. 

Apesar do nome, a análise não se limita ao Balanço Patrimonial, estendendo-se também às 
outras demonstrações contábeis. Por isso, alguns autores preferem utilizar o nome da Análise 
das demonstrações Financeiras e Contábeis.

É oportuno que se chame atenção ao fato de que a Auditoria e a Análise de Balanços serem, 
também, especializações da Contabilidade.

1.8 EXERCÍCIO SOCIAL

Também chamado de período administrativo ou período contábil, representa o período em 
que, ao seu final, a direção da entidade elaborará e divulgará os relatórios contábeis. Esse 
período poderá coincidir ou não com o ano civil, conforme dispuser em seus estatutos e pela 
observância da legislação fiscal.

A Lei das S.As. estabelece, em seu art. 175, que o exercício social terá a duração de 1 (um) ano 
e ao cabo deste, a diretoria fará elaborar as demonstrações financeiras (contábeis). A data do 
término do exercício social não tem relação obrigatória com o ano civil, podendo ser diferente. 
A data do término será fixada no estatuto.

Portanto, vemos que a regra geral é a de o exercício social durar 1 (um) ano, com data de início 
e de fim previstas no estatuto. A exceção é na constituição e nos casos de alteração estatutária, 
quando o exercício poderá ter duração diversa.
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Em resumo:

1.9 EMPRESAS – SOCIEDADE ANÔNIMAS X LIMITADAS

Existem diferentes formas de organização jurídica, possíveis de serem adotadas pelas empresas 
no país. Entre elas, sem sombra de dúvida, as mais importantes são as sociedades anônimas e 
as sociedades por quotas de responsabilidade limitada.
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1.9.1 SOCIEDADES ANÔNIMAS (OU COMPANHIAS)

Essa forma de organização jurídica é mais propícia a sociedades de maior porte. As principais 
empresas de nosso país são organizadas dessa maneira. Nesse tipo de organização, os 
controles internos são mais rígidos (existe, por exemplo, um conselho fiscal a tomar as 
contas da administração), a administração da sociedade é feita por um órgão (conselho de 
administração ou diretoria) colegiado, acarretando a maior qualidade e menor agilidade nas 
decisões tomadas. O custo de manutenção desse regime é maior que o das limitadas que não 
possuem conselhos ou diretoria.

São disciplinadas pela Lei nº 6404/76 (Lei das Sociedades por Ações), de fundamental 
importância ao nosso estudo, principalmente em seus artigos 175 a 205, as sociedades 
anônimas, que possuem as seguintes características:

 • O capital (parcela do patrimônio particular que os sócios entregam à sociedade) é dividido 
em ações;

 • Seu documento de constituição é o estatuto, o qual indicará, entre outras coisas, a 
quantidade e tipo das ações que compõem o capital social, o objeto da sociedade, a forma 
de distribuição dos lucros, etc.;

 • Sua administração compete ao conselho de administração e à diretoria, ou somente à 
diretoria, conforme dispuser o estatuto;

 • Serão sempre consideradas “mercantis”, ou seja, comerciais, independentemente do 
objeto (atividade que desempenha).

1.9.1  SOCIEDADE POR QUOTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Essa forma de organização jurídica é mais propícia a sociedades de menor porte. Nesse tipo 
de organização, os controles internos são menos rígidos (não existe, por exemplo, o conselho 
fiscal citado no caso das S.A), a administração da sociedade é feita por um diretor designado 
no ato constitutivo, acarretando menor qualidade e maior agilidade nas decisões tomadas. O 
custo de manutenção desse regime é menor que o das S.A, visto que não possuem conselhos 
ou diretoria.

Essa forma jurídica de constituição de empresa é regulada, atualmente, pelo Novo Código Civil. 
Nas hipóteses de omissão da referida Lei e do documento de constituição da empresa (contrato 
social), devem ser obedecidas, por analogia, as normas da Lei nº 6.404/76. Embora nem todas 
as normas da Lei das S.A. possam ser aplicadas às limitadas, aquelas relativas à elaboração de 
demonstrações contábeis são perfeitamente aplicáveis a este tipo de sociedade.

Suas principais características são:

 • O capital é dividido em quotas;

 • Seu documento de constituição é o contrato social que indicará, entre outras informações, 
o nome dos sócios, a atividade desenvolvida, o valor da participação de cada sócio, etc.

 • A administração é exercida por um sócio-administrador, indicado no contrato social para 
gerir e representar a sociedade. 
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 • Podem ser sociedades civis ou comerciais, dependendo do objeto desenvolvido.

1.9.2  SOCIEDADE DE GRANDE PORTE

O artigo 3º da Lei nº 11.638/2007 cria a figura da sociedade de grande porte, ou seja, sociedades 
que, ainda que não constituídas sob a forma de sociedades por ações (S.A), estarão obrigadas 
a escriturar, elaborar demonstrações contábeis e contratar auditoria independente, nos termos 
da Lei das Sociedades por Ações. Considera-se de grande porte, para tais fins, a sociedade ou 
o conjunto de sociedades sob controle comum que tiverem, no exercício social anterior, ativo 
total superior a R$ 240.000.000,00 (duzentos e quarenta milhões de reais) ou receita bruta 
anual superior a R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais).

Isto é, uma limitada que atingir tais parâmetros será obrigada a seguir os comandos contábeis 
exigidos para as S.A relativos à escrituração, à elaboração de demonstrações contábeis e 
contratação de auditoria independente.

Observe que tais empresas não estão obrigadas a publicar suas demonstrações, como estão as 
S.A.

Em resumo:
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Questões

1.10 EXERCÍCIOS

Com base nas Leis nº 6.404/1976, nº 
11.638/2007 e nº 11.941/2009, julgue os 
itens que se seguem.

1. (Cespe – TELEBRÁS – CONTADOR – 2013) 

Independentemente do objeto social defini-
do no estatuto social, a sociedade anônima 
será mercantil e se regerá pelas leis e uso do 
comércio.

( ) Certo   ( ) Errado 

2. (Cespe – TELEBRÁS – CONTADOR – 2013) 

As demonstrações financeiras das compa-
nhias abertas estão sujeitas às normas expe-
didas pela Comissão de Valores Mobiliários 
e, quando necessário, serão submetidas a 
auditoria, realizada por auditores internos 
registrados nesta comissão.

( ) Certo   ( ) Errado 

3. (Cespe – TELEBRÁS – CONTADOR – 2013) 

A companhia que for fechada com patrimô-
nio líquido, computado na data do balanço, 
superior a R$ 2.000.000,00 não é obrigada a 
elaborar e publicar a demonstração dos flu-
xos de caixa.

( ) Certo   ( ) Errado 

4. (Cespe – CONTADOR – 2013) 

Entre as demonstrações contábeis exigí-
veis para todas as sociedades por ações, in-
cluem-se o balanço patrimonial, a demons-
tração dos fluxos de caixa e a demonstração 
de valor adicionado.

( ) Certo   ( ) Errado 

Julgue os itens a seguir quanto ao objeto e à 
finalidade da contabilidade.

5. (Cespe – EMBASA – 2010) 

O objeto da contabilidade é o patrimônio 
das entidades. 

( ) Certo   ( ) Errado 

6. (Cespe – EMBASA – 2010) 

A principal finalidade da contabilidade é 
prover informações para auxiliar a tomada 
de decisões.

( ) Certo   ( ) Errado 

7. (Cespe – IBRAM – DF) 

A contabilidade tem como objeto o patri-
mônio e como um de seus objetivos prover 
seus usuários de informações úteis para a 
tomada de decisão.

( ) Certo   ( ) Errado 

A contabilidade, desde seu aparecimento 
como conjunto ordenado de conhecimen-
tos, com objeto e finalidades definidos, 
tem sido considerada como arte, como 
técnica ou como ciência, de acordo com a 
orientação seguida pelos doutrinadores ao 
enquadrá-la no elenco das espécies do sa-
ber humano.

Hilário Franco. Contabilidade geral.  
São Paulo: Atlas, 1997, p. 19 (com adaptações).

Tendo o texto acima por referência inicial e 
considerando o assunto por ele abordado, 
julgue os itens  a seguir.
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8. (Cespe – PF – 2004) 

Considerando que o campo de abrangência 
de uma ciência é delimitado pelo seu obje-
to, conclui-se que somente o atributo quan-
titativo do patrimônio delimita a contabili-
dade.

( ) Certo   ( ) Errado 

9. (Cespe – PF – 2004) 

A contabilidade atinge seu objetivo de for-
necer informações sobre a composição e as 
variações do patrimônio para a tomada de 
decisões por meio das técnicas contábeis de 
escrituração contábil, demonstrações con-
tábeis, auditoria contábil e análise de balan-
ços.

( ) Certo   ( ) Errado 

10. (Cespe – TRE – 2010) 

O balanço visa apresentar a posição finan-
ceira e patrimonial da empresa em deter-
minada data, e representa, portanto, uma 
posição dinâmica.

( ) Certo   ( ) Errado 

Acerca das demonstrações contábeis obri-
gatórias previstas na legislação societária 
(Lei nº 6.404/1976), julgue os próximos 
itens.

11. (Cespe – EMBASA – 2010)

O balanço patrimonial e a demonstração 
das mutações do patrimônio líquido fazem 
parte das demonstrações financeiras de ela-
boração obrigatória pela companhia. 

( ) Certo   ( ) Errado 

12. (Cespe – EMBASA – 2010)

A demonstração do fluxo de caixa e a de-
monstração do valor adicionado são de ela-
boração facultativa.

( ) Certo   ( ) Errado  

13. (Cespe – EMBASA – 2010)  

É facultada à companhia a divulgação de 
notas explicativas quanto às demonstrações 
financeiras.

( ) Certo   ( ) Errado 

A respeito de teoria contábil, livros e regis-
tros dos fatos contábeis e método das parti-
das dobradas, julgue os itens a seguir.

14. (Bacen – 2013) 

Com relação aos objetivos apropriados para 
a contabilidade quanto à utilidade da in-
formação contábil, existem divergências de 
percepções entre administradores e audito-
res

( ) Certo   ( ) Errado 

Quanto ao conceito e objetivo da contabili-
dade, julgue os itens a seguir.

15. (EMBASA – 2010)  

A contabilidade é considerada uma ciência 
porque possui objeto próprio, o patrimônio 
das entidades.

( ) Certo   ( ) Errado 

Gabarito: 1. C 2. C 3. C 4. E 5. C 6. C 7. C 8. E 9. C 10. E 11. E 12. E 13. E 14. C 15. C
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2. PATRIMÔNIO

Como vimos anteriormente, o patrimônio é o objeto da Contabilidade e pode ser definido 
como:

a) Bem: é qualquer coisa, material ou imaterial, que satisfaz a necessidade humana, que pode 
ser avaliado economicamente e que pode ser utilizado por uma entidade para atingir a sua 
finalidade.

Os bens classificam-se em:

 • Bens numerários – Representados pelos meios de pagamento. Exemplo: caixa;

 • Bens fixos ou de uso – Representados pelos bens de propriedade da empresa, utilizados na 
sua atividade operacional. Ex: veículos de uso;

 • Bens de renda – Destinados a produzir renda. Exemplo: imóveis alugados; 

 • Bens de venda – Representados, principalmente, pelas contas de estoques.

Outra classificação, esta muito mais importante para o futuro do nosso estudo, é quanto à 
tangibilidade: 

 • Tangíveis – Bens que possuem existência concreta (material), tal como um imóvel ou um  
veículo;

 • Intangíveis – Bens que possuem existência abstrata (imaterial), tal como uma licença para 
uso de determinada marca.

b) Direitos: são todos os créditos de uma empresa contra terceiros. Referem-se a uma 
operação que, no futuro, será transformada em dinheiro, logo, em bem. Exemplo: 
duplicatas a receber, adiantamentos a fornecedores, etc. 

c) Obrigações: são os débitos (dívidas) da empresa com terceiros. São bens de propriedades 
de terceiros que se encontram em poder da empresa. Exemplo: duplicatas a pagar, impostos 
a recolher, etc. 

O patrimônio das entidades é autônomo em relação aos demais patrimônios, podendo 
a entidade dispor dele livremente dentro do ordenamento jurídico, econômica e 
administrativamente.

Há outras ciências que têm como seu objeto o patrimônio, porém à Contabilidade este interessa 
sob o aspecto qualitativo e quantitativo.
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2.1 ASPECTOS QUALITATIVOS E QUANTITATIVOS DO PATRIMÔNIO

a) QUALITATIVO: Consiste em qualificar, dar nomes aos elementos componentes do 
respectivos relatórios, permitindo que se conheça a natureza de cada um;

b) QUANTITATIVO: Consiste em atribuir, aos respectivos elementos, seus valores em moeda.

Podemos citar como exemplo dos aspectos: máquinas R$100.000 (qualitativamente, o 
patrimônio tem em sua composição máquinas e quantitativamente essas máquinas valem 
R$100.000) e empréstimos a pagar R$30.000 (qualitativamente, o patrimônio tem em sua 
composição empréstimos a pagar e quantitativamente esses empréstimos totalizam R$30.000).

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DO PATRIMÔNIO

2.2 COMPONENTES PATRIMONIAIS

A Contabilidade atribui um nome a cada um dos lados do gráfico, em forma de T, chamando 
de ATIVO o conjunto de direitos e bens, que formam o conjunto de elementos “positivos” da 
entidade, situados no lado esquerdo do gráfico, são também chamados de “aplicações” dos 
recursos.
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Ao lado direito do gráfico chamamos de PASSIVO, que é o conjunto composto pelas obrigações, 
que formam o grupo de elementos “negativos” da entidade e representam as “origens” de 
recursos aplicados no Ativo.

Do lado direito também aparece um outro grupo de elementos, chamado de PATRIMÔNIO 
LÍQUIDO, correspondendo exatamente à diferença entre ATIVO e PASSIVO, chamado também 
de Investimento Próprio por alguns autores ou Capital Próprio e até mesmo de Situação Líquida.

2.3 EQUAÇÃO PATRIMONIAL

2.4 SITUAÇÕES PATRIMONIAIS

a) 1ª Situação:

Quando o Ativo (bens + direitos) é maior que o Passivo (obrigações). Como o Patrimônio Líquido 
é Ativo (-) Passivo, teremos um Patrimônio Líquido positivo ou Situação Líquida positiva.

Essa situação pode ser representada da seguinte forma:

b) 2ª Situação:

Quando o Ativo é menor que o Passivo, gerando um Patrimônio Líquido ou Situação Líquida 
ou Capital Próprio Negativo. Essa situação também é conhecida como Passivo a Descoberto.
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c) 3ª Situação:

Quando o Passivo for igual ao Ativo, teremos caracterizada a inexistência de Capital Próprio ou 
a Situação Líquida nula.

Em resumo:

2.5 DEFINIÇÕES DOS ELEMENTOS PATRIMONIAIS DE ACORDO COM O CPC 00

Segundo CPC 00, os elementos diretamente relacionados com a mensuração da posição 
patrimonial financeira são ativos, passivos e patrimônio liquido. Esses são definidos como 
segue:

a) ATIVO 

Conjunto dos recursos controlados pela entidade como resultados de eventos passados e do 
qual se espera que resultem futuros benefícios econômicos para a entidade.

b) PASSIVO

Toda obrigação presente da entidade, derivada de eventos já ocorridos, cuja liquidação se 
espera que resulte em saída de recursos capazes de gerar benefícios econômicos.
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c) PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O interesse residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.

2.6 DIFERENÇA ENTRE CAPITAL E PATRIMÔNIO

Na Contabilidade, o capital (ou capital total) pode ser considerado a soma capital de terceiros 
(empréstimos e financiamentos) ou próprio (Patrimônio Líquido – que é composto pelos valores 
aportados pelos sócios diretamente em quotas ou ações somando outros valores gerados 
pela atividade da entidade). O capital aportado diretamente pelos sócios podem ser de duas 
categorias:

a) Capital Social ou Nominal ou Integralizado – Indica o capital que os sócios aportaram na 
entidade;

b) Capital a integralizar – Capital que os sócios assumiram o compromisso de aportar mas 
ainda na entidade mas ainda não o fizeram.

Já o patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações, ou seja, tem conceito mais 
abrangente do que o de capital.

Em síntese:
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d) RECEITAS

São aumentos nos benefícios econômicos durante o período contábil sob a forma de entrada 
de recursos ou aumento de ativos ou diminuição de  passivos, que resultam em aumentos do 
patrimônio líquido e que não sejam provenientes de aporte dos proprietários da entidade.

A receita corresponde, em geral, às vendas de mercadorias, produtos ou prestações de serviços. 
Ela é refletida no balanço patrimonial através da entrada de dinheiro no caixa/bancos (venda à 
vista) ou entrada em forma de direitos a receber (venda a prazo) – duplicatas a receber.

Percebe-se que as receitas (contas de resultado) não aparecem no Balanço Patrimonial. Elas 
são a ele incorporados em forma de resultado via conta de lucros ou prejuízos acumulados.  
Toda Receita aumenta o PL, mas nem todo aumento de PL foi consequência de uma Receita.

e) DESPESAS

São decréscimos nos benefícios econômicos durante o período contábil sob a forma de saída 
de recursos ou redução de ativos ou incrementos em passivos, que resultam em decréscimo 
do Patrimônio Líquido e que não sejam provenientes de distribuição aos proprietários da 
entidade.

Despesa é todo o sacrifício ou todo esforço da pessoa jurídica para obter uma receita (o 
consumo de bens e serviços com o objetivo de obter receitas é um sacrifício, um esforço para a 
empresa). Ela é refletida no balanço através de uma redução do caixa/bancos (quando é paga 
a vista) ou mediante um aumento de uma dívida (passivo, quando a despesa é incorrida, mas 
não paga).

Podem diminuir o Ativo ou aumentar o passivo exigível, mas sempre reduzem a Situação 
Líquida ou o Patrimônio Líquido.

f) RESULTADO (RÉDITO)

É o resultado produzido pelos componentes patrimoniais e que traz alterações ao estado inicial 
do capital, podendo ser, portanto, positivo (lucro) ou negativo (prejuízo). Assim, rédito é a 
variação positiva ou negativa, expressa em termos de moeda, que a entidade suportou no seu 
capital, em dado exercício, por efeito da gestão.

A função econômica da Contabilidade é apurar o resultado que uma entidade (azienda) obteve 
em determinado período. Esse resultado é obtido pela diferença entre as receitas e as despesas 
do período. Assim:

RESULTADO(RES) = RECEITAS(R)–DESPESAS (D)

R > D RES > 0 LUCRO

R < D RES < 0 PREJUÍZO

R = D RES = 0 NULO
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g) PATRIMÔNIO BRUTO

Patrimônio bruto, na linguagem contábil, representa o conceito de patrimônio para outras 
ciências, ou seja, patrimônio bruto representa o conjunto de bens e direitos de uma entidade 
o que equivale ao ativo total. Como o ativo total é igual ao passivo total, pode-se dizer que o 
passivo total é, também, igual ao patrimônio bruto.
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Questões

2.7 EXERCÍCIOS

Acerca da equação fundamental do patri-
mônio, julgue os itens seguintes. 

1. (Cespe – EMBASA – 2010)

O ativo corresponde à soma do passivo e do 
patrimônio líquido.

( ) Certo   ( ) Errado 

2. (Cespe – EMBASA – 2010)

Salários a pagar, fornecedores e ferramen-
tas são componentes do ativo.

( ) Certo   ( ) Errado 

3. (Cespe – TRE – 2010) 

O balanço visa apresentar a posição finan-
ceira e patrimonial da empresa em deter-
minada data, e representa, portanto, uma 
posição dinâmica.

( ) Certo   ( ) Errado 

Acerca do conceito, do objetivo e da com-
posição do balanço patrimonial das compa-
nhias, julgue os próximos itens.

4. (Cespe – TRE – 2010)

As contas do ativo compreendem as aplica-
ções de recursos em bens e direitos. 

( ) Certo   ( ) Errado 

5. (Cespe – TRE – 2010)

O patrimônio líquido da entidade compre-
ende as suas exigibilidades e obrigações 
para com terceiros. 

( ) Certo   ( ) Errado 

6. (Cespe – TRE – 2010) 

No balanço patrimonial, as contas do ativo 
devem ser classificadas em ordem decrescen-
te do grau de liquidez, enquanto, no passivo, 
devem ser dispostas em ordem crescente de 
prioridade de pagamento das exigibilidades

( ) Certo   ( ) Errado 

Com relação aos componentes patrimoniais 
classificados no ativo, passivo e patrimônio 
líquido, julgue os seguintes itens.

7. (Cespe – EMBASA – 2010)

A conta mercadorias é considerada um bem 
do ativo circulante.

( ) Certo   ( ) Errado 

8. (Cespe – EMBASA – 2010)

Se o passivo e o patrimônio líquido de uma 
empresa totalizarem R$ 40.000,00 e R$ 
50.000,00, respectivamente, o valor total do 
ativo será de R$ 90.000,00.

( ) Certo   ( ) Errado 

9. (Cespe – EMBASA – 2010)

Quando o valor do passivo é maior que o do 
ativo, ocorre a situação de passivo a desco-
berto.

( ) Certo   ( ) Errado
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10. (Cespe – EMBASA – 2010)

Se, em determinado patrimônio, os bens 
somam R$ 300,00, as obrigações, R$ 500,00 
e os direitos, R$ 400,00, então o valor do 
patrimônio líquido é de R$ 200,00.

( ) Certo   ( ) Errado 

11. (Cespe – SERPRO – 2013)

Um bem (ou um direito) somente será con-
siderado como ativo quando satisfaz a três 
condições: gerar benefícios econômicos fu-
turos; ser controlado pela entidade e ser re-
sultante de um evento que tenha ocorrido 
no passado.

( ) Certo   ( ) Errado 

12. (Cespe – SERPRO – 2013) 

A definição do passivo pode ser dividida 
em três aspectos cruciais: é uma obrigação 
atual; a liquidação implicará desembolso de 
benefícios econômicos para a entidade; é 
resultado de eventos passados.

( ) Certo   ( ) Errado 

Considere as representações patrimoniais, 
em forma de diagrama de barras, de quatro 
entidades contábeis hipotéticas — A, B, C 
e D — ilustradas acima, para o período de 
dois anos consecutivos. Com base nessas in-
formações e em relação à situação líquida 
dessas entidades, julgue os itens de 13 a 15.

13. (Cespe – TRE – 2010)  

Comparando o período, a situação líquida 
tornou-se desfavorável apenas para uma 
das entidades contábeis apresentadas.

( ) Certo   ( ) Errado 

14. (Cespe – TRE – 2010) 

A situação líquida de uma das entidades 
manteve-se inalterada no período, sendo 
correto afirmar que, nesse caso, não houve 
variação quantitativa no patrimônio dessa 
entidade.

( ) Certo   ( ) Errado 

15. (Cespe – TRE – 2010)

Entre as entidades citadas, a entidade A, no 
ano 2, apresentou o maior percentual de 
capital de terceiros em relação aos recursos 
possuídos pela entidade, capazes de gerar 
benefícios econômicos futuros.

( ) Certo   ( ) Errado 

Gabarito: 1. C 2. E 3. E 4. C 5. E 6. C 7. C 8. C 9. C 10. C 11. C 12. C 13. C 14. C 15. C
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3. CONTAS

Conta é título utilizado para designar um bem, um direito, uma obrigação, uma despesa ou 
uma receita. É o local em que vamos registrar ou alocar os fatos de igual natureza. Então, 
teremos uma conta para registrar o dinheiro da empresa, outra para registrar os depósitos 
bancários, outra para designar os veículos e assim por diante. Portanto, a quantidade de contas 
que se pode encontrar na Contabilidade de uma empresa é enorme e varia de entidade para 
entidade. Dessa forma, contas são grupos de elementos semelhantes utilizadas para registrar 
as ocorrências que, de alguma forma, afetaram o patrimônio da empresa. 

3.1 TEORIAS DAS CONTAS

As principais teorias sobre contas, que merecem destaque, são:

• Teoria Personalista;

• Teoria Materialista;

• Teoria Patrimonialista.

3.1.1 TEORIA PERSONALISTA

Essa teoria atribuía às pessoas responsabilidades sobre cada conta, de forma que o responsável 
pelo caixa, devia à empresa o equivalente ao valor registrado nessa conta. Os terceiros de quem 
a empresa tinha valores a receber eram os devedores e, por fim, os terceiros a quem a entidade 
devia, eram os seus credores. Dessa forma, as contas representativas de bens e direitos eram 
debitadas, pois as pessoas responsáveis pelos bens e pelos direitos da entidade deviam a esta. 
As contas representativas de obrigações da entidade representavam créditos dos terceiros para 
com esta, por isso eram creditadas. Nessa teoria, as contas podem ser assim classificadas:

 • Contas dos Agentes Consignatários – Representavam os bens da empresa. Existiam pessoas 
que recebiam em consignação os bens da entidade, sobre os quais eram os responsáveis, 
portanto, eram os devedores (note que as contas representativas de bens são de natureza 
devedora).

 • Contas dos Agentes correspondentes – Representavam os direitos e as obrigações da 
entidade com terceiras pessoas, os correspondentes que eram os credores.

 • Contas dos Proprietários – Eram as contas do Patrimônio Líquido e suas variações, inclusive 
as receitas e as despesas, por interferirem diretamente no Patrimônio Líquido.

3.1.2 TEORIA MATERIALISTA

Conforme o próprio nome nos diz, essas contas representavam uma relação com a materialidade, 
ou seja, essas contas só deviam existir enquanto existissem também os elementos materiais 
por ela representados na entidade. As contas, por essa teoria, eram classificadas em:

 • Contas Integrais — Eram aquelas representativas de bens, direitos e obrigações.

 • Contas Diferenciais — Eram as representativas de receitas, despesas e Patrimônio Líquido.



 

www.acasadoconcurseiro.com.br3326

3.1.3 TEORIA PATRIMONIALISTA 

É a teoria que atualmente tem repercussão mundial e entende que o patrimônio é o objeto 
da Contabilidade, sendo sua finalidade o seu controle. É a teoria aceita pelos doutrinadores 
contemporâneos, por entenderem que se amolda à Contabilidade como ciência.

Por essa teoria, as contas são classificadas em dois grandes grupos:

 • Contas patrimoniais — São as contas que representam os bens, direitos, obrigações e a 
situação líquida das entidades, ou seja: Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido. Essas contas 
permanecem com o seu saldo no momento da apuração do resultado, vale dizer, elas 
aparecem no balanço patrimonial.

 • Contas de resultado — São as contas que representam as receitas e as despesas. Essas 
contas devem ter, sempre, os seus saldos zerados, isto é, devem ser encerradas (tornar o 
saldo zero e transferi-lo à apuração do resultado) por ocasião da apuração do resultado 
ou do exercício social. São incorporadas ao Balanço Patrimonial no grupo do Patrimônio 
Líquido, via contas de lucros, como, por exemplo, lucros ou prejuízos acumulados e reservas 
de lucros.

3.2 TIPOS DE CONTAS

3.2.1 CONTAS PATRIMONIAIS

São utilizadas para controle e apuração do patrimônio, registram bens, direitos, obrigações e 
situação líquida. São consideradas permanentes, acumulam-se de um período para outro. 

a) CONTAS DO ATIVO = bens + direitos. Organizadas em ordem decrescente do grau de 
liquidez. Divididas em Ativo Circulante e Ativo não Circulante, composto por: ativo realizável 
a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível.

 

b) CONTAS DO PASSIVO: obrigações da entidade para com terceiros ou da mesma para com 
os sócios. Organizadas em ordem decrescente do grau de exigibilidade.
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c) CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (PL): riqueza própria da entidade, obtida pela diferença 
entre o Ativo e o Passivo.

 

Ex.: capital social, reserva de capital, reserva de lucro, ajuste de avaliação patrimonial, prejuízos 
acumulados e ações em tesouraria.

d) CONTAS REDUTORAS: tem a função de reduzir o saldo de outra conta. Possui a natureza 
inversa, a natureza do grupo ao qual pertencem.

Ex.: depreciação acumulada, capital a integralizar, provisão de devedores duvidosos.

3.2.2 CONTAS DE RESULTADO 

São utilizadas para a apuração do resultado do exercício. Representam os ganhos (receitas) e 
as perdas (despesas). Consideradas transitórias, visto que seu tempo de vida é limitado a um 
exercício social, pois, ao final de cada exercício, terão seus saldos zerados (encerrados) a fim de 
que se possa apurar o resultado do período.

a) Receitas: variações positivas (aumento) do Patrimônio Líquido. 

Ex.: receitas de venda, receitas financeiras, receita de equivalência patrimonial, ganho de 
capital. 

b) Despesas: variações negativas (reduções) do Patrimônio Líquido. 
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Ex.: despesa financeira, despesa administrativa, despesa com vendas, perdas de capital. 

Temos, portanto, o seguinte quadro que deve ser mentalizado para a prova:

3.3 CONTAS NA LEI nº 6.404/76

Nos arts. 178 a 182 da Lei nº 6.404/76, temos disciplinado como devem ser classificadas as 
contas no Balanço Patrimonial. Como vimos anteriormente, ela adota a Teoria Patrimonialista. 
No balanço, as contas deverão, segundo os elementos do patrimônio que identifiquem, ser 
agrupados de modo a facilitar o conhecimento da situação financeira da companhia. 

3.3.1 ATIVO

Como vimos anteriormente, o Ativo representa os bens e os direitos que uma companhia 
possui e será classificada em ordem decrescente do grau de liquidez. Ele apresenta subdivisões 
que facilitam a sua visualização para os usuários da contabilidade, que são:

A) Ativo Circulante: Nele serão classificadas as disponibilidades, os direitos realizáveis no 
exercício social subsequente (após o termino do exercício social atual) e as aplicações de 
recursos em despesa do exercício social seguinte.

B) Ativo não Circulante: Composto de:

 • Ativo realizável a longo prazo: os direitos realizáveis após o término do exercício seguinte, 
assim como os derivados de vendas, adiantamentos ou empréstimos a sociedades 
coligadas ou controladas, diretores, acionistas ou participantes no lucro da companhia, que 
não constituírem negócios usuais na exploração do objeto da companhia.
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 • Investimentos: as participações permanentes em outras sociedades e os direitos 
de qualquer natureza, não classificáveis no ativo circulante e que não se destinem à 
manutenção da atividade da companhia ou da empresa.

 • Imobilizado: os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção 
das atividades da companhia ou da empresa ou exercidos com essa finalidade, inclusive os 
decorrentes de operações que transfiram à companhia os benefícios, os riscos e o controle 
desses bens.

 • Intangível: os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção 
da companhia ou exercidos com essa finalidade, inclusive o fundo de comércio adquirido.

3.3.2 Passivo

Como vimos anteriormente, o Passivo representa as obrigações da companhia em grau 
decrescente de exigibilidade. Ele apresenta subdivisões que facilitam a sua visualização para os 
usuários da contabilidade, que são:

a) Passivo Circulante: as obrigações da companhia, inclusive financiamentos para aquisição 
de direitos do ativo não circulante, quando se vencerem no exercício seguinte.

b) Passivo não Circulante: as obrigações da companhia, inclusive financiamentos para 
aquisição de direitos do ativo não circulante, quando se vencerem após o exercício seguinte.

c) Patrimônio Líquido: Composto de:

 • Capital Social: descriminará o montante do Capital Subscrito e, por dedução, a parcela 
ainda não realizada. 

O Capital Subscrito é aquele que o sócio se comprometeu a aportar na companhia. Ele deve 
ser reduzido da parcela de capital ainda não aportada (não realizada) pelo sócio. Veremos mais 
sobre esse assunto nas próximas aulas.
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 • Reservas de Capital: a reserva de Capital constará:

 • a contribuição do subscritor de ações que ultrapassar o valor nominal e a parte do 
preço de emissão das ações sem valor nominal que ultrapassar a importância destinada 
à formação do capital social, inclusive nos casos de conversão em ações de debêntures 
ou partes beneficiárias; e

 • o produto da alienação de partes beneficiárias e bônus de subscrição.

 • Resultado da correção monetária do capital realizado, enquanto não capitalizado.

 • Ajustes de Avaliação Patrimonial: serão aqui classificadas, enquanto não computadas 
no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas 
de aumentos ou diminuições de valor atribuídos a elementos do Ativo e do Passivo, em 
decorrência da sua avaliação a valor justo, nos casos previstos nesta Lei ou, em normas 
expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários. Veremos mais sobre valor justo nas 
próximas aulas.

 • Reservas de Lucros: será composta pelas contas constituídas com a apropriação de lucros 
da companhia.

 • Ações em Tesouraria: são as ações da empresa que se encontram em poder dela mesma. 
Serão destacadas como dedução da conta do Patrimônio Líquido que registrar os recursos 
aplicados na sua aquisição.

 • Prejuízos acumulados: são os prejuízos acumulados pela empresa. É importante o controle 
para fins de compensação, que é limitada a 30% no exercício seguinte. O restante pode ser 
compensado após o fim do exercício seguinte.
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Em síntese, teríamos o seguinte:

3.4 PLANO DE CONTAS

O plano de contas é o conjunto composto pela relação ordenada e codificada das contas 
utilizadas pela entidade, bem como de todas as normas e procedimentos adotados pelo sistema 
contábil.

Cada empresa deve elaborar seu próprio plano de contas de acordo com suas necessidades. Um 
plano de contas é composto por um elenco de contas e por um manual das contas. O elenco 
de contas é a estrutura do plano de contas compreendendo a relação ordenada e codificada de 
todas as contas utilizadas pela entidade. Já o manual de contas é onde esta descrita a função e 
o funcionamento das contas. 

Exemplo: Conta caixa.

Função: registrar e controlar as entradas e saídas de numerários.

Funcionamento: debitada pelas entradas e creditada pelas saídas de numerário.

O elenco de contas vem, geralmente, precedido de numeração, sendo que:

1) o ativo está representado pelo nº 1;

2) o ativo circulante, pelo nº 1.1;

3) o disponível, pelo nº 1.1.1. 
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3.5 REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DAS CONTAS

Nos registros contábeis, utilizamos diversos livros e formas de evidenciação. Uma das formas 
de evidenciação é a individualizada por conta, isto é, cada uma das contas terá um espaço 
próprio pelo qual podemos observar toda a evolução do componente patrimonial representado 
por essa conta. Todavia, esses registros não são efetuados ao bel prazer de quem detém 
a responsabilidade de fazê-lo, pois hão de ser efetuados em ordem cronológica e em livro 
próprio, chamado de RAZÃO. Por mais que falemos que os registros serão efetuados no livro 
RAZÃO, é comum que esse livro seja substituído por fichas, as chamadas fichas do Razão, sendo 
utilizada uma ficha para cada uma das contas.

Nas fichas do Razão, a conta possui como elementos necessários o valor do débito, o valor 
do crédito, o valor do saldo, o histórico, o título e a data da movimentação. Esses elementos 
podem ser representados, graficamente, como se demonstra a seguir:

Didaticamente, na solução de problemas e de questões de provas, usamos o modelo de conta 
resumida ou simplificada, chamado de RAZONETE ou conta em “T”, sendo débitos e créditos 
convenções como a seguir, e o saldo assim classificado:

SALDO CREDOR Total dos créditos > Total dos débitos
SALDO DEVEDOR Total dos créditos < Total dos débitos
SALDO NULO Total dos créditos = Total dos débitos

Modelo de razonete ou conta em “T”:
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3.6 FUNCIONAMENTO DAS CONTAS

Um aspecto fundamental que precisamos saber é o relativo ao funcionamento das contas. Já 
vimos pela teoria personalista que as contas representativas de bens e direitos possuem saldo 
devedor e as que representam obrigações possuem saldo credor, assim como as do Patrimônio 
Líquido.

 • DEBITAR a conta significa lançar valores no lado esquerdo do razonete.
 • CREDITAR a conta significa lançar valores no lado direito do razonete.

a) CONTAS DO ATIVO E DESPESAS

Por representarem os investimentos da entidade (bens e direitos) e seus gastos (despesas), isto 
é, por representarem as aplicações dos recursos, essas contas têm obrigatoriamente natureza 
devedora, apresentando sempre saldos devedores ou nulos (exceto as contas retificadoras 
do ativo que possuem saldo credor). Assim, os aumentos de valor dos bens e direitos serão 
registrados por meio de débitos e as reduções por créditos.

Todo aumento de Ativo ou de Despesa deve ser lançado no lado esquerdo, ou seja, DEBITA-SE 
a conta.

b) CONTAS DO PASSIVO, PATRIMÔNIO LÍQUIDO E RECEITAS

As fontes ou origens de recursos da empresa estão representados, no Balanço Patrimonial, 
pelas contas do Passivo exigível e pelas contas do Patrimônio Líquido. As contas de receita 
também representam origens de recursos provenientes de terceiros, mas não representam 
obrigações. Representam recursos que tendem a aumentar o Patrimônio Líquido, pois no seu 
confronto com as despesas (apuração do resultado), pode gerar lucro, o qual é incorporado ao 
Patrimônio Líquido via conta de Lucros ou Prejuízos Acumulados.

Assim, as contas desses grupos, por representarem as fontes de recursos da entidade, que 
podem ser provenientes de terceiros (Passivo), de sócios ou acionistas (Patrimônio Líquido) ou 
de suas próprias atividades (Receitas), têm obrigatoriamente natureza credora, apresentando 
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sempre saldos credores ou nulos e, assim, os aumentos de valor virão através de créditos e as 
diminuições, por débitos. Ressaltamos, todavia, a existência de contas retificadoras de Passivo 
e de Patrimônio Líquido que, por suposto, possuem saldo devedor.

Todo aumento de Passivo, PL ou Receita deve ser lançado no lado direito, ou seja, CREDITA-SE.
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Questões

Julgue os itens a seguir com relação ao art. 
37 da Lei nº 11.941/2009, que alterou o art. 
178 da Lei nº 6.404/1976.

1. (Cespe – EMBASA – 2010)

O ativo não circulante é composto por ativo 
realizável a longo prazo, investimentos, imo-
bilizado e intangível. 

( ) Certo   ( ) Errado

2. (Cespe – TRE – 2010)

As contas do ativo compreendem as aplica-
ções de recursos em bens e direitos. 

( ) Certo   ( ) Errado

3. (Cespe – TRE – 2010)

O patrimônio líquido da entidade compre-
ende as suas exigibilidades e obrigações 
para com terceiros.

( ) Certo   ( ) Errado

4. (Cespe – TRE – 2010) 

No balanço patrimonial, as contas do ati-
vo devem ser classificadas em ordem de-
crescente do grau de liquidez, enquanto, 
no passivo, devem ser dispostas em ordem 
crescente de prioridade de pagamento das 
exigibilidades. 

( ) Certo   ( ) Errado

Com relação aos componentes patrimoniais 
classificados no ativo, passivo e patrimônio 
líquido, julgue os seguintes itens.

5. (Cespe – SEBRAE – 2011) 

Compõem o ativo não circulante o ativo re-
alizável a longo prazo, o ativo imobilizado, o 
ativo intangível e o ativo permanente.

( ) Certo   ( ) Errado

6. (Cespe – EMBASA – 2010)

A conta ICMS a recuperar é uma obrigação 
da empresa junto ao fisco estadual.

( ) Certo   ( ) Errado

A respeito dos nomes utilizados para repre-
sentarem os elementos patrimoniais e as 
mutações sofridas pelo patrimônio, julgue 
os próximos itens.

7. (Cespe – EMBASA – 2010)

A conta caixa representa um bem patrimo-
nial e não um direito.

( ) Certo   ( ) Errado

8. (Cespe- EMBASA – 2010)

A conta bancos conta movimento represen-
ta um direito da empresa junto ao banco 
depositário dos recursos financeiros dispo-
níveis em conta-corrente.

( ) Certo   ( ) Errado
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9. (Cespe – EMBASA – 2010)

A conta adiantamentos a clientes é conside-
rada uma conta do passivo porque represen-
ta adiantamentos dos clientes à empresa.

( ) Certo   ( ) Errado

Julgue os itens seguintes, acerca das contas 
patrimoniais e das contas de resultados.

10. (Cespe – EMBASA – 2010)

As contas de receitas são consideradas con-
tas de resultado.

( ) Certo   ( ) Errado

11. (Cespe – EMBASA – 2010)

A conta capital social é uma conta patrimo-
nial.

( ) Certo   ( ) Errado

12. (Cespe – EMBASA – 2010)

Ao final de cada período de apuração, as con-
tas de resultado devem permanecer com sal-
dos para serem adicionados à movimentação 
dos períodos seguintes, isto é, o saldo final 
de um período é o saldo inicial do outro.

( ) Certo   ( ) Errado

13. (Cespe – EMBASA – 2010)

A conta duplicatas descontadas é retificado-
ra da conta duplicatas a pagar.

( ) Certo   ( ) Errado 

14. (Cespe – TRE-RJ – 2012) 

Entre os exemplos de contas que devem 
ser classificadas no ativo, encontram-se: as 
contas de bancos conta movimento, adian-
tamentos a fornecedores e credores por du-
plicatas. 

( ) Certo   ( ) Errado

Julgue os itens a seguir com relação ao art. 
37 da Lei nº 11.941/2009, que alterou o art. 
178 da Lei nº 6.404/1976.

15. (Cespe – EMBASA – 2010)

O patrimônio líquido foi dividido em capital 
social, reservas de capital, reserva de reava-
liação, reservas de lucros, ações em tesoura-
ria e prejuízos acumulados. 

( ) Certo   ( ) Errado

Considerando a contabilidade geral, julgue o 
item a seguir.

16. (Cespe – SEFAZ-AL – 2002) 

A contabilidade depende de um plano para 
a sua escrituração, que é um conjunto de 
contas compatível com as necessidades de 
registro das transações da empresa em que 
cada conta deve ter uma função e as condi-
ções de funcionamento (quando deve ser 
debitada e creditada).

( ) Certo   ( ) Errado

17. (Cespe – SEFAZ-AL – 2002) 

Conta é o nome técnico dado aos compo-
nentes patrimoniais e elementos do resulta-
do e é utilizada para registro das transações 
e organização da contabilidade. 

( ) Certo   ( ) Errado

18. (Cespe – TRE – 2011)

O capital próprio das entidades cujo patri-
mônio é controlado pela contabilidade cor-
responde ao seu ativo total.

( ) Certo   ( ) Errado
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19. (Cespe – TRE – 2011)

De acordo com a teoria materialista, as con-
tas denominadas integrais são aquelas re-
presentativas de bens, direitos, obrigações e 
situação líquida das entidades, enquanto as 
receitas e despesas formam o conjunto de 
contas denominadas diferenciais.

( ) Certo   ( ) Errado

20. (Cespe – TRE – 2011)

Na empresa cujo ciclo operacional tiver du-
ração menor que o exercício social, a classi-
ficação no circulante ou longo prazo terá por 
base a duração do exercício social.

( ) Certo   ( ) Errado

21. (Cespe – TRE-RN – 2010) 

Se determinada empresa assina um contra-
to de operação de crédito, para pagamento 
em 36 parcelas, parte das obrigações desse 
contrato constará do exigível de curto pra-
zo e outra parte, do de longo prazo, mas o 
empréstimo não integrará o patrimônio da 
empresa. 

( ) Certo   ( ) Errado

22. (Cespe – TRE-RN – 2010) 

Muitas são as condições em que a equação 
patrimonial de uma entidade pode apresen-
tar-se, mas em nenhuma hipótese a situa-
ção líquida pode ser maior do que o ativo 
total. 

( ) Certo   ( ) Errado

Acerca das noções básicas de contabilidade, 
julgue os itens seguintes.

23. (Cespe – TRE-RN – 2010)

De acordo com a teoria materialística das 
contas, todas as contas do ativo e do passi-

vo, incluindo as contas retificadoras de sal-
dos, devem ser consideradas integrais. 

( ) Certo   ( ) Errado

24. (Cespe – AUDITOR-ES) 

Os elementos diretamente relacionados 
com a mensuração da posição patrimonial e 
financeira são: ativos, passivos e patrimônio 
líquido. 

( ) Certo   ( ) Errado

25. (Cespe – AUDITOR-ES) 

Uma característica essencial com vistas à 
existência de um passivo é que a entidade 
tenha uma obrigação passada. 

( ) Certo   ( ) Errado

26. (Cespe – AUDITOR-ES)

Receitas são aumentos nos benefícios eco-
nômicos durante o período contábil, sob a 
forma de entrada de recursos, de aumento 
de ativos ou de diminuição de passivos, que 
resultam em aumentos do patrimônio líqui-
do e que não sejam provenientes de aporte 
dos proprietários da entidade.

( ) Certo   ( ) Errado

Considere que determinada companhia te-
nha informado, em reais, os saldos das con-
tas, conforme mostrados na tabela abaixo.
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Com base nos dados anteriormente apre-
sentados, julgue os itens a seguir.

27. (Cespe – TELEBRÁS – CONTADOR – 2013)

O saldo do ativo circulante é igual a R$ 
18.000,00. 

( ) Certo   ( ) Errado

28. (Cespe – TELEBRÁS – CONTADOR – 2013) 

O capital próprio ou patrimônio líquido da 
empresa evidencia uma situação líquida po-
sitiva no valor de R$ 27.000,00. 

( ) Certo   ( ) Errado

29. (Cespe – TELEBRÁS – CONTADOR – 2013)

Após a apuração do resultado, a empresa 
apresentou lucro de R$ 4.000,00.

( ) Certo   ( ) Errado 

Considerando que os dados acima, em reais, 
correspondem ao encerramento do primei-
ro exercício financeiro de determinada en-
tidade, julgue os itens consecutivos, acerca 
da composição do balanço patrimonial e 
da demonstração do resultado do exercício 
dessa entidade.

30. (Cespe – APF – 2012) 

A demonstração do resultado do exercício 
apresentou prejuízo de R$ 11.000,00.

( ) Certo   ( ) Errado

31. (Cespe – APF – 2012) 

Os ativos e passivos somam, respectivamen-
te, R$ 121.000,00 e R$ 38.500,00

( ) Certo   ( ) Errado

Gabarito: 1. C 2. C 3. E 4. C 5. E 6. E 7. C 8. E 9. C 10. C 11. C 12. E 13. E 14. E 15. E 16. C 17. C  
18. E 19. E 20. E 21. E 22. C 23. C 24. C 25. C 26. C 27. C 28. C 29. E 30. E 31. C



MTE - Auditor Fiscal do Trabalho – Contabilidade Geral – Prof. Sílvio Sande

www.acasadoconcurseiro.com.br 3339

4. MAPA MENTAL
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5. ESCRITURAÇÃO E LANÇAMENTO

5.1 ESCRITURAÇÃO

Escrituração é a técnica encarregada do registro dos fatos contábeis ocorridos em uma 
entidade, visando o controle do patrimônio, a apuração dos resultados dos exercícios sociais e a 
prestação de informações aos diversos usuários da informação contábil, ou seja, a escrituração 
é a base dos relatórios contábeis, que são, em última análise, os meios de comunicação da 
entidade com o mundo exterior ou interessados na informação contábil.

A escrituração é a  responsável pela função de registrar todos os fatos administrativos que 
alteram o patrimônio das entidades econômico-administrativas, tanto qualitativa quanto 
quantitativamente. Lembre-se de que a escrituração é técnica e não deve ser confundida com 
a Contabilidade, que é ciência, tampouco deve ser confundida com lançamento que é o ato de 
escriturar, efetuado pelo método das partidas dobradas.

A propósito de escrituração, o art. 177 da Lei nº 6.404/76 estabelece que a escrituração da 
companhia será mantida em registros permanentes, com obediência aos preceitos da legislação 
comercial e dessa lei e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar 
métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais 
segundo o regime de competência.

5.2 LANÇAMENTO

Lançamento é a prática da escrituração efetuado nos livros contábeis. Lembre-se de que a 
escrituração é técnica e não deve ser confundida com a Contabilidade, que é ciência; tampouco 
deve ser confundida com lançamento, que é o ato de escriturar, efetuado pelo método das 
partidas dobradas, que é apenas um método de escrituração.

Ao registro de um fato contábil chamamos lançamento. Este é efetuado em livros contábeis 
próprios como o Diário, Razão, etc. Ao conjunto de registros ou lançamentos é que chamamos 
escrituração.

A escrituração é posta em prática pelo ato do lançamento, segundo o método das partidas 
dobradas, para atender à função registro, atrelada ao conceito de Ciência Contabilidade. Assim, 
temos uma hierarquia descendente de amplitude de conceitos, começando pela Contabilidade 
(ciência), em seguida a escrituração (técnica) e o lançamento/registro (método de escrituração 
“partidas dobradas”).
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As entidades devem adotar certas formalidades na escrituração de fatos contábeis, devendo 
manter um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, mediante 
processo manual, mecanizado ou eletrônico.

A escrituração deverá ser executada em idioma e moeda corrente nacionais, em forma contábil, 
em ordem cronológica de dia, mês e ano, com ausência de espaços em branco, entrelinhas, 
borrões, rasuras, emendas ou transportes para as margens, com base em documentos de 
origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos 
e a prática de atos administrativos.

O Balanço e as demais Demonstrações Contábeis de encerramento de exercício deverão ser 
transcritos no “Diário”, completando-se com as assinaturas do Contabilista e do titular ou 
representante legal da Entidade.

O “Diário” e o “Razão” constituem os registros permanentes da entidade. Os registros auxiliares, 
quando adotados, devem obedecer aos preceitos gerais da escrituração contábil, observadas 
as peculiaridades da sua função. No “Diário” serão lançados, em ordem cronológica, com 
individuação, clareza e referência ao documento probante, todos os fatos que provoquem 
variações patrimoniais, quer qualitativas, quer quantitativas.

5.2.1 MÉTODO DAS PARTIDAS DOBRADAS

Em Contabilidade, o termo partida significa o registro de um fato ou de vários fatos patrimoniais 
em forma contábil, caracterizando-se a conta, o histórico, os valores e a data em que se verificou 
o fato. Dessa forma, o termo partida é sinônimo de lançamento, quer no LIVRO DIÁRIO, quer no 
LIVRO RAZÃO.

O fundamento desse método consiste em movimentarem-se, sempre, pelo menos duas contas, 
ou seja, se efetuarmos um débito em uma ou mais contas, devemos efetuar um crédito, de 
valor equivalente, em uma ou mais contas, de maneira que a soma dos débitos efetuados em 
um dado período seja igual à soma dos créditos efetuados no mesmo período.
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5.2.2 PROCEDIMENTOS (PASSOS) DO LANÇAMENTO

1º Passo – devemos identificar as contas envolvidas no fato;

2º Passo – devemos identificar os grupos a que pertencem as contas envolvidas no fato contábil;

3º Passo – devemos identificar o efeito sobre o saldo das contas envolvidas;

4º Passo – devemos consultar o quadro-resumo do mecanismo de débito e crédito ou 
funcionamento das contas, visto na aula anterior, de acordo com o método das partidas 
dobradas:

5.2.3 ASPECTOS CONTÁBEIS

Partidas de Diário; partidas de Razão (ou Razonete)

a) PARTIDAS DE DIÁRIO

Os fatos devem ser registrados no livro Diário em ordem estritamente cronológica de dia, mês e 
ano, com a seguinte forma de apresentação:

 • data da ocorrência;

 • conta devedora (e/ou código de identificação);

 • conta credora (e/ou código de identificação) precedida da preposição "a" quando manual;

 • histórico do fato em língua nacional com identificação do documento comprobatório;

 • valor em moeda nacional.
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b) PARTIDAS DE RAZÃO

As partidas de Diário devem ser transportadas para o livro Razão, que é um livro sistemático 
porque destina uma página para cada conta, retratando os saldos das contas, enquanto que, 
no Diário, aparecem apenas os valores lançados a débito e a crédito das contas respectivas, em 
ordem cronológica, não permitindo conhecer-se o volume de operações registradas em cada 
conta.

5.2.4 ELEMENTOS ESSENCIAS DE UM LANÇAMENTO

 • local e data;

 • conta(s) devedora(s);

 • conta(s) credora(s);

 • histórico;

 • valor;
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ELEMENTOS DO LANÇAMENTO X ELEMENTOS DA CONTA

5.2.5 FÓRMULAS (FORMAS) DE LANÇAMENTO

Ao se preparar um lançamento contábil, o número de contas debitadas e creditadas vai definir 
a fórmula de lançamento utilizada.

a) LANÇAMENTO DE PRIMEIRA FÓRMULA – 1 DEBITO E 1 CRÉDITO

Um exemplo é o lançamento de depósito do saldo da conta caixa em conta bancária no valor de 
R$ 100.000,00:

Local e data

Bancos
a caixa
Histórico   Valor R$100.000,00

Utilizando os razonetes, teríamos:
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b) LANÇAMENTO DE TERCEIRA FÓRMULA – 2 OU MAIS DEBITOS E 1 CRÉDITO

Um exemplo é o lançamento pagamento á vista de despesa com combustível no valor de R$ 
20.000 e com roupas R$ 10.000.

Local e data

D- Diversos
C- Caixa
D- Despesas c/ combustível
D- Despesas com Vestuário
Histórico   Valor R$ 20.000,00 \ R$ 10.000,00

Utilizando os razonetes teríamos:

c) LANÇAMENTO DE TERCEIRA FÓRMULA – 2 OU MAIS DEBITOS E 1 CRÉDITO

Um exemplo é o lançamento pagamento à vista de despesa com combustível no valor de  
R$ 20.000 e com roupas R$ 10.000.

Local e data

D- Diversos
C- Caixa
D- Despesas c/ combustível
D- Despesas com Vestuário
Histórico    Valor R$ 20.000,00 \ R$ 10.000,00

Utilizando os razonetes, teríamos:
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d) LANÇAMENTO DE QUARTA FÓRMULA – 2 OU MAIS DEBITOS E 2 OU MAIS 
CRÉDITOS

Um exemplo é a compra de máquinas por R$ 30.000 e móveis por R$ 15.000 com pagamento 
em dinheiro e cheque.

Local e data

D- Diversos
C- Diversos
D- Máquinas
D- Móveis
C- Caixa
C- Banco
Histórico   Valor R$ 30.000,00 \ R$ 15.000,00

Utilizando os razonetes, teríamos:
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5.2.6 LIVROS PRINCIPAIS DE ESCRITURAÇÃO:

a) LIVRO DIÁRIO

Conforme o Código Civil, além dos demais livros exigidos por lei, é indispensável o Diário, que 
pode ser substituído por fichas, no caso de escrituração mecanizada ou eletrônica. A adoção de 
fichas não dispensa o uso de livro apropriado para o lançamento do Balanço Patrimonial e do 
de resultado econômico. Salvo disposição especial de lei, os livros obrigatórios e, se for o caso, 
as fichas, antes de postos em uso, devem ser autenticados no Registro Público de Empresas 
Mercantis. A escrituração será feita em idioma e moeda corrente nacionais e em forma contábil, 
por ordem cronológica de dia, mês e ano, sem intervalos em branco, nem entrelinhas, borrões, 
rasuras, emendas ou transportes para as margens.

Admite-se a escrituração resumida do Diário, com totais que não excedam o período de trinta 
dias, relativamente a contas, cujas operações sejam numerosas ou realizadas fora da sede 
do estabelecimento, desde que utilizados livros auxiliares regularmente autenticados, para 
registro individualizado e conservados os documentos que permitam a sua perfeita verificação.

Com base na escrituração contábil feita no livro Diário, é apurado o lucro líquido do período-
base (lucro contábil). A partir do lucro líquido, já então por meio do Livro de Apuração do Lucro 
Real (LALUR), obtém-se o lucro real, base de cálculo do Imposto de Renda das pessoas jurídicas 
tributadas por essa forma.

b) LIVRO RAZÃO

É um livro sistemático, no qual se controla a movimentação de cada conta individualmente, 
sendo transcrito registros de débitos e créditos da conta no Diário.

O Razão é considerado livro auxiliar pela legislação comercial, foi tornado obrigatório para as 
empresas tributadas com base no lucro real, pelas Leis nº 8.218/91 e 8.383/91, portanto, sob 
amparo da legislação fiscal. A sua escrituração é individualizada em uma folha ou ficha para 
cada conta (a exceção da escrituração por computador) e os lançamentos obedecem à ordem 
cronológica das operações. Está dispensado de registro ou autenticação nos órgãos competentes.

c) LIVRO DE REGISTRO DE DUPLICATAS

No livro de Registro de Duplicatas, registram-se as vendas em prazos superiores a 30 dias. A 
pessoa jurídica deverá, por exigência da Lei nº 5.474 de 18/07/68 escriturar cronologicamente 
todas as duplicatas emitidas, com número de ordem, data e valor das faturas originais, data 
da expedição, nome e domicílio do comprador, anotações de reforma, prorrogação e outras 
circunstâncias.

d) LIVRO REGISTRO DE INVENTÁRIO

Destina-se ao registro de inventários de mercadorias, matérias-primas, material secundário, 
produtos acabados, produtos em processo de fabricação, embalagens, combustíveis e 
lubrificantes, material de expediente, etc. existentes em estoque no encerramento do período-
base.
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e) LIVRO DE APURAÇÃO DO LUCRO REAL

O LALUR deve ser escriturado por todas as pessoas jurídicas contribuintes do imposto de renda 
tributadas com base no lucro real, inclusive filiais, sucursais ou representantes de pessoas 
jurídicas domiciliadas no exterior, firmas individuais e cooperativas que realizem negócios com 
não cooperados.

5.2.7 FORMALIDADES EXIGIDAS

Na escrituração do LIVRO DIÁRIO, é exigido o cumprimento de formalidades EXTRÍNSECAS e 
INTRÍNSECAS.

a) Formalidades EXTRÍNSECAS – são relativas à forma material do livro, que deve:

 • Ser encadernado com páginas numeradas;

 • Ser registrado na Junta Comercial do Estado (empresas comerciais) ou no Cartório de 
Registro de Títulos e Documentos (sociedades civis);

 • Possuir Termos de Abertura e Encerramento (um para cada livro), assinados por contabilista 
responsável;

 • Rubricados em todas as páginas por funcionário da Junta Comercial ou do Cartório.

b) Formalidades INTRÍNSECAS – são relativas ao seu conteúdo (lançamentos). São as 
seguintes:

 • Os registros devem ser em ordem cronológica;

 • Não são permitidos borrões, rasuras ou emendas;

 • Não são permitidos espaços em branco, ocupação de margens ou entrelinhas;

 • Deve ser seguido um método uniforme de escrituração do início ao fim.

5.2.8 ERROS DE ESCRITURAÇÃO

Durante a escrituração dos livros, podem ser cometidos erros que precisam ser corrigidos. 
Entre os diversos erros encontrados, podemos mencionar os seguintes:

 • Lançamento em duplicidade;

 • Inversão de Contas;

 • Omissão de Lançamentos;

 • Erro na conta debitada ou creditada;

 • Erro de valor;

 • Erro no histórico.
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A correção de um registro realizado com erro na escrituração contábil das entidades deve ser 
feita por lançamento de retificação. As formas de retificação recomendadas para a correção dos 
erros de escrituração são o estorno, a transferência e a complementação. Em qualquer que 
seja a modalidade de correção adotada, o histórico do lançamento deverá precisar o motivo 
da retificação, a data e a localização do lançamento de origem, isto é, deve fazer menção ao 
lançamento original.

a) Lançamento de estorno – Consiste em anular totalmente o lançamento feito anteriormente, 
com outro lançamento invertido de igual valor.

b) Transferência – Consiste no estorno parcial, utilizando a transferência, é possível a correção 
do erro de conta mediante um único lançamento, sem a necessidade de se estornar 
integralmente o lançamento errado.

c) Complementação – Consiste em completar, aumentando ou reduzindo o valor anterior-
mente registrado. Na complementação, as contas estão corretas, porém os valores podem 
estar maiores ou menores. Quando o valor estiver maior que o correto, o lançamento com-
plementar reduzindo o anterior também é chamado de estorno parcial.

6. FATOS CONTÁBEIS E RESPECTIVAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 

Os acontecimentos do dia a dia de uma entidade podem ou não afetar o seu patrimônio. Esses 
acontecimentos podem ser classificados como:

6.1 ATOS E FATOS ADMINISTRATIVOS

Nas empresas, durante a sua existência, são praticados muitos atos administrativos que, de 
uma ou de outra forma, afetam a entidade, quer no seu potencial de gerar maior capacidade 
operacional, quer na estrutura patrimonial. Por essa acepção, os atos administrativos são 
classificados em atos administrativos propriamente dito e fatos administrativos ou fatos 
contábeis.

Atos Administrativos: são aqueles atos praticados pela gestão da empresa no intuito de 
organização e estruturação. Eles não provocam alterações no patrimônio da entidade, 
portanto não interessam à Contabilidade. São exemplos desse tipo de ato: elaboração de 
parecer, advertência a funcionário, marcação de reuniões, planejamento estratégico, etc.

Fatos Administrativos (ou Fatos Contábeis): são os fatos que provocam alterações nos 
elementos do patrimônio ou do resultado. São os fatos que interessam à Contabilidade, 
portanto, nosso estudo concentra-se nesse tipo de fato. Como exemplos, podemos citar a 
aquisição de mercadorias, o pagamento de salários, o aumento do capital social, a contratação 
de um empréstimo, etc.
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6.1.1 FATO ADMINISTRATIVO (CONTÁBIL)

Fato administrativo é qualquer acontecimento que reflete no patrimônio, alterando-o na sua 
qualidade e/ou na sua quantidade. É interessante frisar que os fatos que alteram o patrimônio 
quantitativamente também o alteram qualitativamente. A análise dos fatos contábeis deve ser 
feita tendo em mente as alterações que eles provocam no patrimônio líquido. Com relação às 
alterações no patrimônio líquido que os fatos contábeis podem provocar, eles são classificados 
em FATOS PERMUTATIVOS, FATOS MODIFICATIVOS e FATOS MISTOS.

6.1.1.1 FATOS PERMUTATIVOS OU COMPENSATIVOS

Fatos contábeis permutativos são aqueles que não provocam alterações quantitativas no valor 
do PATRIMÔNIO LÍQUIDO. Nessa espécie de fatos contábeis, há apenas permutas entre os 
elementos patrimoniais ATIVOS e/ou PASSIVOS.

Perceba que, nesses fatos, há alterações no patrimônio da entidade, porém, essas alterações 
no patrimônio são apenas qualitativas.

Vejamos alguns exemplos de fatos permutativos:

 • Compra de mercadorias, à vista (há a troca de bens por bens, isto é, mercadorias por 
moeda, tudo dentro do ATIVO);

 • Compra de mercadorias, a prazo (há somente a troca de bens por obrigações, isto é, 
mercadorias por duplicatas a pagar ou fornecedores, ou seja, só movimenta ATIVO e 
PASSIVO);

 • Recebimento em dinheiro de uma duplicata (há somente a troca de bens por direito, isto é, 
de moeda por duplicatas a receber);

 • Aumento do capital por incorporação de lucros (há somente a troca de patrimônio líquido 
por patrimônio líquido, isto é, reservas de lucros por capital);

 • Venda de mercadorias ou qualquer bem pelo preço de custo (há somente a troca bens por 
bens, isto é, mercadorias por moeda);

 • Pagamento de uma obrigação, sem acréscimo ou desconto (há somente a troca de bem por 
obrigação, isto é, desaparece uma obrigação e um bem de igual valor não alterando o valor 
do patrimônio líquido).

6.1.1.2 FATOS MODIFICATIVOS

Como os fatos são analisados e classificados segundo os efeitos que provocam no Patrimônio 
Líquido, os fatos modificativos são aqueles que provocam alterações neste, ou seja, são as 
alterações quantitativas do Patrimônio Líquido. Os fatos modificativos também alteram a 
qualidade do patrimônio, porém não provocam permuta entre elementos patrimoniais ou 
entre contas patrimoniais.

As modificações no Patrimônio Líquido podem ser aumentativas ou diminutivas. São 
aumentativos os fatos que provocam aumento no patrimônio líquido e diminutivos aqueles 
que provocam diminuição no Patrimônio Líquido.
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a)	 Fatos	modificativos	aumentativos:

 • Recebimento de aluguel no dia do seu vencimento relativo a imóvel da entidade (há uma 
receita e movimentação positiva no caixa, lembrando que as receitas aumentam o PL);

 • Recebimento de juros na data da ocorrência do seu fato gerador (ocorre uma receita e 
aumento no caixa/bancos, aumentando o patrimônio líquido);

 • Recebimento à vista de serviços prestados (ocorre um aumento na conta caixa/bancos e 
ocorre uma receita, o que faz aumentar o patrimônio líquido).

b)	 Fatos	modificativos	diminutivos:

 • Pagamento de despesa de salários dentro do mês do trabalho realizado (ocorre a diminuição 
de caixa/bancos e uma despesa, lembrando que despesas geram reduções no PL);

 • Apropriação (reconhecimento, lançamento) de despesas (salários, aluguéis, juros, impostos 
etc.). Isso ocorre quando a despesa ocorre e elas não são liquidadas no ato, fazendo surgir 
um passivo. Conforme vimos no princípio da competência, pelo surgimento de um passivo 
sem o correspondente ativo, considera-se ocorrida uma despesa;

 • Despesas financeiras pagas ao banco ou o seu reconhecimento (perceba que a despesa 
isolada paga ou assumida constitui fato modificativo; já o pagamento de uma obrigação 
com juros constitui fato misto, como veremos a seguir).

6.1.1.3 FATOS MISTOS

São aqueles fatos em que ocorre uma permuta de elementos patrimoniais e também há 
alteração do patrimônio líquido, isto é, são as mutações patrimoniais que combinam fatos 
permutativos com fatos modificativos. Por isso, podem ser aumentativos ou diminutivos. 
Estamos diante dessa natureza quando há alterações qualitativas e quantitativas do patrimônio.

Para ilustrar esse tipo de fatos, podemos citar os seguintes exemplos:

a)	 Fatos	mistos	aumentativos

a) Venda de mercadorias e quaisquer bens do ativo, com lucro (ocorre a diminuição de 
mercadoria em estoque ou bens do ativo e a entrada de recursos no caixa ou o aumento 
de disponibilidades ou contas a receber, o que constitui um fato permutativo até o valor 
da igualdade, porém a troca não é equânime, isto é, as disponibilidades ou duplicatas a 
receber aumentam com valor maior do que o valor das mercadorias ou os bens que saem 
do ativo, ocasionando um aumento do patrimônio líquido através do lucro). 

b) Recebimento de títulos com acréscimo de juros (também ocorre uma permuta entre caixa/
bancos com duplicatas a receber, porém em valor maior, o que  representa aumento do 
patrimônio líquido, pois ocorre uma receita, conforme vimos no princípio da competência, 
ou seja, há o surgimento de um ativo independentemente da intervenção de terceiros).
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c) Pagamento de duplicatas, com desconto (é o caso de haver receita, pela conceituação 
do art. 9º dos princípios de contabilidade, e também uma permuta, isto é, há redução de 
passivo e de ativo, porém este último em menor valor, ou ainda, há o desaparecimento de 
um passivo sem o correspondente ativo).

b)	 Fatos	mistos	diminutivos

As situações que fazem surgir fatos mistos diminutivos representam o oposto das que fazem 
surgir os fatos mistos aumentativos:

a) Venda de mercadorias e quaisquer bens do ativo, com prejuízo (há a permuta de mercadorias 
e caixa, porém com diminuição do patrimônio líquido, pois houve uma despesa);

b) Pagamento de uma duplicata com juros (é o caso de pagamento da duplicata, fato 
permutativo, com despesas de juros);

c) Recebimento de duplicatas, com desconto (é o caso de diminuição de ativo, ou seja, 
despesa, por meio de permuta);

Em resumo:

6.1.2 FATOS COMPLEXOS

a) Integralização de capital – Ocorre o aumento do PL, todavia não é com Receita, então 
algumas bancas(Cespe, Esaf, Funcab) tratam como Permutativo a outras bancas (FCC, FGV, 
Cesgranrio) tratam como modificativo aumentativo.

b) Distribuição de lucros aos sócios ou acionistas – Ocorre a diminuição do PL, entretanto essa 
redução não foi com despesas, então algumas bancas (Cespe, Esaf, Funcab) tratam como 
Permutativo a outras bancas (FCC, FGV, Cesgranrio) tratam como modificativo diminutivo.
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Questões

Com relação a escrituração, julgue os próxi-
mos itens.

1. (Cespe – IBRAM – DF)

A contabilidade utiliza-se de registros por 
meio de lançamentos de partidas dobradas.

( ) Certo   ( ) Errado

2. (Cespe – IBRAM – DF)

Os principais livros utilizados pela contabili-
dade são o livro diário e o livro caixa. No pri-
meiro, são escriturados os fatos decorrentes 
da atividade da companhia, explicados no 
histórico, e, no segundo, são feitos os regis-
tros em cada conta do sistema contábil.

( ) Certo   ( ) Errado

3. (Cespe – IBRAM – DF)

O lançamento de segunda fórmula corres-
ponde a mais de um débito e apenas um 
crédito, enquanto o de terceira fórmula cor-
responde a um débito e diversos créditos.

( ) Certo   ( ) Errado

4. (Cespe – IBRAM – DF) 

O lançamento suplementar serve para es-
tornar o registro original que foi lançado 
com valor inferior ao devido.

( ) Certo   ( ) Errado

5. (Cespe – IBRAM – DF) 

Para vários créditos, é desnecessário que 
existam vários débitos, basta que os valores 
das aplicações e das fontes de recursos se-

jam exatamente iguais. Tal regra é denomi-
nada partida simples. 

( ) Certo   ( ) Errado

Com relação à escrituração, julgue os itens 
a seguir.

6. (Cespe – CEPLAG – DF) 

Um lançamento poderá conter mais de uma 
conta credora ou mais de uma conta deve-
dora, dependendo do tipo de operação. 

( ) Certo   ( ) Errado

7. (Cespe – CEPLAG – DF) 

Os lançamentos deverão ser feitos em or-
dem cronológica e sem rasuras. 

( ) Certo   ( ) Errado

Com relação à escrituração, julgue os itens 
a seguir.

8. (Cespe – CEPLAG – DF) 

As contas que representam bens, direitos, 
despesas e custos têm sempre saldos cre-
dores, enquanto as contas que representam 
obrigações, lucros e receitas têm sempre 
saldos devedores. 

( ) Certo   ( ) Errado

9. (Cespe – CEPLAG – DF) 

Quando uma empresa paga em um banco 
uma duplicata com desconto, o lançamento 
contábil deverá debitar as contas bancos e 
descontos obtidos, e creditar a conta dupli-
catas a pagar. 

( ) Certo   ( ) Errado
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10. (Cespe – CEPLAG – DF) 

Uma empresa, ao adquirir uma impressora 
para seu uso, dando X de entrada e o res-
tante faturado com Y dias, deve efetuar o 
seguinte registro contábil: Impressora (ou 
equipamentos para escritório) deve a caixa 
e duplicatas a pagar. 

( ) Certo   ( ) Errado

Com relação à escrituração contábil, julgue 
os itens que se seguem.

11. (Cespe – TRE-RN – 2010) 

Entre as formalidades intrínsecas da es-
crituração contábil, consta a obrigação de 
manter livros sem rasuras, emendas, entre-
linhas, borrões ou raspaduras, espaços em 
branco, observações ou escritas à margem. 

( ) Certo   ( ) Errado

12. (Cespe – TRE-RN – 2010)

O método das partidas mistas pressupõe o 
uso de contas de correspondentes e contas 
dos agentes consignatários e, nesse sentido, 
pode ser considerado equivalente ao méto-
do das partidas dobradas.

( ) Certo   ( ) Errado 

Quanto às fórmulas de lançamentos contá-
beis, julgue os itens a seguir. 

13. (Cespe – EMBASA – 2010)

O lançamento de primeira fórmula registra 
fatos que envolvem uma conta devedora e 
uma conta credora.

( ) Certo   ( ) Errado

14. (Cespe – EMBASA – 2010)

O lançamento de terceira fórmula registra 
fatos que apresentam uma conta devedora 
e mais de uma conta credora. 

( ) Certo   ( ) Errado

Com relação à escrituração contábil, julgue 
os itens que se seguem.

15. (Cespe – TRE-RN – 2010) 

Se determinada empresa sacou dinheiro de 
sua conta bancária, que estava com o sal-
do zerado, utilizando o crédito do chama-
do cheque especial, o saldo dessa conta no 
livro razão do banco onde a empresa tem 
conta será credor. 

( ) Certo   ( ) Errado

16. (Cespe – TRE-RN – 2010) 

Se determinada empresa descontou uma 
duplicata, para a qual seu banco cobrou 
uma taxa de 5% do valor total do título, o 
registro dessa operação deverá envolver um 
lançamento de terceira fórmula.

( ) Certo   ( ) Errado

Julgue o item a seguir, com base nos conceitos 
e normas aplicáveis à escrituração contábil.

17. (Cespe – APF – 2009) 

Em decorrência da aplicação do método das 
partidas dobradas, as contas retificadoras 
do patrimônio líquido têm seu saldo aumen-
tado quando são debitadas, e diminuído 
quando são creditadas. 

( ) Certo   ( ) Errado

Considerando a contabilidade geral, julgue o 
item a seguir.

18. (Cespe – SEFAZ – 2006) 

Nos razonetes, os movimentos devedores 
são apresentados do lado direito, e os cre-
dores, do lado esquerdo de quem olha. 

No item, é apresentada uma situação hipo-
tética, seguida de uma assertiva a ser julga-
da acerca de escrituração e análise e conci-
liações contábeis.

( ) Certo   ( ) Errado
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19. (Cespe – TER-ES – 2011) 

Os lançamentos de encerramento de contas 
de resultado foram realizados ao final de um 
período contábil. Nessa situação, as contas 
de receitas, de despesas e de custos deve-
rão ser zeradas em contrapartida com uma 
conta de apuração de resultado do exercí-
cio.

Débito seguros  R$ 300,00 

Débito prêmio de  
seguros a vencer    R$ 2.700,00 

Crédito banco —  
conta movimento  R$ 3.000,00

( ) Certo   ( ) Errado

20. (Cespe – TRE-MS – 2012) 

O lançamento acima representa um fato 
contábil:

a) misto, pois ocasiona permutação de va-
lores patrimoniais e modificação na si-
tuação líquida do patrimônio.

b) modificativo, pois os débitos são iguais 
aos créditos.

c) misto, porque há lançamentos em con-
tas do passivo e do ativo.

d) permutativo, pois há lançamentos em 
contas patrimoniais e de resultado.

e) modificativo, porque é um lançamento 
de terceira fórmula, com duas contas 
debitadas

Em relação às contas e à escrituração contá-
bil, julgue o item seguinte.

21. (Cespe – TRT – 2011) 

A retificação de lançamento é o processo 
técnico de correção de registro que tenha 
sido realizado com erro na escrituração con-
tábil da entidade e pode ser feita por meio 
de estorno, transferência ou complementa-
ção.

( ) Certo   ( ) Errado

Gisele, inexperiente em rotinas contábeis, é 
a nova funcionária do escritório de contabi-
lidade Conta Certa, que ainda não implan-
tou sistema contábil informatizado. A escri-
turação contábil é conferida semanalmente 
pelo contador.

Considerando a situação hipotética apre-
sentada, julgue o item a seguir.

22. (Cespe – APF – 2004) 

Suponha que no registro da compra de um 
automóvel, Gisele inverteu as contas, a dé-
bito de banco e a crédito de veículos. Para 
retificar o lançamento, seria correto que 
a conta veículo fosse debitada duas vezes 
pelo valor de custo do bem. 

( ) Certo   ( ) Errado

Julgue o item que se segue, acerca da uti-
lização das técnicas contábeis no registro e 
controle do patrimônio das entidades.

23. (Cespe – TRE – 2011) 

Se, indevidamente, um contabilista registrar 
a compra à vista de um automóvel, debitan-
do a conta de veículos em uso e creditando 
a conta de fornecedores, a única forma pos-
sível de corrigir o lançamento errado será 
efetuar um lançamento de estorno.

( ) Certo   ( ) Errado

Julgue o item que se segue, acerca da uti-
lização das técnicas contábeis no registro e 
controle do patrimônio das entidades.

24. (Cespe – TRE – 2011) 

O sistema de partidas dobradas consiste no 
registro de fatos contábeis de modo que, 
para cada conta debitada, corresponde uma 
conta creditada e com o mesmo valor.

( ) Certo   ( ) Errado  
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Ainda com referência à contabilidade geral, 
julgue o item subsequente.

25. (SEFAL-AL – 2002) 

Os fatos contábeis modificativos alteram a 
situação líquida patrimonial.

( ) Certo   ( ) Errado

26. (Cespe – MPU – 2010) 

A integralização do capital social em merca-
dorias representa evento modificativo au-
mentativo.

( ) Certo   ( ) Errado

Julgue o item a seguir, relativo à contabilida-
de geral.

27. (Cespe – SEFAZ-AL – 2002) 

O registro de uma compra de mercadoria à 
vista corresponde a um fato contábil modi-
ficativo.

( ) Certo   ( ) Errado

Com base nos princípios contábeis funda-
mentais e nos tipos de fatos contábeis, jul-
gue o item a seguir.

28. (Cespe – MDIC – 2008) 

Caso um bem do ativo imobilizado, adquiri-
do e registrado por R$ 300.000,00, já tiver 
acumulado uma depreciação corresponden-
te a 40% de sua vida útil, nessa ocasião, a 
venda à vista desse bem por R$ 150.000,00 
caracterizará um fato contábil misto diminu-
tivo.

( ) Certo   ( ) Errado

Julgue o item seguinte, relativo a atos e fa-
tos administrativos.

29. (Cespe – TER – 2011)

Considera-se a compra de um computador 
para uso da administração da firma com 
parte do pagamento à vista e parte a prazo 
como um fato administrativo modificativo. 

( ) Certo   ( ) Errado

30. (Cespe – TER – 2011) 

Considera-se a compra a prazo de uma cafe-
teira para preparo do lanche dos emprega-
dos um fato administrativo permutativo.

( ) Certo   ( ) Errado

31. (Cespe – TER – 2011) 

O pagamento de um encargo, como, por 
exemplo, salários e aluguéis, pode ser con-
siderado um fato permutativo ou modifica-
tivo, dependendo da data de ocorrência do 
respectivo fato gerador.

( ) Certo   ( ) Errado

Julgue o item seguinte, acerca do patrimô-
nio das empresas e dos principais fatos que 
provocam sua variação.

32. (Cespe – TER-RJ – 2012) 

Uma das condições essenciais para a concei-
tuação de determinado fato contábil como 
modificativo é que haja permuta de elemen-
tos patrimoniais.

( ) Certo   ( ) Errado

No item, é apresentada uma situação hipo-
tética, seguida de uma assertiva a ser julga-
da acerca de escrituração e análise e conci-
liações contábeis.

33. (Cespe – TRE-ES – 2011) 

O recebimento de uma duplicata ocorreu 
após a data de seu vencimento e, por isso, 
houve cobrança de juros de mora. Nessa si-
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tuação, a empresa deverá fazer lançamento 
contábil de terceira fórmula com crédito nas 
contas duplicata a receber e receita de juros 
e débito em caixa.

( ) Certo   ( ) Errado

34. (Cespe – TRE-RN – 2010) 

O aumento do capital social mediante a in-
corporação de reservas constitui um fato 
contábil permutativo, sem alteração no to-
tal do ativo da empresa. 

( ) Certo   ( ) Errado

Considere os eventos de I a V listados abaixo.

I –  aquisição de veículo à vista para uso na 
atividade operacional 
II –  baixa de bem inservível registrado no 
imobilizado 
III –  apropriação da folha de pessoal do mês 
IV – registro da diminuição do valor de dívi-
da a receber em função da variação mone-
tária 
V – pagamento de obrigação com desconto

Com base nas informações acima, julgue os 
itens a seguir, relativos à classificação dos 
fatos administrativos.

35. (Cespe – PF – 2012) 

Os eventos II, IV e V são classificados como 
fatos mistos, pois, além de provocarem va-
riações no saldo patrimonial, representam a 
transposição de valores entre os grupos de 
contas patrimoniais.

( ) Certo   ( ) Errado

36. (Cespe – PF – 2012) 

Os eventos I e III classificam-se como fatos 
permutativos e não afetam o saldo patrimo-
nial da entidade.

( ) Certo   ( ) Errado

Considere que determinada companhia 
metalúrgica fabricante de artefatos para co-
zinha tenha adquirido cinco toneladas de 
chapas de aço pelo valor de R$ 250.000,00, 
a serem pagos em trinta dias.

Com base nessa situação, julgue os itens 
subsequentes.

37. (Cespe – STM – 2011)

Nessa situação, configura-se um fato contá-
bil modificativo aumentativo.

( ) Certo   ( ) Errado

No que se refere a atos e fatos administrati-
vos, julgue os itens que se seguem.

38. (Cespe – CEPLAG-DF) 

A venda de uma mercadoria com lucro é um 
fato permutativo. 

( ) Certo   ( ) Errado

39. (Cespe – CEPLAG-DF) 

O depósito de determinada quantia em um 
banco é considerado um ato administrativo. 

( ) Certo   ( ) Errado

Julgue os itens seguintes, relativos a atos e 
fatos administrativos. 

40. (Cespe – IBRAM-DF) 

O pagamento de dívida é exemplo de fato 
permutativo, tendo em vista que altera si-
multaneamente o ativo e o passivo.

( ) Certo   ( ) Errado

41. (Cespe – IBRAM-DF) 

O fato administrativo misto não precisa en-
volver o ativo e o passivo ao mesmo tempo; 
exemplo do que se afirma é o recebimento 
de valores registrados no ativo com juros. 

( ) Certo   ( ) Errado
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Considere os seguintes eventos:

I – aquisição, à vista, de matérias-primas 
para processamento industrial; 
II – venda de mercadorias, a prazo, por pre-
ço superior ao praticado nas vendas à vista; 
III – contratação de novos empregados para 
a filial da empresa; 
IV – pagamento, com juros, de duplicata 
vencida; 
V – pagamento a trabalhadores eventuais 
para o  descarregamento de um caminhão, 
no momento da  prestação do serviço; 
VI – perda de mercadorias não cobertas por 
seguro, em  decorrência de inundação na 
área de estoques; 
VII – constituição de capital social em di-
nheiro. 

Com base nos eventos apresentados acima, 
julgue os próximos itens, relativos a atos e 
fatos

42. (Cespe – FUB – 2014) 

Um fato misto é aquele que modifica a situ-
ação patrimonial líquida da empresa e, além 
disso, implica permuta de valores idênticos 
entre contas patrimoniais, como ocorre nos 
eventos II e VII. 

( ) Certo   ( ) Errado

43. (Cespe – FUB – 2014) 

Todos os eventos listados são fatos adminis-
trativos, visto que, em algum momento, afe-
tarão o patrimônio da empresa. 

( ) Certo   ( ) Errado

44. (Cespe – FUB – 2014) 

Os eventos I e IV são exemplos de fatos per-
mutativos.

( ) Certo   ( ) Errado 

45. (Cespe – FUB – 2014) 

Os eventos V e VI exemplificam fatos mo-
dificativos. No que diz respeito ao plano de 
contas, julgue os seguintes itens.

( ) Certo   ( ) Errado

46. (Cespe – FUB – 2014) 

A explicação da função e do funcionamento 
das contas compõe um documento anexo 
ao plano de contas, visto que tais informa-
ções são do domínio dos técnicos e conta-
dores que utilizarão o rol de contas da orga-
nização.

( ) Certo   ( ) Errado

47. (Cespe – FUB – 2014)

O elenco de contas deve ser elaborado para 
guiar os procedimentos de contabilização e 
estruturado de acordo com as necessidades 
de cada organização ou, em casos especiais, 
de certos segmentos econômicos.

( ) Certo   ( ) Errado

Gabarito: 1. C 2. E 3. E 4. E 5. E 6. C 7. C 8. E 9. E 10. C 11. C 12. E 13. C 14. E 15. C 16. E 17. C  
18. E 19. C 20. A 21. C 22. C 23. E 24. C 25. C 26. E 27. E 28. C 29. E 30. C 31. C  32. E 33. E 34. C  
35. E 36. E 37. E 38. E 39. E 40. C 41. C 42. E 43. E 44. E 45. E 46. E 47. C
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BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Todos os fatos administrativos de uma empresa são lançados pelo Método das Partidas 
Dobradas, no livro diário, em ordem cronológica e transcritos para o razão (razonetes).

Depois de efetuado os lançamentos nos razonetes, apuram-se os saldos de todas as contas, 
pela diferença entre o total dos débitos e o total dos créditos lançados em cada conta contábil. 
Nesse momento, faz-se uma pausa na sequência dos lançamentos contábeis para averiguação 
de sua exatidão. Periodicamente, os responsáveis pela Contabilidade devem verificar se os 
lançamentos contábeis realizados no período estão corretos. 

Uma técnica bastante utilizada para atingir tal objetivo é o Balancete de Verificação. Esse 
instrumento, embora de grande utilidade, não detectará, entretanto, todos os erros que 
possam existir nos lançamentos contábeis. Como essa peça contábil tem como base o Método 
das Partidas Dobradas: “não haverá débito(s) sem crédito(s) correspondente(s)”. Se, por um 
lado, somarmos todos os débitos e, por outro, todos os créditos, deveremos ter o mesmo total. 
Verificamos, assim, se os lançamentos a débito e a crédito foram realizados adequadamente.

O Balancete de Verificação é estruturado com a finalidade de examinar se todos os lançamentos 
contábeis efetuados no decorrer de um período foram contabilizados de forma correta, ou seja, 
respeitando o Método das Partidas Dobradas.

O Balancete de Verificação relaciona cada conta com o respectivo saldo devedor ou credor, de 
tal forma que, se os lançamentos foram corretamente efetuados nos razonetes, o total da coluna 
dos saldos devedores é igual ao total da coluna dos saldos credores. Se houver diferenças entre 
os totais, podemos afirmar que pelo menos um lançamento está errado, devendo-se revisar 
cada registro até que os erros sejam localizados.
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FASES DO CICLO CONTÁBIL

1ª: Registro dos fatos contábeis no livro Diário, pelo método das partidas dobradas;

2ª: Transposição para o Razão dos lançamentos do Diário, separando-os por contas;

3ª: Elaboração do Balancete de Verificação para verificar a igualdade entre os valores debitados 
e valores creditados, ou dos saldos devedores e credores;

4ª: Elaboração dos lançamentos de ajustes, seguidos de encerramento das contas de resultado 
para apuração do resultado do período;

5ª: Elaboração dos lançamentos de destinação do resultado apurado, seguido do levantamento 
de novo balancete de verificação, ajustado para balanço;

6ª: Preparação e transcrição no livro Diário dos principais relatórios contábeis, sendo básicos o 
BALANÇO PATRIMONIAL e a DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO.

PERÍODO CONTÁBIL (EXERCÍCIO SOCIAL)

Normalmente o exercício social tem duração de um ano, devendo coincidir com o ano-
calendário, com o objetivo de apurar o resultado obtido nas operações da empresa.

RESULTADO DO PERÍODO (RÉDITO)

A função econômica da Contabilidade é apurar o resultado, sendo que a Lei nº 6.404/76 (Lei da 
S/A) determina que a apuração seja feita por meio da Demonstração do Resultado do Exercício 
que é a apresentação ordenada de todas as receitas, custos e despesas ocorridas no exercício 
social da empresa.

AJUSTES PERIÓDICOS

Ao término de um período, normalmente é verificada a necessidade de se apurar receitas 
e despesas (ou mesmo ganhos e perdas) não registradas durante o desenvolvimento das 
atividades da empresa. 

Os exemplos mais comuns, relativos a ajustes, são os seguintes:

 • Ativos que se transformarão em despesas (despesas antecipadas);

 • Passivo que se transformarão em receitas (receitas antecipadas);

 • Consumo de Imobilizado (depreciação). 

ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO

Ao final do exercício social, deve-se proceder ao encerramento das contas de resultado, por 
meio dos lançamentos de encerramento:
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a) as contas de receitas são debitadas transferindo seus saldos para crédito da conta 
"Resultado do Exercício";

b) as contas de custos e despesas são creditadas transferindo seus saldos para débito da conta 
"Resultado do Exercício".

As contas de resultados são periódicas devendo iniciar o próximo período contábil com saldo 
zero, já as contas patrimoniais permanecem com seus saldos.

Os lançamentos de encerramento devem ser efetuados no livro Diário e transpostos para o 
Razão.

DESTINAÇÃO DO RESULTADO

Ao receber por transferência o total das receitas (a crédito) e o total dos custos e despesas 
(a débito), a conta “Resultado do Exercício”, que é uma conta transitória, deverá apresentar 
saldo credor (lucro) ou saldo devedor (prejuízo), que será transferido para o patrimônio líquido, 
encerrando a conta.
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Questões

No que concerne aos balancetes, julgue o 
item que se segue com base nas práticas 
contábeis brasileiras.

1. (Cespe – ABIN – 2010) 

Quando a soma dos saldos credores for 
igual à soma dos saldos devedores no ba-
lancete de verificação, não haverá nenhum 
erro nos lançamentos contábeis do período.

( ) Certo   ( ) Errado

2. (Cespe – ABIN – 2010) 

O balancete de verificação é um relatório de 
conferência que corresponde a uma simples 
listagem dos saldos devedores e credores, 
cujos totais devem ser iguais. 

( ) Certo   ( ) Errado

Acerca do balancete de verificação, julgue o 
item subsequente.

3. (Cespe – APF – 2004) 

Se, no balancete de verificação, a soma dos 
débitos (ou saldos devedores) não for igual 
à soma dos créditos (ou saldos credores), é 
possível que os registros contábeis estejam 
incorretos. Porém, a igualdade dos débitos 
e créditos não garante a correção dos lança-
mentos contábeis. 

( ) Certo   ( ) Errado

Considerando a contabilidade geral, julgue 
o item a seguir.

4. (Cespe – TRE – 2011) 

O balancete de verificação é uma relação de 
todas as contas com a movimentação deve-
dora e credora, sem conter saldos.

( ) Certo   ( ) Errado

Com relação a balancetes de verificação, 
julgue o item a seguir.

5. (Cespe – TRE – 2011) 

Lançamentos omitidos ou em duplicidade 
não alteram os totais das colunas de débito 
e de crédito.

( ) Certo   ( ) Errado

6. (Cespe – TRE – 2011) 

No balancete de verificação, é possível iden-
tificar os lançamentos que devem ser obje-
to de estorno, em razão da diferença que 
estará nele evidenciada entre os somatórios 
dos saldos devedores e credores.

( ) Certo   ( ) Errado

Julgue os itens subsequentes, a respeito do 
livro diário, do livro razão e do balancete de 
verificação.

7. (Cespe – DPU – CONTADOR – 2016) 

Os documentos base para a elaboração do 
balancete de verificação são o livro diário, 
de onde são extraídos os saldos finais das 
contas, e o livro razão, no qual estão de-
monstradas as movimentações contábeis.

( ) Certo   ( ) Errado
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8. (Cespe – DPU – CONTADOR – 2016) 

Uma das finalidades do balancete de verifi-
cação é demonstrar a correta aplicação do 
método das partidas dobradas, pois o to-
tal devedor deve ser igual ao total credor, 
ou seja, para cada débito em uma ou mais 
contas deve haver crédito de igual valor em 
uma ou mais contas.

( ) Certo   ( ) Errado

Balancete de verificação, classificado por 
ordem crescente de saldos de contas, para 
a questão

9. (Cespe – FUB – 2014) 

O balancete de verificação é um demons-
trativo que possibilita verificar se o método 
das partidas dobradas está sendo respeita-
do pela escrituração contábil.

( ) Certo   ( ) Errado 

10. (Cespe – FUB – 2014) 

O balancete de verificação será elaborado 
em até oito colunas, na qual são apresenta-
dos os saldos iniciais, o movimento, os sal-
dos do período e os saldos finais. 

( ) Certo   ( ) Errado

11. (Cespe – FUB – 2014) 

Na escrituração contábil, a soma de todos 
os valores das contas contábeis com saldos 
devedores deve coincidir com a soma de 
todos os valores das contas contábeis com 
saldos credores. 

( ) Certo   ( ) Errado

12. (Cespe – FUB – 2014) 

O balancete de verificação é composto ape-
nas pelas contas patrimoniais. As contas de 
resultado, mesmo que tenham saldos, não 
devem constar no demonstrativo. 

( ) Certo   ( ) Errado

Gabarito: 1. E 2. C 3. C 4. E 5. E 6. E 7. E 8. C 9. C 10. C 11. E 12. E



MTE - Auditor Fiscal do Trabalho – Contabilidade Geral – Prof. Sílvio Sande

www.acasadoconcurseiro.com.br 3365

EXERCÍCIO PRÁTICO

A Cia. Principal S/A iniciou suas atividades no dia 01/12/2013. Durante o seu primeiro mês de 
funcionamento, os seguintes fatos ocorreram:

1º No dia 01/01 – Subscrição do Capital Social no valor de 500.000,00, com integralização em 
dinheiro no valor de R$ 200.000,00.

2º No dia 02/12 – Depósito Bancário no valor de R$ 100.000,00.

3º No dia 03/12 – Compra de mercadorias à vista por R$ 50.000,00.

4º No dia 04/12 – Compra de máquinas e equipamentos a prazo por R$ 20.000,00.

5º No dia 05/12 – Aquisição de um veículo para fazer entregas, no valor de R$ 45.000,00; 
pagando R$ 15.000,00 em cheque e recebimento de 10 duplicatas do restante.

6º No dia 06/12 – Venda de mercadorias à vista, no valor de R$ 10.000,00, cujo custo foi de  
R$ 6.000,00.

7º No dia 07/12 – Venda de mercadorias a prazo, por R$ 20.000,00, cujo custo foi R$ 14.000.

8º No dia 08/12 – Outra venda de mercadorias no valor de R$ 10.000,00; recebendo 60% à 
vista e ficando o restante para ser recebido posteriormente. A mercadoria teve um custo de  
R$ 5.000,00.

9º No dia 20/12 – Recebimento da conta referente às mercadorias vendidas em 07/12.

10º No dia 21/01 – Compra de mercadoria no valor de R$ 40.000 a prazo.

11º No dia 22/12 – Recebimento antecipadamente de R$ 30.000 por uma entrega futura de 
mercadorias.

12º No dia 22/01 – Pagou uma duplicatas referente a compra do veículo com desconto de 10%.

13º No dia 22/12 – Recebimento da conta referente às mercadorias vendidas em 08/12, 
concedendo um desconto de 25% por antecipação de pagamento.

14º No dia 23/12 – Recebimento antecipado de R$ 10.000 por um serviço que será prestado no 
Mes seguinte.

15º No dia 24/12 – Pagamento de despesas de energia referente ao mês no valor de  
R$ 2.000,00.

16º No dia 25/12 – Pagamento antecipado mediante cheque de R$ 12.000 de despesas de 
seguro, cuja vigência da apólice será de 01/01/2014 a 31/12/2014.

17º No dia 26/12 – Pagou comissões sobre vendas aos seus vendedores no valor de R$ 2.000,00.

18º No dia 30/12 – Entrega de 50% das mercadorias recebidas no dia 26. As mercadorias 
tiveram um custo de R$ 10.000.

19º No dia 30/12 – Pagamento correspondente a 50% da dívida com Equipamentos.

20º No dia 31/12 – Reconhecimento da despesa de salários no valor de R$ 4.000, para 
pagamento posterior.
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 • Fazer os Lançamentos no Livro Diário;
 • Classificar os lançamentos quanto à fórmula e ao tipo de fato contábil;
 • Fazer a transposição para o Livro Razão;
 • Levantar o Balancete de Verificação;
 • Fazer a apuração do Resultado;
 • Elaborar o Balanço Patrimonial.

CONTAS DEVEDORAS CREDORAS
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PRINCÍPIOS DA CONTABILIDADE

Os princípios da Contabilidade estão previstos na Resolução do Conselho Federal de 
Contabilidade (CFC) nº 750/93. A observância dos Princípios da Contabilidade (PC) é obrigatória 
no exercício da profissão e constitui condição de legitimidade das Normas Brasileiras de 
Contabilidade (NBC). Na aplicação desses princípios, há situações concretas e a essência das 
transações deve prevalecer sobre seus aspectos formais.

Os Princípios de Contabilidade representam a essência das doutrinas e teorias relativas à 
Ciência da Contabilidade, consoante o entendimento predominante nos universos científico e 
profissional de nosso país. Concernem, pois, à Contabilidade no seu sentido mais amplo de 
ciência social, cujo objeto é o patrimônio das entidades.

São princípios  da contabilidade:

 • O PrincÍpio da Entidade;

 • O Princípio da Continuidade;

 • O Princípio da Oportunidade;

 • O Princípio do Registro pelo Valor Original;

 • O Princípio da Competência;

 • O Princípio da Prudência.

42.1.1 PRINCÍPIO DA ENTIDADE

O Princípio da Entidade reconhece o patrimônio como objeto da Contabilidade e afirma 
a autonomia patrimonial, a necessidade da diferenciação de um patrimônio particular no 
universo dos patrimônios existentes, independentemente de qualquer fator.

O patrimônio não se confunde com o dos seus sócios e pertence à entidade. Uma agregação de 
patrimônios autônomos não resulta em nova entidade.
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42.1.2 PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE

O Princípio da Continuidade pressupõe que a entidade continuará em operação no futuro e, 
portanto, a mensuração e a apresentação dos componentes do patrimônio levam em conta 
essa circunstância.

42.1.3 PRINCÍPIO DA OPORTUNIDADE

O Princípio da Oportunidade refere-se ao processo de mensuração e apresentação dos 
componentes patrimoniais para produzir informações íntegras e tempestivas. Isto é, sempre 
que ocorrerem fatos que alterem o patrimônio, estes devem ser registrados e divulgados 
imediatamente e na íntegra. A falta de integridade e tempestividade na produção e na 
divulgação da informação contábil pode ocasionar a perda de sua relevância, por isso, é 
necessário ponderar a relação entre a oportunidade e a confiabilidade da informação.

42.1.4 O PRINCÍPIO DO REGISTRO PELO VALOR ORIGINAL

O Princípio do Registro pelo Valor Original determina que os componentes do patrimônio 
devem ser inicialmente registrados pelos valores originais das transações, expressos em 
moeda nacional.

Contudo, após o integrado ao patrimônio, ele pode sofrer variações, considerando, por 
exemplo: o custo corrente, o valor realizável, o valor presente, o valor justo e a atualização 
monetária.

As seguintes bases de mensuração devem ser utilizadas em graus distintos e combinadas, ao 
longo do tempo, de diferentes formas:

I – Custo histórico. Os ativos são registrados pelos valores pagos ou a serem pagos em caixa ou 
equivalentes de caixa ou pelo valor justo dos recursos que são entregues para adquiri-los na 
data da aquisição. Os passivos são registrados pelos valores dos recursos que foram recebidos 
em troca da obrigação ou, em algumas circunstâncias, pelos valores em caixa ou equivalentes 
de caixa, os quais serão necessários para liquidar o passivo no curso normal das operações; e

II – Variação do custo histórico. Uma vez integrado ao patrimônio, os componentes 
patrimoniais, ativos e passivos, podem sofrer variações decorrentes dos seguintes fatores:     

a) Custo corrente. Os ativos são reconhecidos pelos valores em caixa ou equivalentes de 
caixa, os quais teriam de ser pagos se esses ativos ou ativos equivalentes fossem adquiridos 
na data ou no período das demonstrações contábeis. Os passivos são reconhecidos pelos 
valores em caixa ou equivalentes de caixa, não descontados, que seriam necessários para 
liquidar a obrigação na data ou no período das demonstrações contábeis;

b) Valor realizável. Os ativos são mantidos pelos valores em caixa ou equivalentes de caixa, os 
quais poderiam ser obtidos pela venda em uma forma ordenada. Os passivos são mantidos 
pelos valores em caixa e equivalentes de caixa, não descontados, que se espera que sejam 
pagos para liquidar as correspondentes obrigações no curso normal das operações da 
entidade;
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c) Valor presente. Os ativos são mantidos pelo valor presente, descontado do fluxo futuro de 
entrada líquida de caixa que se espera seja gerado pelo item no curso normal das operações 
da entidade. Os passivos são mantidos pelo valor presente, descontado do fluxo futuro de 
saída líquida de caixa que se espera que seja necessário para liquidar o passivo no curso 
normal das operações da entidade;

d) Valor justo. É o valor pelo qual um ativo pode ser trocado, ou um passivo liquidado, entre 
partes conhecedoras, dispostas a isso, em uma transação sem favorecimentos; e

e) Atualização monetária. Os efeitos da alteração do poder aquisitivo da moeda nacional 
devem ser reconhecidos nos registros contábeis mediante o ajustamento da expressão 
formal dos valores dos componentes patrimoniais. 

Perceba que a atualização monetária (que antes era um princípio) se tornou uma previsão 
dentro do Princípio do Registro pelo Valor Original. São resultantes da adoção da atualização 
monetária:

 • A moeda, embora aceita universalmente como medida de valor, não representa unidade 
constante em termos do poder aquisitivo;

 • Para que a avaliação do patrimônio possa manter os valores das transações originais, é 
necessário atualizar sua expressão formal em moeda nacional, a fim de que permaneçam 
substantivamente corretos os valores dos componentes patrimoniais e, por consequência, 
o do Patrimônio Líquido; e

 • A atualização monetária não representar nova avaliação, mas tão somente o ajustamento 
dos valores originais para determinada data, mediante a aplicação de indexadores ou 
outros elementos aptos a traduzir a variação do poder aquisitivo da moeda nacional em 
um dado período. (Redação dada pela Resolução CFC nº 1.282/10)

42.1.5 PRINCÍPIO DA COMPETÊNCIA

O Princípio da Competência determina que os efeitos das transações e outros eventos sejam 
reconhecidos nos períodos a que se referem, independentemente do recebimento ou 
pagamento e pressupõe a simultaneidade da confrontação de receitas e de despesas correlatas.

Isto é, ao final do período, as despesas e receitas devem ser reconhecidas, não levando com 
conta o efeito no caixa (recebimento e pagamento).
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42.1.6 PRINCÍPIO DA PRUDÊNCIA

O Princípio da Prudência determina a adoção do menor valor para os componentes do ativo e 
do maior para os do passivo, sempre que se apresentem alternativas igualmente válidas para 
a quantificação das mutações patrimoniais que alterem o patrimônio líquido.

A aplicação desse princípio pressupõe certo grau de precaução no exercício dos julgamentos 
necessários às estimativas em condições de incerteza, para que seja maior a confiabilidade ao 
processo de mensuração e apresentação dos componentes patrimoniais.

No item, sempre que utilizadas, as siglas subsequentes devem ser interpretadas com a 
significação associada a cada uma delas: CFC = Conselho Federal de Contabilidade; CMV = custo 
das mercadorias vendidas; DFC = demonstração dos fluxos de caixa; DMPL = demonstração das 
mutações do patrimônio líquido; DVA = demonstração do valor agregado; UEPS = último que 
entra, primeiro que sai.
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Questões

Julgue o próximo item de acordo com a Re-
solução do CFC nº 750/1993, que dispõe 
acerca dos princípios fundamentais de con-
tabilidade.

1. (Cespe – SEFAZ-ES – 2010) 

O princípio da atualização monetária é 
aquele em que os efeitos da alteração do 
poder aquisitivo da moeda nacional são re-
conhecidos nos registros contábeis median-
te uma avaliação do contabilista da relação 
custo-benefício do reconhecimento. 

( ) Certo   ( ) Errado

Julgue o item que se segue, a respeito dos 
princípios de contabilidade.

2. (Cespe – APF – 2012) 

Segundo o princípio da oportunidade, é ne-
cessário ponderar a relação entre a opor-
tunidade e a confiabilidade da informação, 
pois a falta de integridade e tempestividade 
na produção e na divulgação da informação 
contábil pode ocasionar a perda de sua re-
levância.

( ) Certo   ( ) Errado

3. (Cespe – APF – 2012) 

De acordo com o princípio do registro do 
valor original, a atualização monetária não 
representa nova avaliação, mesmo geran-
do o ajustamento dos valores originais para 
determinada data, mediante aplicação de 
indexadores e outros elementos aptos a tra-
duzir a variação do poder aquisitivo da mo-
eda.

( ) Certo   ( ) Errado

Com referência a conceitos básicos de con-
tabilidade, julgue o item seguinte.

4. (Cespe – TRE – 2011) 

A observância do princípio da continuidade 
é indispensável à correta aplicação do prin-
cípio da competência.

( ) Certo   ( ) Errado

O Conselho Federal de Contabilidade e o 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis são 
responsáveis pela elaboração das normas 
contábeis comumente aceitas. Sobre essas 
normas, julgue o item que se segue.

5. (Cespe – TRE – 2012) 

De acordo com o princípio da competência, 
todas as variações patrimoniais devem ser 
registradas de imediato e com a extensão 
correta, independentemente das causas 
que as originaram.

( ) Certo   ( ) Errado

Acerca de noções básicas da metodologia e 
do sistema contábil, julgue o item a seguir.

6. (Cespe – SEFAZ-ES – 2010) 

A entidade, a continuidade e a objetividade 
estão entre os princípios fundamentais de 
contabilidade estabelecidos pelo CFC.

( ) Certo   ( ) Errado

7. (Cespe – TRE-MS – 2013) 

No mês de dezembro de 2012, em uma em-
presa hipotética, ocorreram os fatos descri-
tos a seguir.
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 • despesa de janeiro de 2013, paga em 
dezembro de 2012 = R$ 1.000,00;

 • despesa de dezembro de 2012, a ser 
paga em janeiro de 2013 = R$ 2.000,00;

 • despesa de dezembro de 2012, paga 
em novembro de 2012 = R$ 4.000,00;

 • receita de janeiro de 2013, recebida em 
dezembro de 2012 = R$ 5.000,00;

 • receita de dezembro de 2012, a ser 
recebida em janeiro de 2013 = R$ 
6.000,00; 

 • receita de dezembro de 2012, recebida 
em dezembro de 2012 = R$ 8.000,00.

De acordo com os princípios de contabilida-
de, na situação hipotética acima descrita, 
o resultado da empresa em dezembro de 
2012 foi igual a

a) R$ 12.000,00.
b) R$ 14.000,00.
c) R$ 6.000,00.
d) R$ 8.000,00.
e) R$ 10.000,00.

8. (Cespe – DPU – CONTADOR – 2016) 

O princípio da competência, que se refere 
à simultaneidade do reconhecimento de 
receitas e despesas correlatas, deve ser ob-
servado ao se elaborar a demonstração do 
resultado do exercício.

( ) Certo   ( ) Errado

9. (Cespe – DPU – CONTADOR – 2016)

Conforme os princípios da prudência e da 
oportunidade, os efeitos das transações e 
outros eventos devem ser reconhecidos nos 
períodos a que se referem, independente-
mente do recebimento ou pagamento.

( ) Certo   ( ) Errado

10. (Cespe – DPU – CONTADOR – 2016) 

Conforme o princípio patrimonialista, o pa-
trimônio é o objeto da contabilidade.

( ) Certo   ( ) Errado

11. (Cespe – FUNPRESPE – 2016)

Custo corrente, conforme previsto no prin-
cípio do registro pelo valor original, é o va-
lor pelo qual um ativo pode ser trocado, en-
tre partes interessadas em negociá-lo, sem 
que qualquer dessas partes possua alguma 
informação privilegiada sobre a transação.

( ) Certo   ( ) Errado

12. (Cespe – FUNPRESPE – 2016)

O princípio da continuidade pressupõe que 
a entidade continuará em operação no futu-
ro; caso o encerramento de suas operações 
seja conhecido, essa informação deverá ser 
levada em consideração para a mensuração 
e a divulgação dos componentes do patri-
mônio.

( ) Certo   ( ) Errado

13. (Cespe – MPU – 2015)

A agregação contábil de patrimônios au-
tônomos resulta em nova entidade e não 
pode ser caracterizada como uma unidade 
de natureza econômico-contábil.

( ) Certo   ( ) Errado

14. (Cespe – MPU – 2015)

Na aplicação dos princípios de contabili-
dade, há situações em que a essência das 
transações deve prevalecer sobre seus as-
pectos formais. Um exemplo é o registro 
da depreciação mensal, adotando-se como 
parâmetro a vida útil econômica e o valor 
residual do bem em detrimento da vida útil 
estabelecida por norma específica.

( ) Certo   ( ) Errado
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Com relação aos princípios e aos regimes 
contábeis e às características qualitativas da 
informação contábil, julgue os itens a seguir.

15. (Cespe – TCDF – 2014)

O regime de competência é comumente uti-
lizado pelas empresas, ainda que algumas 
mantenham sua contabilidade pelo regime 
de caixa. Mesmo as empresas que utilizam 
o regime de competência em sua contabi-
lidade elaboram alguma demonstração em 
regime de caixa.

( ) Certo   ( ) Errado

16. (Cespe – TCDF – 2014)  

A relação entre confiabilidade e oportuni-
dade da informação contábil é a base princi-
pal para a aplicação do princípio do registro 
pelo valor original.

( ) Certo   ( ) Errado

17. (Cespe – FUB – 2014)  

De acordo com o regime de competência, a 
confrontação das receitas com as despesas 
deve ser realizada considerando as entradas 
e as saídas de caixa no período. 

( ) Certo   ( ) Errado

De acordo com a Resolução CFC n.o 
750/1993 e sua atualização, a Resolução 
CFC n.o 1.282/2010, julgue os itens que se 
seguem, acerca dos princípios fundamen-
tais de contabilidade.

18. (Cespe – FUB – 2014)  

A determinação do maior valor para o passi-
vo e do menor valor para o ativo, entre duas 
opções igualmente válidas, está em conso-
nância com o princípio da prudência.

19. (Cespe – FUB – 2014)

O princípio da competência pressupõe a 
confrontação das receitas com as respecti-
vas despesas necessárias à sua geração, in-
dependentemente de terem sido recebidas 
ou pagas.

( ) Certo   ( ) Errado

20. (Cespe – FUB – 2014)

O princípio da entidade refere-se à separa-
ção do patrimônio da entidade do patrimô-
nio pertencente ao(s) seu(s) sócios(s).

( ) Certo   ( ) Errado

Gabarito: 1. E 2. C 3. C 4. C 5. E 6. E 7. D 8. C 9. E 10. E 11. E 12. C 13. E 14. C 15. C 16. E 17. E  
18. C  19. C 20. C
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20.1 ESTRUTURA CONCEITUAL PARA ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE 
RELATÓRIO CONTÁBIL-FINANCEIRO

A edição da Lei nº 11.638/2007 e da Lei nº 11.941/2009, teve como objetivo adequar a 
legislação brasileira, principalmente a Lei 6.404/76 (lei das S.A), a um mundo globalizado, no 
qual as empresas, os mercados e os agentes financeiros exigem uma padronização na elaboração 
e divulgação das informações contábeis. O IASB (International Accouting Standards Board) 
emite os IFRS (International Financial Reporting Standard), que são normas internacionais 
de Contabilidade (pronunciamentos) que tentam de criar um padrão internacional para a 
contabilidade. Alguns desses pronunciamentos (como o CPC 00) têm a participação do FASB (US 
financial Accounting Satandards Board) que é dos Estados Unidos, enquanto o IASB é Europeu. 
A internalização desses pronunciamentos no Brasil ocorre através de pronunciamentos do CPC 
(Comitê de Pronunciamentos Contábeis).

O CPC 00 (Pronunciamento Conceitual Básico – R1) traz a Estrutura Conceitual Básica para a 
Elaboração e Divulgação do relatório Contábil-Financeiro. 

A informação é vital para um mercado mais eficiente e para a redução do custo do capital para a 
economia como um todo, mas o custo está sempre presente na geração da informação. Assim, 
não é possível a geração de toda a informação considerada relevante para o usuário, o que leva 
à necessidade da análise da relação entre esse custo e o benefício da informação por parte 
dos órgãos normatizadores.

As características qualitativas da Estrutura Conceitual Básica para a Elaboração e Divulgação 
do relatório Contábil-Financeiro estão dividias da seguinte forma: características qualitativas 
fundamentais das demonstrações contábeis e demais características qualitativas de melhoria.

20.1.1  CARACTERÍSTICAS QUALITATIVAS FUNDAMENTAIS DAS DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS

São duas as características qualitativas obrigatoriamente presentes nas Demonstrações 
Contábeis e reputadas como as mais úteis para os usuários e as únicas denominadas de 
fundamentais: Relevância e Representação Fidedigna.

A Relevância diz respeito à influência de uma informação contábil na tomada de decisões. As 
informações são relevantes quando fazem a diferença nas decisões econômicas dos usuários, 
ajudando-os a avaliar o impacto de eventos passados ou corrigindo as suas avaliações anteriores 
(valor confirmatório), ou ajudando-os nos processos para predizer resultados futuros (valor 
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preditivo). A Relevância depende da natureza e também da materialidade (tamanho) do item 
em discussão.

A Representação Fidedigna diz respeito a três atributos: a informação precisa ser completa, 
precisa ser neutra e livre de erro. Para ser completa, precisa conter o necesário para que o 
usuário compreenda o fenômeno sendo retratado. Para ser neutra, precisa estar desprovida 
de viés na seleção ou na apresentação, não podendo ser distorcida para mais ou para menos. 
Ser livre de erro não significa apresentar total exatidão, mas sim que o processo para obtenção 
da informação tenha sido selecionado e aplicado livre de erros. No caso de estimativa, ela é 
considerada como tendo representação fidedigna se, além disso, o montante for claramente 
descrito como sendo estimativa e se a natureza e as limitações do processo forem devidamente 
revelados.

A informação precisa concomitantemente ser relevante e representar com fidedignidade a 
realidade reportada para ser útil.

20.1.2 DEMAIS CARACTERÍSITCAS QUALITATIVAS DE MELHORIA

As características qualitativas que melhoram a utilidade da informação que é relevante e que 
é representada com fidedignidade são: Comparabilidade, Verificabilidade, Tempestividade e 
Compreensibilidade. Essas características podem também auxiliar na escolha de alternativas 
equivalentes em termos de relevância e representação fidedigna.

A Comparabilidade é a característica que permite a identificação e a compreensão de 
similaridades e diferenças entre os itens. É diferente da consistência que significa aplicação 
dos mesmos métodos para os mesmos itens. Comparabilidade é o objetivo, enquanto que a 
consistência é um auxílio na obtenção desse objetivo. Comparabilidade implica também em 
fazer com que coisas diferentes não pareçam iguais ou coisas iguais não pareçam diferentes.

A Verificabilidade implica em diferentes observadores poderem chegar a um consenso sobre o 
retrato de uma realidade econômica, podendo, em certas circunstâncias, representar uma faixa 
de possíveis montantes com suas respectivas probabilidades. Pode ser direta ou indireta e, às 
vezes, restringir-se à análise das premissas subjacentes a uma estimativa sobre o futuro.

A Tempestividade significa estar a informação disponível a tempo de influenciar o usuário em 
sua decisão. 

A Compreensibilidade significa que a classificação, a caracterização e a apresentação da  
informação são feitas com clareza e concisão, tornando-a compreensível, mas não é admissível 
a exclusão de informação complexa e não facilmente compreensível se isso tornar o relatório 
incompleto e distorcido. Os relatórios contábil-financeiros são elaborados na presunção de 
que o usuário tem conhecimento razoável de negócios e que age diligentemente, mas isso não 
exclui a necessidade de ajuda de consultor para fenômenos complexos.
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Questões

Julgue o item subsecutivo, referente aos 
conceitos, objetivos e finalidades da conta-
bilidade.

1. (Cespe – TRT – 2013) 

Passivo é uma obrigação presente da enti-
dade, derivada de eventos passados, cuja li-
quidação resultará em saída de recursos da 
entidade.

( ) Certo   ( ) Errado

O Conselho Federal de Contabilidade e o 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis são 
responsáveis pela elaboração das normas 
contábeis comumente aceitas. Sobre essas 
normas, julgue o item que se segue.

2. (Cespe – TRE – 2012) 

A estrutura conceitual estabelecida pelo 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis não 
constitui uma norma propriamente dita 
nem define normas ou procedimentos de 
qualquer espécie.

( ) Certo   ( ) Errado

3. (Cespe – TRE-MS – 2013) 

De acordo com o pronunciamento conceitu-
al básico (R1), do Comitê de Pronunciamen-
tos Contábeis, as características qualitativas 
fundamentais da informação contábil-finan-
ceira útil são

a) confiabilidade e representação fidedig-
na.

b) confiabilidade e tempestividade.
c) relevância e confiabilidade.
d) relevância e representação fidedigna.
e) comparabilidade e confiabilidade.

4. (Cespe – TRE-MS – 2013) 

Assinale a opção correta de acordo com o 
pronunciamento conceitual básico (R1) do 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis.

a) Um passivo é uma obrigação passada, 
cuja liquidação resultará na saída de 
recursos da entidade capazes de gerar 
benefícios.

b) O objetivo do relatório contábil-finan-
ceiro de propósito geral é fornecer in-
formações contábil-financeiras úteis 
aos investidores e credores.

c) Os relatórios contábil-financeiros de 
propósito geral devem ser elaborados 
para se chegar ao valor da entidade que 
reporta a informação.

 d) O valor do patrimônio líquido deve cor-
responder à soma do valor de mercado 
das ações da entidade.

 e) Os relatórios contábil-financeiros de 
propósito geral devem atender todas as 
informações de que os usuários possam 
necessitar.

De acordo com o pronunciamento técnico 
CPC 00 (R1) — estrutura conceitual para 
elaboração e divulgação de relatórios con-
tábil-financeiros —, julgue os itens a seguir, 
referentes a conceito, objetivos e usuários 
da contabilidade.

5. (Cespe – TCE-RN – 2015) 

A essência sobre a forma é conceito indis-
pensável para o cumprimento da caracterís-
tica qualitativa da representação fidedigna, 
ao passo que a prudência, por ser inconsis-
tente com a neutralidade, é incompatível 
com a representação fidedigna.

( ) Certo   ( ) Errado
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6  (Cespe – DPU – CONTADOR – 2016) 

O objetivo do relatório contábil-financeiro 
de propósito geral é fornecer informações 
contábil-financeiras úteis acerca da enti-
dade para a tomada de decisão por parte 
de usuários internos, como os gerentes de 
produção, e de usuários externos, como os 
acionistas.

( ) Certo   ( ) Errado

7.  (Cespe – DPU – CONTADOR – 2016) 

Os relatórios contábil-financeiros de pro-
pósitos gerais não são os instrumentos que 
atendem a todas as informações de que os 
usuários externos — investidores, credores 
por empréstimos e outros credores, exis-
tentes e em potencial — necessitam.

( ) Certo   ( ) Errado

8. (Cespe – DPU – CONTADOR – 2016) 

Deve-se reconhecer um  passivo caso haja 
uma obrigação futura da entidade, derivada 
de eventos passados, cuja liquidação resul-
tará na saída de recursos da entidade capa-
zes de gerar benefícios econômicos

( ) Certo   ( ) Errado

9. (Cespe – DPU – CONTADOR – 2016) 

Uma das condições para reconhecimento 
de receitas é que as despesas  incorridas  ou  
a  serem  incorridas,  referentes  à transa-
ção, possam ser mensuradas com confiabi-
lidade.

( ) Certo   ( ) Errado

10. (Cespe – FUNPRESPE – 2016)  

A verificabilidade, uma das características 
qualitativas de melhoria, é aquela que ga-
rante a uniformidade das demonstrações 
contábeis, dando segurança ao usuário so-

bre a adoção de métodos semelhantes para 
contabilização de itens idênticos.

( ) Certo   ( ) Errado

11. (Cespe – FUNPRESPE – 2016)   

A relevância, característica fundamental da 
informação contábil-financeira, representa 
a confiabilidade dos relatórios contábeis.

( ) Certo   ( ) Errado

12. (Cespe – FUNPRESPE – 2016)  

Os valores preditivo e confirmatório de uma 
informação contábil-financeira não estão 
inter-relacionados, visto que a predição é 
individual e a confirmação é geral, advinda 
da divulgação das demonstrações a todos 
os usuários.

( ) Certo   ( ) Errado

13. (Cespe – FUNPRESPE – 2016)  

Conterá o atributo da materialidade a infor-
mação cuja omissão ou distorção influen-
ciar nas decisões tomadas pelos usuários.

( ) Certo   ( ) Errado

14. (Cespe – FUNPRESPE – 2016)

Considera-se fidedigna a informação livre 
de erros e que possua os atributos da neu-
tralidade e da completude.

( ) Certo   ( ) Errado
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No que se refere ao balanço patrimonial, 
julgue os itens que se seguem.

15. (Cespe – FUB – 2014)

Para que se reconheça um item como ativo, 
é necessário que o recurso seja controlado 
pela entidade e resultante de eventos pas-
sados; por isso, o item que gera benefício 
futuro não compõe o ativo. 

( ) Certo   ( ) Errado

16. (Cespe – FUB – 2014) 

O objetivo do balanço patrimonial é eviden-
ciar a situação financeira e patrimonial da 
organização em determinada data, repre-
sentando, desse modo, uma posição dinâ-
mica do negócio. 

( ) Certo   ( ) Errado

17. (Cespe – FUB – 2014) 

O balanço patrimonial é composto pelo ati-
vo, pelo passivo e pelo patrimônio líquido. 
Considerando-se que o ativo e o passivo 
sejam divididos em circulante e não circu-
lante, é correto afirmar que as obrigações 
que vencerem após o término do exercício 
social seguinte deverão ser classificadas no 
passivo não circulante. 

( ) Certo   ( ) Errado

18. (Cespe – FUB – 2014)   

O grupo do patrimônio líquido, que repre-
senta o valor residual entre o ativo e o pas-
sivo, inclui as contas capital social, reservas 
de capital, ajustes de avaliação patrimonial, 
reservas de lucros, ações em tesouraria e 
prejuízos acumulados. 

( ) Certo   ( ) Errado

Gabarito: 1. C 2. C 3. D 4. B 5. C 6. E 7. C 8. E 9. C 10. E 11. E 12. E 13. C 14. C 15. E 16. E 17. C  
18. C 
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CONTABILIZAÇÃO DE FATOS DIVERSOS COMUNS A EMPRESAS COMERCIAS, 
INDUSTRIAIS E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

OPERAÇÃO COM DUPLICATAS

1. Cobrança Simples de Duplicatas

Consiste na remessa de títulos aos bancos, os quais prestam serviços à  empresa,  cobrando-os 
dos respectivos devedores.

Nesse tipo de operação, a empresa transfere a posse dos títulos aos bancos, porém, a 
propriedade continua sendo da empresa.

Para remeter os títulos ao banco, a empresa os relaciona por meio de um borderô, ao qual 
anexa os respectivos títulos.

A operação de cobrança resume-se nas seguintes fases: 

1 – Pela remessa dos títulos para cobrança (bancos ou empresas de cobrança): 

a. Registro da operação, através das contas de compensação; 
b. Registro das despesas cobradas pelo Banco com a cobrança dos títulos. 

2 – Pelo recebimento das importâncias referentes aos títulos: 

O banco comunica que os títulos foram quitados. 

c. Baixa da responsabilidade mediante o lançamento de compensação; 
d. Baixa dos Direitos, por meio do débito da conta Bancos Conta Movimento pelo recebimento 

das importâncias referentes aos títulos e crédito da conta Duplicatas a Receber, Clientes 
para baixa dos respectivos Direitos.

Contabilização

Cobrança simples de Duplicatas com quitação normal 

Nossa remessa de Duplicatas ao Banco SANDE para cobrança simples, conforme borderô no 
valor de R$ 10.000,00. O Banco cobrou R$ 50,00 de comissões e taxas. 

Contabilização: 

Pela remessa dos títulos ao banco: 

1. Lançamento de compensação: 

D – DUPLICATAS EM COBRANÇA 
C – ENDOSSO PARA COBRANÇA 
Banco SANDE, duplicatas conf. Borderô R$ 10.000,00 
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2. Registro da despesa: 

D – DESPESAS BANCÁRIAS 
C – BANCO SANDE 
Banco SANDE, aviso de despesas R$ 50,00 

Após os vencimentos dos títulos, quando o banco comunicar que eles foram quitados: 

3. Baixa nas contas de compensação: 

D – ENDOSSO PARA COBRANÇA 
C – DUPLICATAS EM COBRANÇA 
Banco SANDE, baixa duplicatas R$ 10.000,00 

4. Pelo recebimento das duplicatas: 

D – BANCO SANDE 
C – DUPLICATAS A RECEBER/ CLIENTES 
Cliente, dpl, aviso bancário R$ 10.000,00

2. DESCONTOS DE DUPLICATAS

O desconto de duplicatas é uma operação financeira em que a empresa entrega determinadas 
duplicatas para o banco e este lhe antecipa o valor em conta-corrente, cobrando juros 
antecipadamente.

Embora a propriedade dos títulos negociados sejam transferidos para a instituição, a empresa 
é corresponsável pelo pagamento dos mesmos em caso de não liquidação pelo devedor. Nesse 
caso, a instituição financeira leva a débito, em conta-corrente da empresa, o valor de face do 
título não liquidado.

TRATAMENTO CONTÁBIL

Os valores de face das duplicatas descontados são registradas numa conta do passivo circulante 
denominada  de “duplicatas descontadas”, tendo saldo credor.

A conta "duplicatas descontadas" apresenta a seguinte função na operação de desconto:

a) é creditada, pelo valor de face dos títulos, no momento em que é efetuada a operação de 
desconto e a instituição financeira faz o crédito em conta-corrente da empresa;

b) é debitada no momento da liquidação do título pelo devedor ou quando a instituição 
financeira leva a débito, em conta-corrente da empresa, por falta de pagamento por parte 
do devedor.
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Os encargos financeiros debitados pela instituição financeira devem ser contabilizados 
como "encargos financeiros a transcorrer", já que se tratam de despesas antecipadas, sendo 
debitadas por ocasião do desconto e creditadas no momento em que a despesa é incorrida, 
observando-se o regime de competência.

3 FOLHA DE PAGAMENTOS

CONTABILIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO

Regime de Competência

No último dia do mês, quando é elaborada a Folha de Pagamento, são efetuados os lançamentos 
contábeis:

 • Das despesas com salários;

 • Dos encargos sociais incidentes sobre a Folha de Pagamento, quais sejam, a Contribuição 
de Previdência Social e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Quitação da Folha de Pagamentos e dos Encargos Sociais

No mês seguinte, são efetuados os lançamentos contábeis da liquidação da Folha, 
correspondente ao valor líquido pago aos empregados, bem como do recolhimento da 
Contribuição de Previdência Social, FGTS, IR e outros recolhimentos.

EVENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO

Rendimentos ou Vantagens

Os rendimentos ou vantagens mensais de um empregado podem ser compostos de salário 
fixo, comissões, horas extras, trabalho noturno, adicional de insalubridade, adicional de 
periculosidade, salário-maternidade (no caso de gestantes), salário-família, ajuda de custo, 
descanso semanal remunerado, férias, 13º salário, etc.

Descontos ou Abatimentos

Contribuição Previdenciária, faltas e atrasos, contribuição sindical, contribuição confederativa, 
alimentação, vale-transporte, pensão alimentícia, Imposto de Renda Retido na Fonte, 
adiantamentos de salários*

* Valores que a empresa antecipou aos funcionários, a título de salários, para posterior 
desconto em folha de pagamento.
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PARCELAS RECUPERÁVEIS

Salário-Família

Valor pago ao funcionário que tenha filhos menores de 14 anos. A referida parcela é descontada 
do valor que a empresa tem a recolher referente ao INSS.

Salário-Maternidade

É o benefício a que tem direito a segurada empregada, trabalhadora avulsa, empregada 
doméstica, a contribuinte individual, facultativa e segurada especial, por ocasião do parto. A 
referida parcela é descontada do valor que a empresa  tem a recolher referente ao INSS.

ENCARGOS COMPLEMENTARES DA FOLHA DE PAGAMENTO

Provisão para Férias

Segundo o regime de Competência, as férias transcorridas e ainda não gozadas devem ser 
provisionadas, de modo a se incluir o referido valor como custo ou despesa no período a que 
competir.

O valor da provisão deve ser determinado com base na remuneração mensal do empregado e 
no número de dias de férias a que já tiver direito.

Provisão para 13º Salário

Para que os custos ou as despesas mensais sejam os mais reais possíveis, as empresas deverão 
constituir a provisão mensal do 13º salário, que é constituída na base de 1/12 do valor bruto da 
Folha de Pagamento.  

4. CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

O saldo da conta “Bancos” raramente coincide com o saldo do extrato bancário, mesmo 
não havendo erros por parte da empresa ou do banco. A empresa deve, portanto, conciliar 
periodicamente sua conta “Bancos” com o extrato bancário.

Os exemplos mais comuns de valores que constam nos registros da empresa, mas que não 
figuram no extrato bancário são:

 • cheques já emitidos pela empresa, mas ainda não apresentados ao banco;

 • depósitos já efetuados mas ainda não creditados na conta corrente bancária.

Da mesma forma, podem existir registros no extrato bancário que ainda não foram considerados 
pela empresa:
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 • avisos bancários relativos a cobranças de títulos ainda não contabilizados pela empresa;

 • débitos de juros, comissões, tributos (CPMF, IOF), etc., ainda não contabilizados pela 
empresa;

 • débitos relativos a cheques sem fundos.

O relatório de conciliação bancária deve fornecer os seguintes elementos:

A.1) Saldo da conta “Bancos”,

A.2) Elementos de conciliação: débitos / créditos efetuados pelo banco mas não registrados 
pela empresa, e

A.3) Saldo ajustado

B.1) Saldo do extrato bancário,

B.2) Elementos de conciliação: débitos / créditos efetuados pela empresa mas não registrados 
pelo banco, e

B.3) Saldo ajustado.

Consideramos que a conta bancária está conciliada quando os dois saldos ajustados são iguais.
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Questões

1. (Cespe – FUB – 2014) 

No momento da assinatura do contrato de 
aluguel de um imóvel para servir de sede 
para determinada empresa, o contador 
deve registrar os primeiros doze meses no 
passivo circulante e os meses subsequen-
tes no passivo não circulante, realizando a 
reclassificação de não circulante para circu-
lante à medida do transcurso do prazo. 

( ) Certo   ( ) Errado

2. (Cespe – TCU – 2016)

Situação hipotética:
Em 30 de junho de 2015, o livro diário de 
determinada empresa registrou a seguinte 
partida dobrada 

Assertiva:
Nesse caso, as informações se referem a um 
lançamento de ajuste — decorrente da apli-
cação do princípio da competência — para 
reconhecimento da despesa com o prêmio 
de seguros, que havia sido pago antecipada-
mente.

( ) Certo   ( ) Errado

De acordo com a Lei n.º 6.404/1976, julgue 
os próximos itens, a respeito da elaboração 
e apresentação das principais demonstra-
ções contábeis.

3. (Cespe – CGE-PI – 2015) 

Os adiantamentos concedidos a sociedades 
controladas e não ligados à exploração do 
objeto social da empresa controladora de-
vem ser registrados no ativo não circulante 
da controladora.

( ) Certo   ( ) Errado

4. (Cespe – TRE-RN – 2010) 

Se determinada empresa descontou uma 
duplicata, para a qual seu banco cobrou 
uma taxa de 5% do valor total do título, o 
registro dessa operação deverá envolver um 
lançamento de terceira fórmula. 

( ) Certo   ( ) Errado

Uma empresa, ao receber o extrato de sua 
conta corrente relativo ao mês de janeiro 
de 2014, constatou algumas divergências 
em relação ao razão da conta bancos conta 
movimento mantido pela contabilidade. No 
procedimento de conciliação bancária, fo-
ram encontradas as seguintes divergências:

I – a cobrança de uma tarifa de R$ 35 por 
renovação de cadastro consta do extrato 
bancário; 
II – um cheque no valor de R$ 1.500, utiliza-
do para pagamento a fornecedor, não cons-
ta do extrato, o que demonstra que ele ain-
da não foi descontado; 
III – o cheque emitido por um cliente, no va-
lor de R$ 400, foi devolvido por insuficiência 
de fundos; 
IV – foi recebida, por meio de cobrança 
bancária, uma duplicata no valor de R$ 950 
emitida contra um cliente; 
V – um depósito em cheque no valor de R$ 
5.500, efetuado no último dia do mês, ainda 
não foi creditado pelo banco; 
VI – o saldo da conta bancária constante no 
extrato do dia 31/1/2014 era de R$ 9.500. 

Com base nessas informações, julgue os 
itens de 5 a 10.
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5. (Cespe – FUB – 2014) 

O evento II deve ser relatado no relatório 
de conciliação bancária, mas não cabe qual-
quer lançamento contábil em função disso.

( ) Certo   ( ) Errado

6. (Cespe – FUB – 2014) 

O evento I deve ser lançado como despesa 
bancária.

( ) Certo   ( ) Errado

7. (Cespe – FUB – 2014) 

Se o cheque referido no evento III for rea-
presentado, então não haverá necessidade 
de nenhuma contabilização.

( ) Certo   ( ) Errado

8. (Cespe – FUB – 2014) 

O depósito em cheques ainda não compen-
sados — evento V — não motiva nenhuma 
contabilização.

( ) Certo   ( ) Errado

9. (Cespe – FUB – 2014) 

Antes da conciliação bancária, o saldo do ra-
zão da conta bancos conta movimento é de 
R$ 12.985.

( ) Certo   ( ) Errado

10. (Cespe – FUB – 2014) 

O lançamento contábil que deverá ser efe-
tuado pelo recebimento da duplicata do 
evento IV será:

débito: bancos conta movimento................. R$ 400; 
crédito: clientes (ou conta equivalente)........R$ 400.

( ) Certo   ( ) Errado

Considerando que determinada entidade 
desconte quatro duplicatas de sua emissão, 
no valor nominal total de R$ 4.200,00, e sa-
bendo que o banco cobra juros no valor de 
R$ 210,00 antecipadamente e comissões de 
taxas no valor de R$ 40,00, julgue os itens a 
seguir. 

11. Será efetuado um débito na conta banco 
conta movimento de R$ 3.950,00, tendo 
como contrapartida um crédito em duplica-
tas descontadas, no mesmo valor.

( ) Certo   ( ) Errado 

12. Caso o banco receba as importâncias cor-
respondentes a todas as duplicatas e comu-
nique o fato à entidade por meio de aviso 
bancário, a entidade deverá efetuar um dé-
bito em duplicatas descontadas e um crédi-
to em duplicatas a receber, ambos no valor 
de R$ 4.200,00. 

( ) Certo   ( ) Errado

A respeito das operações comuns às empre-
sas de prestação de serviços, comerciais e 
industriais, julgue os próximos itens. 

13. Considere que uma duplicata no valor de R$ 
150.000,00, enviada à cobrança, no banco, 
tenha sido paga com atraso pelo cliente. 
Nessa situação, ao receber o aviso, a em-
presa emitente do título deve efetuar em 
sua escrituração o registro a seguir, em re-
ais. 

D – duplicatas descontadas .............150.000 
D – bancos – conta-movimento........ 15.000 
C – clientes ......................................150.000 
C – receita financeira.......................... 15.00 

( ) Certo   ( ) Errado
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O registro dos eventos contábeis segue o 
que preconiza o método das partidas do-
bradas. Acerca desse tema, julgue os itens 
subseqüentes.

14. (Cespe – HEMOBRÁS – 2008) 

A contabilização dos encargos sobre a folha 
de pagamento provisionada deve ser a dé-
bito de encargos sobre folha de pagamento 
e a crédito de salários a pagar.

( ) Certo   ( ) Errado

15. (Cespe – SUFRAMA – 2014) 

A conta INSS a recolher ou a pagar, com-
ponente do passivo circulante de uma 
entidade, deve ser creditada, no mês de 
competência da folha de pagamento, exclu-
sivamente pelo valor da cota patronal a ser 
recolhida, uma vez que a cota dos empre-
gados é descontada diretamente de suas fo-
lhas de pagamento.

( ) Certo   ( ) Errado

16. (Cespe – CORREIOS – 2011) 

A conta contábil imposto de renda retido 
na fonte a recolher, resultante da obrigação 
de recolher os valores retidos sobre salários 
dos empregados, na folha de pagamento da 
empresa, representa despesa operacional e 
tributária da entidade.

( ) Certo   ( ) Errado

Gabarito: 1. C 2. C 3. C 4. C 5. C 6. C 7. E 8. C 9. E 10. C 11. E 12. C 13. E 14. E 15. E 16. E 
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PROVISÕES

Provisão é um passivo de prazo ou de valor incertos.

Passivo é uma obrigação presente da entidade, derivada de eventos já ocorridos, cuja 
liquidação se espera que resulte em saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios 
econômicos. 

Evento que cria obrigação é um evento que cria uma obrigação legal ou não formalizada que 
faça com que a entidade não tenha nenhuma alternativa realista senão liquidar essa obrigação.

Obrigação legal é uma obrigação que deriva de: 

 • contrato (por meio de termos explícitos ou implícitos); 

 • legislação; ou 

 • outra ação da lei. 

Obrigação não formalizada é uma obrigação que decorre das ações da entidade em que: 

a) por via de padrão estabelecido de práticas passadas, de políticas publicadas ou de 
declaração atual suficientemente específica, a entidade tenha indicado a outras partes que 
aceitará certas responsabilidades; e

b) em consequência, a entidade cria uma expectativa válida nessas outras partes de que 
cumprirá com essas responsabilidades. 

Passivo contingente é: 

a) uma obrigação possível que resulta de eventos passados e cuja existência será confirmada 
apenas pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos não totalmente sob 
controle da entidade; ou 

b) uma obrigação presente que resulta de eventos passados, mas que não é reconhecida 
porque: 

I – não é provável que uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos seja 
exigida para liquidar a obrigação; ou 

II – o valor da obrigação não pode ser mensurado com suficiente confiabilidade. 

As provisões podem ser distintas de outros passivos tais como contas a pagar e passivos 
derivados de apropriações por competência (accruals). Por contraste:

a) as contas a pagar são passivos a pagar por conta de bens ou serviços fornecidos ou 
recebidos e que tenham sido faturados ou formalmente acordados com o fornecedor; e

b) os passivos derivados de apropriações por competência (accruals) são passivos a pagar por 
bens ou serviços fornecidos ou recebidos, mas que não tenham sido pagos, faturados ou 
formalmente acordados com o fornecedor, incluindo valores devidos a empregados (por 
exemplo, valores relacionados com pagamento de férias). 
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Diferença	entre	Provisões	e	Passivos	Contingentes

Provisões – que são reconhecidas como passivo (presumindo-se que possa ser feita uma 
estimativa confiável) porque são obrigações presentes e é provável que uma saída de recursos 
que incorporam benefícios econômicos seja necessária para liquidar a obrigação; e 

Passivos Contingentes – que não são reconhecidos como passivo porque são: 

I – obrigações possíveis, visto que ainda há de ser confirmado se a entidade tem ou não uma 
obrigação presente que possa conduzir a uma saída de recursos que incorporam benefícios 
econômicos, ou 

II – obrigações presentes que não satisfazem os critérios de reconhecimento deste 
Pronunciamento Técnico (porque não é provável que seja necessária uma saída de recursos 
para liquidar a obrigação, ou não pode ser feita uma estimativa suficientemente confiável do 
valor da obrigação) 

Reconhecimento

Uma provisão deve ser reconhecida quando: 

a) a entidade tiver uma obrigação presente (legal ou não formalizada) como resultado de 
evento passado;

b) for provável que será necessária uma saída de recursos que incorporam benefícios 
econômicos para liquidar a obrigação; e

c) puder ser feita uma estimativa confiável do valor da obrigação. 

Se essas condições não forem satisfeitas, nenhuma provisão deve ser reconhecida. 

A entidade não deve reconhecer um passivo contingente. 

O passivo contingente é divulgado, a menos que seja remota a possibilidade de uma saída de 
recursos que incorporam benefícios econômicos.

Quando a entidade for conjunta e solidariamente responsável por obrigação, a parte da 
obrigação que se espera que as outras partes liquidem é tratada como passivo contingente. 

A entidade não deve reconhecer um ativo contingente. 

Os ativos contingentes surgem normalmente de evento não planejado ou de outros não 
esperados que dão origem à possibilidade de entrada de benefícios econômicos para a 
entidade. Um exemplo é uma reivindicação que a entidade esteja reclamando por meio de 
processos legais, em que o desfecho seja incerto. 

Quando a realização do ganho é praticamente certa, então o ativo relacionado não é um ativo 
contingente e o seu reconhecimento é adequado. 

O ativo contingente é divulgado quando for provável a entrada de benefícios econômicos. 
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Mensuração

Melhor	estimativa

O valor reconhecido como provisão deve ser a melhor estimativa do desembolso exigido para 
liquidar a obrigação presente na data do balanço.

A melhor estimativa do desembolso exigido para liquidar a obrigação presente é o valor que a 
entidade racionalmente pagaria para liquidar a obrigação na data do balanço ou para transferi-
la para terceiros nesse momento. 

CONTABILIZAÇÃO 

Como regra geral, as provisões têm como débitos elementos de despesas e, como contrapartida, 
créditos em conta patrimoniais que, como vimos, podem ser contas redutoras de ativo ou 
contas de passivo exigível. 

Exemplo: 

Despesas com Provisões 
a Provisões (ativas/passivos) 

Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa hoje são consideradas perdas estimadas com 
crédito de liquidação duvidosa.

Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa ou, também denominada de Provisão para 
Devedores Duvidosos (PDD), é uma estimativa de perda dos créditos operacionais, é feita em 
obediência ao princípio da prudência que determina que, em situações igualmente aceitas, a 
empresa deve ter o menor ativo. 

Base de Cálculo da PDD 

A base de cálculo da PDD será o montante de créditos a receber oriundos da exploração 
da atividade econômica da empresa, excluídos os provenientes de vendas com reserva de 
domínio, alienação fiduciária em garantia ou com garantia real, os créditos com pessoa jurídica 
de direito público e os créditos habilitados em falência e concordata. 

Contabilização 

O registro dos fatos contábeis relativos à provisão para devedores duvidosos compreende: 

a.  Constituição da provisão – a provisão deve ser constituída na data de encerramento do 
Balanço. Determinado o valor a ser provisionado, faz-se o seguinte lançamento: 

D – Despesas com Devedores Duvidosos 
C – Provisão p/Devedores Duvidosos 
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b.  Pela baixa de títulos incobráveis – durante o exercício social subsequente os títulos 
incobráveis são baixados do patrimônio da empresa através do seguinte lançamento: 

D – Provisão p/Devedores Duvidosos 
C – Clientes/Duplicatas a Receber 

c.  Valor da PDD – a PDD é sempre uma estimativa, por consequência, obviamente está 
sujeita a erros. Assim, o valor provisionado pode ser maior ou menor do que as perdas com 
devedores insolváveis. 

1. Valor Insuficiente 

Quando o valor da PDD for insuficiente, contabiliza-se o excesso das perdas como despesas, 
debitando-se direto no Resultado do Exercício. 

D – Perdas com Devedores Insolváveis ou Despesas de Vendas 
C – Clientes ou Duplicatas a Receber 

2. Valor a Maior 

O saldo não utilizado na provisão pode ter dois tratamentos: 

2.1  Método da Complementação 

Embora menos recomendável tecnicamente, é de, ao constituir a nova provisão para o período 
seguinte, fazer apenas a complementação do saldo já existente e não utilizado no período 
corrente. 

2.2  Método da Reversão 

O saldo, porventura remanescente na conta de provisão, deverá ser revertido a crédito do 
resultado do exercício, efetuando-se a seguir a nova provisão para o período seguinte. 

Lançamento: 

D – Provisão p/ Devedores Duvidosos 
C – Reversão de PDD 

d. Recebimento de um Título Considerado Anteriormente como Incobrável 

Quando houver o recebimento de um título, emitido em exercícios anteriores, e considerado 
anteriormente como incobrável, o lançamento será o seguinte: 

D – Caixa 
C – Recuperação de Créditos ou Despesas (Outras Receitas Operacionais) 
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Questões

No que se refere às provisões contábeis e 
ao funcionamento das contas relacionadas, 
julgue os próximos itens. 

1. O reconhecimento de provisão no ativo 
aumenta o resultado líquido do período, 
enquanto a contabilização de provisões no 
passivo, ou seja, de obrigações exigíveis, re-
duz a situação líquida.

( ) Certo   ( ) Errado 

2. A provisão para créditos de liquidação du-
vidosa fundamenta-se no princípio contábil 
da prudência, que considera, entre as op-
ções aceitáveis, o menor ativo.

( ) Certo   ( ) Errado 

3. Caso seja feito débito em uma provisão, 
constituída e classificada no ativo circulan-
te, o capital total à disposição da empresa 
sofre aumento concomitante.

( ) Certo   ( ) Errado 

4. O registro da provisão para desvalorização 
de estoques reduzirá o valor do ativo circu-
lante e afetará o saldo do passivo circulante.

( ) Certo   ( ) Errado 

5. Caso um crédito baixado, por ter sido consi-
derado incobrável, seja recuperado no exer-
cício subsequente, a empresa deve efetuar 
o lançamento (somente as contas debitada 
e creditada) a seguir. 

D – caixa 
C – duplicatas a receber 

( ) Certo   ( ) Errado

6. (Cespe – PREVIC – 2011) 

A provisão para crédito de liquidação duvi-
dosa é uma conta contábil de natureza cre-
dora redutora da conta clientes ou valores a 
receber, que pertencem ao grupo do ativo.

( ) Certo   ( ) Errado

7. (Cespe – DPU – CONTADOR – 2016) 

Caso determinada sociedade empresária 
estime uma provisão, em virtude de ga-
rantia oferecida por problema no funcio-
namento inadequado de produto vendido, 
essa sociedade deverá reconhecer um pas-
sivo e uma despesa no momento da venda, 
pelo valor estimado. 

( ) Certo   ( ) Errado

8. (Cespe – Bacen – 2013)

A provisão para devedores duvidosos é uma 
conta retificadora do ativo circulante cons-
tituída com base no princípio da prudência.

( ) Certo   ( ) Errado

Gabarito: 1. E 2. C 3. E 4. E 5. E 6. C 7. C 8. C 
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IMOBILIZADO – DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO

De acordo com o art. 179, IV, da Lei das S.A., são classificados no Imobilizado: os direitos que 
tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da companhia 
ou da empresa ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que 
transfiram à companhia os benefícios, riscos e controle desses bens.

Exemplos: móveis e utensílios, imóveis, máquinas, equipamentos, veículos.

Resumindo, para que um bem seja classificado como Imobilizado, deve cumprir quatro 
características simultaneamente:

1) Ter vida útil acima de 1 ano;

2) Não se destinar à venda;

3) Possuir existência física;

4) Ser utilizado nas atividades normais da empresa.

DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO

Segundo o disposto no § 2º do art. 183 da Lei nº 6.404/76, “ (...) § 2º A diminuição do valor dos 
elementos dos ativos imobilizado e intangível será registrada periodicamente nas contas de:

a) depreciação, quando corresponder à perda do valor dos direitos que têm por objeto bens 
físicos sujeitos a desgaste ou perda de utilidade por uso, ação da natureza ou obsolescência;

b) amortização, quando corresponder à perda do valor do capital aplicado na aquisição de 
direitos da propriedade industrial ou comercial e quaisquer outros com existência ou 
exercício de duração limitada, ou cujo objeto sejam bens de utilização por prazo legal ou 
contratualmente limitado;

c) exaustão, quando corresponder à perda do valor, decorrente da sua exploração, de direitos 
cujo objeto sejam recursos minerais ou florestais, ou bens aplicados nessa exploração.(...)”

Depreciação

Representa a diminuição do valor dos bens corpóreos que integram o ativo imobilizado, 
em decorrência de desgaste ou perda de utilidade pelo uso, por ação da natureza ou por 
obsolescência tecnológica.

A depreciação pode também ser considerada como uma parcela que se retira do lucro com o fim 
específico de formar uma provisão que permita substituir o bem depreciado sem a necessidade 
de recorrer a capitais de terceiros.  Retira-se do lucro, anualmente, uma parcela igual a 10% (ou 
20% no caso de veículos) do valor do bem. Como se trata de uma despesa que não implica  saída 
de recursos financeiros, o valor do prejuízo ficará dentro da empresa formando uma provisão 
até a extinção da vida útil do bem, quando o valor da provisão (depreciação acumulada) terá 
atingido valor igual ao valor contábil do bem do ativo imobilizado.
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Definições:	

 • Vida útil estimada: é o período de tempo durante o qual a entidade espera utilizar o ativo, 
ou o número de unidades de produção que a entidade espera obter pela utilização do ativo.

 • Valor contábil: O VALOR CONTÁBIL de um bem depreciado corresponde à diferença entre o 
seu custo de aquisição e a sua depreciação acumulada.

 • Valor residual: Valor residual de um ativo é o valor estimado que a entidade obteria com a 
venda desse ativo, após deduzir as despesas estimadas de venda, no final de sua vida útil 
estimada. Dessa forma, consiste no valor que a empresa estima obter caso vendesse o item 
do imobilizado depois de encerrada sua vida útil.

 • Valor depreciável: É o valor do ativo imobilizado sujeito à depreciação. Consiste na base 
de cálculo da depreciação. Caso um valor residual seja estabelecido pela empresa, o valor 
depreciável corresponde ao custo de aquisição do ativo imobilizado deduzido do valor 
residual;

 • Taxa de depreciação: Percentual mensal ou anual aplicado sobre o valor depreciável do 
bem, que varia de acordo com a vida útil estimada.

Ativos	de	Natureza	Permanente	não	Sujeitos	à	Depreciação

Não é admitido o registro de quota de depreciação em relação aos seguintes bens:

a. Terrenos, salvo em relação aos melhoramentos, benfeitorias e construções;

b. Prédios ou construções não alugados e nem utilizados na produção de bens ou serviços 
destinados a manter a atividade da empresa;

c. Bens que aumentam de valor com o tempo como as antiguidades e as obras de arte;

d. Bens para os quais sejam registradas quotas de amortização ou exaustão.

Base de Cálculo

A base de cálculo da depreciação de um bem corresponde ao custo de aquisição, incluindo os 
gastos necessários à colocação do bem em funcionamento e acréscimos posteriores.

Início da Depreciação

A depreciação de um bem é contada não em função da data de aquisição, mas sim, a partir 
do mês em que o bem for instalado, posto em funcionamento ou em condições de produzir, 
independentemente do dia do  dia do mês em que foi adquirido.
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Cálculo da depreciação

A depreciação é calculada, mensalmente, para cada item registrado no ativo imobilizado, ou 
para os itens que compõem uma mesma unidade geradora de benefícios.

O cálculo da depreciação depende, basicamente, da vida útil estimada do bem. O início da 
depreciação ocorre no mês em que o bem foi instalado e encontra-se pronto para entrar em 
operação.

Independentemente do dia em que o bem atingiu essa condição, a depreciação é calculada 
para todo o mês.

MÉTODOS DE DEPRECIAÇÃO

Método das quotas constantes (linear)

É o método mais adotado pelas empresas em geral. Consiste na divisão do valor depreciável do 
bem pelo tempo de vida útil para ele estimado. No método linear, a quota (despesa) mensal de 
depreciação é constante.

Exemplo:

Valor depreciável: $ 240.000,00
Vida útil estimada: 4 anos
Quota de depreciação: $ 240.000,00/4 = $ 60.000,00 ao ano
Ou $ 5.000,00 ao mês
Ou
Taxa de depreciação: 100%/4 = 25% ao ano

$ 240.000,00 x 25% = $ 60.000,00 ao ano
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Método da soma dos dígitos

Esse método consiste na divisão entre o número do ano da vida útil estimada do bem 
(numerador) e a soma dos dígitos dos anos que compõem a vida útil estimada do bem 
(denominador).

A depreciação de cada ano é uma fração em que o denominador é a soma dos dígitos dos anos 
que compõem a vida útil estimada, e o numerador é, para o primeiro ano (n), para o segundo 
(n – 1), para o terceiro (n – 2), para o quarto (n – 3), e assim, sucessivamente.

Exemplo:

Valor depreciável: $ 240.000,00
Vida útil estimada: 4 anos
Soma dos dígitos dos anos: 1 + 2 + 3 + 4 = 10

. 1º ano = 4/10 x $ 240.000,00 = $ 96.000,00

. 2º ano = 3/10 x $ 240.000,00 = $ 72.000,00

. 3º ano = 2/10 x $ 240.000,00 = $ 48.000,00

. 4º ano = 1/10 x $ 240.000,00 = $ 24.000,00

Conforme demonstrado no exemplo, a despesa de depreciação diminui ao longo da vida útil do 
bem. Em contrapartida, normalmente, as despesas de manutenção do bem aumentam ao longo 
de sua vida útil, sendo, portanto, compensadas pela redução das despesas de depreciação.

Método de unidades produzidas

Baseada em informações do fabricante do bem ou de setor interno competente, a empresa 
estima a capacidade máxima de unidades que determinado bem pode produzir durante sua 
vida útil.

Nesse método, à medida que as unidades forem produzidas, calcula-se a depreciação, conforme 
as duas formas apresentadas a seguir:

Exemplo:

Valor depreciável: $ 1.000.000,00
Quantidade total de unidades a serem produzidas durante a vida útil: 500.000 unidades
Quantidade produzida no primeiro ano: 50.000 unidades

Quantidade produzida no 1º ano = 50.000 = 10%
Capacidade total de unidades 500.000
Valor depreciável do bem x percentual produzido:
$ 1.000.000,00 x 10% = $ 100.000,00 no 1º ano
Assim, conforme as duas formas de cálculo, segundo o método de unidades produzidas, a 
depreciação a ser registrada no primeiro ano é de $ 100.000,00.



Depreciação acelerada

A depreciação acelerada consiste em atribuir coeficientes multiplicadores em função do 
número de horas diárias de operação do bem sujeito ao desgaste pelo uso. Pode ser adotada, 
somente, no caso de bens móveis.

Os coeficientes de aceleração são os seguintes:

1 turno (8 horas)   1,00
2 turnos (16 horas)  1,50
3 turnos (24 horas)  2,00

Quanto maior a quantidade de turnos em que o bem é utilizado, menor será sua vida útil 
estimada e maior será sua quota de depreciação anual.

Exemplo: Uma máquina registrada no balanço de 19X0 por R$ 15.000,00, e que trabalhou 3 
turnos diários durante o exercício de 19X1. Calcule a depreciação a ser registrada no balanço de 
19X1.

Cálculo: 

Por trabalhar 3 turnos – implica usar o coeficiente 2,0 sobre a taxa anual de depreciação do 
bem, assim:

Depreciação Acelerada = (2,0 x 10%) x 15.000,00 = 3.000,00

Despesa de Depreciação
a Depreciação Acumulada 3.000,00

Contabilização da depreciação

Ao depreciarmos um bem do ativo não circulante, por um lado, debitamos uma conta de 
despesa, que chamamos de Despesas de Depreciação (ou Encargos de Depreciação ou, 
simplesmente, Depreciação).

Por outro lado, geramos também uma conta retificadora do ativo, que chamamos de 
Depreciação Acumulada, que será creditada.

A conta Despesas de Depreciação poderá receber débitos mensais, com a aplicação da taxa 
anual dividida por 12, até o fim do exercício social, quando, então, será encerrada juntamente 
com as outras despesas, para a apuração do resultado.

A conta Depreciação Acumulada irá acumular o valor das despesas de depreciação, desde a 
época em que o bem foi posto em condições de uso, até a época em que o bem for alienado ou 
baixado por perecimento, ou até que o valor contábil do bem seja NULO (100% depreciado).

Exemplo: A empresa ABC S/A, em 12 de julho de 2009, adquiriu um caminhão por $ 40.000,00. 
Supondo a taxa de depreciação anual igual a 20%, teremos:
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Em 2009:

Se o caminhão foi adquirido em julho, a contabilização da depreciação levará em conta apenas 
os seis meses de uso do caminhão.

CÁLCULO: 20% em 12 meses → 10% em 6 meses
10% x $ 40.000,00 = $ 4.000,00

CONTABILIZAÇÃO:

Despesas de Depreciação  $ 4.000,00 
Depreciação Acumulada   $ 4.000,00 

APRESENTAÇÃO NO BALANÇO:

Veículos     $ 40.000,00
Depreciação Acumulada   ($4.000,00)
Valor contábil    R$ 36.000,00

Em 2010:

CÁLCULO: 20% x $ 40.000,00 = $ 8.000,00

CONTABILIZAÇÃO:

Despesas de Depreciação  $ 8.000,00 
Depreciação Acumulada   $ 8.000,00 

APRESENTAÇÃO NO BALANÇO:

Veículos     $ 40.000,00
Depreciação Acumulada  ($ 12.000,00)
Valor contábil    R$ 28.000,00

Em 2011:

CÁLCULO: 20% x $ 40.000,00 = $ 8.000,00

CONTABILIZAÇÃO:

Despesas de Depreciação  $ 8.000,00
Depreciação Acumulada   $ 8.000,00



 

www.acasadoconcurseiro.com.br3400

APRESENTAÇÃO NO BALANÇO:

Veículos     $ 40.000,00
Depreciação Acumulada  ($ 20.000,00)
Valor contábil    R$ 20.000,00

O registro da depreciação envolve, em geral, duas contas contábeis:

 • Despesa de depreciação: conta contábil que recebe a contrapartida do lançamento da 
conta depreciação acumulada.

 • Depreciação acumulada: conta retificadora do ativo imobilizado, vinculada ao bem 
depreciável, cuja função é acumular as parcelas mensais de depreciação calculadas, 
reduzindo o valor contábil do bem registrado no ativo.

Depreciação de Bens Adquiridos Usados

No caso de bens adquiridos usados, a empresa deverá adotar como vida útil a maior entre as 
seguintes:

a)  metade do prazo de vida útil do bem quando adquirido novo.

b) restante do prazo de vida útil do bem.

Exemplo: Máquina usada:

 – Adquirida  em    28/06/X2

 – Primeira instalação   02/06/X0

Prazos:

 a. Metade do prazo de vida útil:  5 anos

 b. Restante do prazo de vida útil: 8 anos

Taxa  =  100%/8    =  12,5% a.a.

Baixa. O valor contábil de um item do ativo imobilizado deve ser baixado: 

(a) por ocasião de sua alienação; ou 

(b) quando não há expectativa de benefícios econômicos futuros com a sua utilização ou 
alienação. 
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Resultado na Venda de Imobilizado

O resultado (lucro ou prejuízo) apurado na venda de qualquer item do Ativo Imobilizado é 
obtido da seguinte maneira:

Preço de Venda do Imobilizado       10.000,00
(-) Valor Contábil do Imobilizado    (70.000,00)
(=) Resultado na Venda de Imobilizado  30.000,00

A contabilização de uma operação de venda de imobilizado é feita da forma seguinte:

• Pelo Reconhecimento da Venda:

D – Caixa/Bancos/Contas a Receber
C – Receita na Venda de Imobilizado (outras receitas)

• Pelo Reconhecimento do Custo:

D – Custo na Venda de Imobilizado (outras despesas / outros custos)
C – Imobilizado

• Pela Baixa da Depreciação Acumulada do Bem:

D – Depreciação Acumulada
C – Custo na Venda de Imobilizado (outras despesas / outros custos)

A T E N Ç Ã O 

1.0 – Um Bem só pode ser depreciado a partir do mês em que for colocado em uso. 

2.0 – Quando um Bem for adquirido e colocado em uso durante o ano, sua taxa de Depreciação 
deverá ser proporcional ao número de meses durante o qual for utilizado. Considera-se como 
mês integral a fração do mês no qual o Bem foi posto em utilização, mesmo que tenha sido de 
apenas um dia. 

3.0 – Não serão depreciados os Bens cujo tempo de vida útil seja inferior a um ano nem os 
casos de pequeno valor, conforme estabelecido pelo RIR.  

4.0 – Quando a depreciação acumulada de um Bem chegar a 100% não haverá mais cálculo 
nem contabilização de depreciação. O Bem permanece na contabilidade pelo valor original e a 
conta Depreciação Acumulada terá valor idêntico, até ser baixado. 

5.0 – Quando o Bem for Baixado, debita-se a Conta Depreciação e credita-se a conta 
representativa do Bem. 

6.0 – Valor contábil = Custo de aquisição – Depreciação Acumulada 7.0 Valor Residual = valor 
provável da realização do bem após totalmente depreciado. 
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8.0 – Não estão sujeitos à depreciação – Terrenos, salvo em relação as construções e benfeitorias, 
bens que normalmente aumentam de valor com o tempo, bens para os quais sejam registradas 
taxas de amortização ou exaustão, prédio não alugados, nem utilizados na produção de bens 
ou serviços, isto é, que estão na condição de meros investimentos, sem produzir rendimentos. 

9.0 – Depreciação Acelerada consiste em atribuir coeficientes multiplicadores, em função 
do número de horas diárias de operação do bem sujeito ao desgaste pelo uso. Aplica-se 
exclusivamente a bens móveis. 

10 – Depreciação de bens adquiridos usados – A empresa deverá optar pelo método que 
resultar no maior prazo entre as seguintes opções: metade da vida útil de bem similar adquirido 
novo X o restante da vida útil, em relação à primeira instalação. 
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Questões

No item, é apresentada uma situação hipo-
tética acerca de diversas operações contá-
beis, seguida de uma assertiva a ser julgada. 

1. (Cespe – ABIN – 2010) 

Determinada empresa comprou uma má-
quina para uso no valor de R$ 100.000,00. A 
vida útil desse ativo é estimada em 10 anos, 
ao fim dos quais a empresa espera um valor 
residual de R$ 20.000,00. Nessa situação, 
admitindo-se que a empresa utilize o méto-
do de depreciação linear, ela deverá conta-
bilizar, anualmente, uma despesa de depre-
ciação no valor de R$ 8.000,00. 

( ) Certo   ( ) Errado 

Ainda com referência à contabilidade geral, 
julgue o item subseqüente. 

2. (Cespe – SEFAZ-AL) 

A diminuição de valor dos elementos do 
ativo imobilizado será registrada periodica-
mente nas contas de amortização, quando 
corresponder à perda do valor dos direitos 
que têm por objeto bens físicos sujeitos a 
desgastes ou perda de utilidade por uso, 
ação da natureza ou obsolescência. 

( ) Certo   ( ) Errado 

No item, é apresentada uma situação hipoté-
tica, seguida de uma assertiva a ser julgada. 

3. (Cespe – TRE-ES – 2011) 

Após três anos de uso, um ativo imobiliza-
do adquirido por R$ 40.000,00 tem 40% do 
seu custo depreciado; nesse momento, ele 
é vendido por R$ 20.000,00. Nessa situação, 
a empresa obteve um lucro de R$ 20.000,00 
em outros resultados operacionais 

( ) Certo   ( ) Errado

No item seguinte, é apresentada uma situ-
ação hipotética, seguida de uma assertiva a 
ser julgada. 

No final de 2003, um contador passou para 
Antônio, para que ele  providenciasse a par-
tida dobrada adequada, as seguintes infor-
mações referentes aos lançamentos anuais 
de ajuste da depreciação do imobilizado: 
máquina operatriz modelo delta, adquirida 
em 1.º/10/1993 por R$ 48.000,00, depre-
ciação, em dez anos, pelo método de linha 
reta – cotas constantes, sem valor residual.  

4. (Cespe – APF – 2004) 

Nessa situação, seria correto Antônio pre-
parar um lançamento a débito de deprecia-
ção e a crédito de depreciação acumulada, 
no valor de R$ 4.800,00.

( ) Certo   ( ) Errado 

5. O registro da venda de um veículo, que foi 
adquirido por R$ 40.000,00 e possuía saldo 
de depreciação acumulada de R$ 20.500,00, 
proporcionará um lucro de R$ 3.000,00 caso 
o valor de venda seja igual a R$ 22.500,00.

( ) Certo   ( ) Errado

6. O reconhecimento de despesa de deprecia-
ção mensal provoca variação patrimonial de 
natureza quantitativa, afetando o resultado 
líquido para menos.

( ) Certo   ( ) Errado

7. (Cespe – FUB – 2014) 

Na alienação de imobilizado, havendo sal-
do na conta de depreciação acumulada do 
bem, esta deverá ser encerrada contra a 
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própria conta do bem, antes de efetuada a 
baixa do imobilizado. 

( ) Certo   ( ) Errado

8. (Cespe – FUNPRESPE – 2016)

Uma entidade cujas atividades sejam exerci-
das em dois ou mais turnos de trabalho po-
derá desconsiderar essa informação ao es-
tabelecer a vida útil de suas máquinas, para 
fins de contabilização da depreciação de seu 
imobilizado, visto que a legislação do impos-
to de renda determina os percentuais fixos 
para cada tipo de ativo.

( ) Certo   ( ) Errado

9. (Cespe – MPU – 2015)

Na aplicação dos princípios de contabilida-
de, há situações em que a essência das tran-
sações deve prevalecer sobre seus aspectos 
formais. Um exemplo é o registro da depre-
ciação mensal, adotando-se como parâme-
tro a vida útil econômica e o valor residual 
do bem em detrimento da vida útil estabe-
lecida por norma específica.

( ) Certo   ( ) Errado 

10. (Cespe – ANT – 2013) 

Comparativamente aos métodos dos saldos 
decrescentes e das unidades produzidas, o 
método linear resulta em despesas de de-
preciação inconstantes ao longo da vida útil 
do ativo, refletindo um padrão instável do 
consumo dos benefícios econômicos futu-
ros esperados incorporados no ativo.

( ) Certo   ( ) Errado

11. (Cespe – ANT – 2013) 

Os ativos intangíveis estão sujeitos à amor-
tização com base na sua vida útil, que pode 

sofrer influência tanto de fatores econômi-
cos quanto de fatores legais. Ativos intan-
gíveis com vida útil indefinida, no entanto, 
devem ser amortizados no prazo máximo de 
dez anos. 

( ) Certo   ( ) Errado

12. (Cespe – FUB – 2015) 

Em 1.º/1/2014, certa sociedade empresária 
adquiriu dois ativos intangíveis com as se-
guintes características:

Ativo Intangível Valor de 
Aquisição Vida Útil

I R$ 100.000 5 anos

II R$ 100.000 Indefinida

Em 31/12/2014, os valores justos dos intan-
gíveis I e II foram avaliados em R$ 90.000 e 
R$ 80.000, respectivamente. Dessa forma, 
em 31/12/2014, o valor líquido desses dois 
ativos evidenciado no balanço patrimonial 
foi de R$180.000.

( ) Certo   ( ) Errado

13. (Cespe – FUNPRESPE – 2016)

O departamento de contabilidade de uma 
empresa fez o lançamento na conta siste-
mas de aplicativos software, a débito, e na 
conta bancos, a crédito. O custo do aplica-
tivo foi mensurado com segurança para que 
a empresa pudesse usufruir dos benefícios 
econômicos desse software. Nessa situação, 
o lançamento realizado representa o regis-
tro da aquisição de um aplicativo, com pa-
gamento à vista, sendo esse ativo contabili-
zado como integrante do grupo do ativo não 
circulante — intangível.

( ) Certo   ( ) Errado

Gabarito: 1. C 2. E 3. E 4. C 5. C 6. C 7. E 8. E 9. C 10. E 11. E 12. E 13. C 
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OPERAÇÕES COM MERCADORIAS

São os bens que as empresas comerciais adquirem com a finalidade de revenda, sem industria-
lizá-las. São revendidas da mesma forma como foram adquiridas. Apurar o Resultado com Mer-
cadorias (RCM) corresponde a verificar se houve lucro ou prejuízo nas operações de compra e 
vendas, que é a atividade principal de toda empresa comercial. O resultado com mercadorias é 
obtido pela diferença das vendas pelo custo de mercadorias vendidas (RCM = VENDAS – CMV). 
As vendas são facilmente calculadas por meio do somatório das notas fiscais de vendas; en-
tretanto, o custo das mercadorias vendidas não é obtido facilmente tendo em vista que, na 
maioria das vezes, tratam-se de mercadorias adquiridas de diversos fornecedores por preços 
deferentes. Esse CMV pode ser calculado pela expressão matemática CMV = EI + C – EF ou, nas 
empresas que adotam o sistema de inventário permanente, pelo saldo da Conta CMV.

TIPOS DE INVENTÁRIO E FORMA DE APURAÇÃO DO LUCRO

O Custo das Mercadorias Vendidas (CMV) é formado pelas mercadorias existentes no início do 
período, mais as compras realizadas durante tal fase, diminuídas do estoque de mercadorias 
existentes no final do período. Isto é, o CMV representa o valor das mercadorias saídas, obtido 
pela diferença entre as mercadorias disponíveis para a venda (EI + compras) e as existentes no 
final do período.

Inventário periódico: por esse sistema, o valor do estoque só é conhecido no final do período, 
mediante levantamento (inventário) físico realizado, portanto EXTRACONTABILMENTE.

INVENTÁRIO PERMANENTE: consiste em controlar permanentemente o valor do estoque de 
mercadorias. Assim, a cada compra efetuada, seu custo é incluído no estoque; e a cada venda 
efetuada, seu custo é diminuído do estoque, permitindo que o estoque de mercadorias fique 
atualizado constantemente.

Para efetuar o controle de estoque, utiliza-se as Fichas de Controle de Estoques, sendo uma 
ficha para cada tipo de produto ou de mercadoria.

Quando da utilização do INVENTÁRIO PERMANENTE, são utilizados os seguintes processos:

PEPS – Com base nesse critério para valoração dos estoques, a empresa vai dando baixa nos 
estoques, a partir das primeiras compras, o que equivale ao seguinte raciocínio: vendem-se ou 
consomem-se antes as primeiras mercadorias compradas. Nesse processo, avalia-se o estoque 
final pelas aquisições mais recentes e o CMV, pelas aquisições mais antigas.

UEPS – Com base nesse critério para valoração dos estoques, a empresa vai dando baixa nos 
estoques, a partir das últimas compras, o que equivale ao seguinte raciocínio: vendem-se ou 
consomem-se antes as últimas mercadorias compradas. Nesse processo, avalia-se o Estoque 
Final pelas aquisições mais antigas e o CMV pelas aquisições mais recentes.

Média ponderada móvel – Por este critério, o valor médio de cada unidade em estoque altera-
-se pelas compras de outras mercadorias por um preço diferente. Esse método, mais comu-
mente utilizado no Brasil, evita o controle de custos por lotes de compras, como nos métodos 
anteriores, mas obriga a maior número de cálculos ao mesmo tempo em que foge dos extre-
mos, dando como custo de aquisição um valor médio das compras.
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Preço específico – Significa valorizar cada unidade do estoque ao preço efetivamente pago para 
cada item especificamente determinado. É usado somente quando é possível fazer tal deter-
minação do preço específico de cada unidade em estoque, mediante identificação física, ou 
número de série único por produto, como no caso de revenda de automóveis novos ou usados 
(chassi). Esse critério normalmente só é aplicável em alguns casos em que a quantidade, o valor 
ou a própria característica da mercadoria ou material o permitam. Na maioria das vezes, é im-
possível ou economicamente inconveniente. 

Regra clássica para avaliação dos estoques é o custo ou valor justo.

Entendendo-se por custo o preço pago pela mercadoria, acrescido de frete, seguros e outras 
despesas para movimentação do estoque, deduzidos os impostos recuperáveis (ICMS, PIS, IPI) 
e por valor justo, o preço usualmente negociado na data do balanço.

Diante da existência do custo e do valor do mercado, para fiel cumprimento ao PRINCÍPIO DO 
CONSERVADORISMO, deverá ser escolhido o menor valor para avaliar o estoque.

O sistema de Inventário Permanente pressupõe a utilização de três contas básicas:

Mercadorias-estoque ou estoques ou mercadorias: é conta patrimonial, representativa de 
estoques. É debitada nas aquisições e creditada nas suas saídas (vendas). Seu saldo apresentará 
SEMPRE o valor dos estoques naquele momento. Não se utiliza a conta compras.

CMV (custo das Mercadorias Vendidas): é conta de resultado (despesa/custo), debitada pelo 
valor do custo de cada venda, ao invés de ser debitada ao final do período, como no inventário 
periódico.

Vendas (V): é conta de resultado (receita). O seu funcionamento é o mesmo, qualquer que seja 
o sistema de custeamento adotado pela empresa. É creditada pelo valor vendido (valor bruto). 
Também é conhecida como Receita de Vendas.

O registro contábil das operações no inventário permanente se dará da seguinte forma:

a) Nas compras (coluna de entradas da ficha de estoque)

Estoques 

a Caixa/Bancos/Fornecedores

b) Nas vendas – uma característica essencial do sistema permanente é que, a cada operação 
de venda, corresponderão dois registros contábeis: o primeiro, referente à venda e o se-
gundo, referente ao custo das mercadorias que foram vendidas.

b.1) Preço	de	Venda	(não	é	lançado	na	ficha	de	estoque)

Caixa/BCM/Clientes

a Receita de Vendas

b.2) Preço	de	Custo	(a	ser	registrado	na	coluna	saídas	da	ficha	de	estoque)

CMV

a Estoques
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RESUMO DOS MÉTODOS 

O Método PEPS subavalia o CMV e superavalia o estoque final.

O Método UEPS superavalia o CMV e subavalia o estoque final (não é aceito pela Legislação do 
Imposto de Renda).

O Método do Custo Médio Ponderado – (CMP), mantém o CMV e o estoque final (Ef) entre os 
valores obtidos por meio dos métodos anteriores.

Observe que as únicas alterações existentes nos três métodos estão no valor do estoque final 
(Ef) e no valor do (CMV); 

No inventário periódico, o estoque final (Ef) é avaliado ao preço de custo das últimas unida-
des adquiridas, partindo do pressuposto que as primeiras unidades compradas, foram vendidas 
também em primeiro lugar. 

No inventário permanente – método PEPS – os pressupostos são idênticos, logo os inventários 
se equivalem, o que nos força a concluir que o resultado final obtido no PEPS do inventário per-
manente é o mesmo obtido no inventário periódico. 

No inventário permanente a cada operação de venda, imediatamente, é possível identificar o 
CMV; enquanto que, no período-base, quando da apuração do CMV mediante contagem física 
do estoque final e uso da fórmula (CMV = Ei + C – Ef), motivo pelo qual a conta Mercadorias 
Mista é utilizada apenas no inventário periódico. 

Representam mercadorias disponíveis para venda durante o período o valor do estoque inicial 
mais o valor das compras → à Mercadorias = Ei + C

Seja qual for o inventário utilizado, periódico ou permanente, o valor correspondente ao esto-
que existente no final do período-base deverá ser registrado em livro fiscal denominado Regis-
tro de Inventário. 

APURAÇÃO EXTRACONTÁBIL

CB = Valor da compra + IPI + II – impostos recuperáveis

Cl = CB + Frete/Seguro e Deduções de compras

Tributos Incidentes nas Operações com Mercadorias

São os que guardam proporcionalidade com preço de venda ou dos serviços, mesmo quando o 
respectivo montante integre esse preço.

São consideradas despesas operacionais, redutoras da Receita Bruta para fins de apuração da 
Receita Líquida, tais como: 

a) Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicações;

b) Imposto de Importação;
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c) Imposto de Exportação;

d) Programa de Integração Social (pis), na parcela incidente sobre a Receita Bruta de Vendas e 
Serviços;

e) Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), antigo (Fundo de Investi-
mento Social) (Finsocial).

Recuperação de Impostos

São compensáveis/recuperáveis os impostos que, apesar de pagos pelo contribuinte de direito, 
numa primeira etapa, podem ser compensados ou deduzidos do que tiver de ser pago pelo 
mesmo contribuinte, numa etapa seguinte, ou seja, quando houver incidência desse tributo na 
saída das mercadorias ou produtos. 

Exemplos:

a) O IPI pago na aquisição de matéria-prima pela indústria;

b) O ICMS pago na aquisição de matéria-prima pela indústria;

c) O ICMS pago na aquisição de mercadorias pelo comerciante. 

Os impostos compensáveis/recuperáveis são registrados em contas representativas de direitos 
realizáveis, enquanto que os não recuperáveis integram o custo das mercadorias.

Hipóteses de Recuperação de Impostos

Natureza do Vendedor
Destinação do Material

Industrial
(IPI e ICMS)

Comerciante
(ICMS)

Industrialização

Comercialização

Imobilizado:

Em Geral

Determ. Materiais

Consumo

Crédito do IPI e ICMS

Crédito do ICMS

Crédito do ICMS

Crédito do ICMS

Nenhum Crédito*

Crédito do ICMS

Crédito do ICMS

Crédito do ICMS

Crédito do ICMS 

Nenhum Crédito

Apuração do IPI ou ICMS a Recolher ou a Compensar/Recuperar

Ao final de cada decênio (IPI) ou mês (ICMS), a empresa efetuará a apuração do imposto (a 
recolher ou a recuperar) nos livros fiscais denominados de Registro de Apuração do IPI e/ou 
Registro de Apuração do ICMS.

Caso o montante do IPI ou ICMS sobre as vendas, registrados nas contas IPI ou ICMS a RECO-
LHER seja maior que o montante do IPI ou ICMS sobre as compras, registrado na conta IPI ou 
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ICMS a RECUPERAR, a diferença significa SALDO a RECOLHER, que deve ficar evidenciado no 
passivo circulante. Para tanto, o saldo devedor da conta ativa IPI ou ICMS a RECUPERAR deve 
ser transferido para débito da conta passiva, que se encerrará com o lançamento posterior do 
recolhimento.

Caso o montante do IPI ou ICMS sobre as vendas seja menor que o IPI ou ICMS sobre as com-
pras, a diferença significa SALDO a COMPENSAR NO PERÍODO FISCAL SEGUINTE, que deve ficar 
registrado no ativo circulante. Assim, é o saldo credor da conta passiva IPI ou ICMS a RECOLHER 
que deve ser transferido para crédito da conta ativa IPI ou ICMS a RECUPERAR.

A transferência é sempre da conta que apresenta saldo menor para conta que apresenta saldo 
maior.

Exemplo 1:

A companhia ABC adquiriu mercadorias conforme a nota fiscal abaixo. 

Nota fiscal de compra a prazo.

Valor Bruto  100.000

(+) IPI 10%    10.000

Total da Nota Fiscal 110.000

Valor do ICMS destacado 15%, já incluído no valor bruto.

No mesmo período, vendeu mercadorias de acordo com a nota fiscal abaixo.

Nota fiscal de venda a prazo.

    Valor Bruto 200.000
     0

Valor do ICMS destacado 12%, já incluído no valor bruto.

Considerando que a Cia ABC é contribuinte do IPI e do ICMS e que só realizou essas duas 
operações no período, promova a sua contabilização e assinale a alternativa correta.

a) ao final do período, a Cia ABC tem IPI e ICMS a recuperar;

b) ao final do período, a Cia ABC tem IPI a recuperar e ICMS a recolher;

c) ao final do período, a Cia ABC tem IPI a recolher e ICMS a recuperar;

d) ao final do período, a CIA ABC não tem nem saldo a recolher nem a recuperar tanto de IPI 
como de ICMS;

e) ao final do período, a Cia ABC tem IPI e ICMS a recolher. 
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Observações

O IPI incide sobre o valor total da operação, que compreende o preço do produto, acrescido 
do valor do frete e das demais despesas acessórias cobradas ou debitadas pelo contribuinte ao 
comprador ou destinatário. Os descontos, ainda que incondicionais, não podem ser deduzidos 
do valor da operação (Lei nº 7.798/89).

O ICMS incide sobre o valor bruto menos o Desconto Incondicional Obtido.

Quando mercadorias adquiridas diretamente do fabricante, forem destinadas a consumo pro-
priamente dito ou imobilização, a parcela do IPI deve ser incluída na base de cálculo do ICMS. 

TRATAMENTO CONTABIL/TRIBUTÁRIO DAS OPERAÇÕES COM MERCADORIAS.

a) CONTABILIZAÇÃO DAS ENTRADAS DE MERCADORIAS.

Por força de disposição contida na legislação do Imposto de Renda (IN SRF 51/78), as empre-
sas devem, nas entradas de mercadorias destinadas a revenda, assim como nas entradas de 
matérias-primas a serem empregadas na industrialização de produtos a serem revendidos, ex-
cluir o montante dos impostos recuperáveis acrescidos ao preço da mercadoria ou produto e 
destacados na nota fiscal. Isso significa que o ICMS que vem destacado na nota fiscal deve ser 
contabilizado em separado do valor da mercadoria adquirida pelo referido documento; signi-
fica, também que o valor do IPI, acrescido ao preço da mercadoria e lançado na mesma nota 
fiscal deve ser contabilizada separadamente do valor da mercadoria adquirida.

Uma nota fiscal no valor de R$ 100,00 está representando uma compra de mercadorias no va-
lor de R$ 83,00 e um crédito de ICMS de R$ 17,00.

Quando as mercadorias forem destinadas ao consumo ou uso próprio do adquirente, não se 
destinando à revenda nem à industrialização para posterior revenda, os impostos indiretos não 
são recuperáveis e, por isso, integram o seu custo de aquisição.

EMPRESAS COMERCIAIS.

As empresas comerciais contabilizarão em separado apenas o ICMS recuperável, cobrado junto 
com o valor das mercadorias adquiridas, já que o IPI, quando houver, será computado como custo 
de aquisição, pois, além de não ser recuperável, integra o custo das mercadorias vendidas.

Contabilização:.

a) Compras em que não houve incidência do IPI:

Exemplo:

Valor das mercadorias constante na nota fiscal....................100.000,00

Valor do ICMS embutido.......................................................17.000,00

= Valor Líquido das mercadorias...........................................83.000,00
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ESTOQUE/COMPRAS

ICMS A RECUPERAR  17.000,00 

a CAIXA    100.000,00

b) Compras de mercadorias sujeitas ao IPI e ao ICMS simultaneamente:
Exemplo:

Valor das mercadorias constantes na nota fiscal.........100.000,00

+ Valor do IPI cobrado..................................................8.000,00

= Total da compra.........................................................108.000,00

ICMS destacado na Nota Fiscal.....................................12.000,00

COMPRAS   96.000,00

ICMS A RECUPERAR 12.000,00

a CAIXA   108.000,00

EMPRESAS INDUSTRIAIS 

As empresas industriais contabilizarão as entradas de mercadorias a serem utilizadas como ma-
téria-prima ou material secundário em separado do valor do ICMS e do IPI, que serão, ambos, 
recuperados pelo sistema de créditos nos livros fiscais correspondentes

Contabilização.

a) Operações em que não há incidência do IPI.

Quando, na operação, não houver incidência do IPI, o lançamento deve ser feito da mesma for-
ma que se faz no comércio.

Exemplo:

Valor da nota fiscal................................................100.000,00

ICMS destacado na nota fiscal...............................12.000,00

Valor líquido das mercadorias................................88.000,00

COMPRAS   88.000,00

ICMS A RECUPERAR 12.000,00

a CAIXA   100.000,00
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b) Operações sujeitas ao ICMS e ao IPI simultaneamente

Exemplo: 

Valor da fatura............................100.000,00

+ mais IPI.....................................8.000,00 108.000,00

ICMS destacado..........................12.000,00

COMPRAS   88.000,00

ICMS A RECUPERAR 12.000,00

IPI A RECUPERAR  8.000,00

a CAIXA.   108.000,00

b) CONTABILIZAÇÃO DAS SAÍDAS DE MERCADORIAS

POR EMPRESAS INDUSTRIAIS;

a) O Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)

Na contabilização das saídas de mercadorias, não se inclui na receita bruta o valor do (IPI), que é 
cobrado do comprador ou contratante adicionado ao valor das mercadoria ou produto, do qual o 
vendedor dos bens ou serviços é mero depositário.

Exemplo: Determinado fabricante vende produto de sua fabricação por $ 100.000,00 e cobra, 
junto com o produto vendido, $ 8.000,00 de IPI (valor total da nota fiscal $ 108.000,00).

CAIXA.   Vendas à Vista cfe. Notas Fiscais 17 a 35.  108.000,00 

a VENDAS A VISTA  Notas Fiscais 17 a 35     100.000,00

a IPI A RECOLHER  Valor retido – Notas Fiscais 17 a 35   8.000,00

b) O ICMS

Como se sabe, o ICMS integra a sua base de cálculo, isto é, ele está incluído no preço de venda 
da mercadoria ou produto.

No exemplo anterior, o preço do produto vendido por $ 100.000,00 estava assim distribuído:

Valor da mercadoria..............83.000,00

ICMS incluído no preço.........17.000,00.
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Assim, se o ICMS integra a receita bruta, dela precisa ser excluído (abatido) a fim de se obter o 
valor da receita líquida.

O lançamento da venda corresponde ao modelo apresentado antes. O lançamento de exclusão 
do ICMS é geralmente feito no final de cada período de apuração, conforme modelo abaixo:

ICMS S/VENDAS   Valor do ICMS embutido nas vendas  17.000,00

a ICMS A RECOLHER  Valor a recolher    17.000,00

Para facilitar o entendimento dos lançamentos anteriormente efetuados, vamos analisar a fun-
ção de cada uma das contas apresentadas:

 • ICMS S/ VENDAS é conta de resultado e se constitui em um abatimento da receita bruta;

 • IPI A RECUPERAR e ICMS A RECUPERAR – são contas ativas e representam um direito, um 
valor a ser abatido do montante dos impostos (IPI e ICMS) devidos no período. São contas 
integrantes do ativo circulante.

 • IPI A RECOLHER e ICMS A RECOLHER – são contas representativas do montante dos impos-
tos (IPI e ICMS) devidos pelas operações realizadas no período.

O encerramento do período

Ao final de cada período de apuração, torna-se necessário apurar se os impostos detêm saldo 
favorável a empresa ou se a empresa tem impostos a pagar. Com essa finalidade, verifica-se o 
saldo das contas IPI A RECUPERAR, ICMS A RECUPERAR comparando-os com o saldo das contas 
IPI A RECOLHER e ICMS A RECOLHER, respectivamente.

Fatos que alteram o valor das compras

Compras anuladas/DEVOLUÇÕES: consistem na devolução total ou parcial das mercadorias 
adquiridas, tendo em vista fatos desconhecidos no momento da compra.

Exemplo: 

Nossa devolução de parte da compra de mercadorias do fornecedor All-Pack Ltda., conforme 
nossa Nota Fiscal nº 323, no valor de R$ 2.000. O fornecedor nos devolveu a importância em 
dinheiro.

Registro no livro Diário:

Caixa

a Compras Anuladas

Nossa devolução de parte das mercadorias adquiridas do 

Fornecedor All-Pack Ltda., conf. N/ NF nº 323 ...................... 2.000



 

www.acasadoconcurseiro.com.br3414

Descontos incondicionais obtidos/DESCONTOS COMERCIAIS: consistem nos descontos obti-
dos do fornecedor no momento da compra das mercadorias, os quais vêm destacados na pró-
pria nota fiscal de compra, desde que não dependam, para sua concessão, de eventos posterio-
res à emissão da nota fiscal.

Exemplo: 

Compra de mercadorias, à vista, do fornecedor Monitor S.A, conforme Nota Fiscal nº 9730, no 
valor de R$ 4.000. Houve desconto destacado na nota fiscal no valor de R$ 400.

Registro no livro Diário:

Compras de Mercadorias

a Diversos

Nossa compra, conf. NF nº 9730 do fornecedor 

Monitor S.A, como segue: 

a Caixa

Valor líquido pago ..............................................................3.600

a Descontos Incondicionais Obtidos

10% destacados na NF supra ...........................................400 4.000

ABATIMENTOS

São parcelas redutoras dos preços de compra em função de eventos ocorridos após a operação 
de compra. Não se confundem com os descontos incondicionais que são dados no momento 
da venda e incluídos nas notas fiscais, nem com os descontos condicionais (ou financeiros) que 
se referem a pagamentos efetuados antes do vencimento e são considerados receita/despesas 
financeiras.

Em função de o ABATIMENTO ser concedido posteriormente à emissão da nota fiscal, estes 
valores não influenciarão os impostos que incidiram na operação, prevalecendo o montante 
calculado quando da ocorrência do fato gerador. O valor do abatimento deverá ser retificadora 
da conta compras ou diretamente contra a conta registre o estoque de mercadorias no caso de 
inventário permanente.

Fretes e seguros sobre compras: correspondem à importância paga diretamente ao fornecedor 
ou a uma empresa transportadora, referente a despesas com seguros e transporte.

Exemplo:

Paga-se à empresa Transportadora Conde S.A a importância de R$ 3.000, referente a fretes e 
seguros, conforme Nota Fiscal de Serviço de Transporte nº 475.
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Pelo sistema que estamos adotando para registro das operações com mercadorias, esse fato 
poderá ser contabilizado da seguinte maneira: 

Registro no livro Diário:

Fretes e Seguros sobre Compras

a Caixa

Fretes e seguros pagos à Transportadora Conde

S/A, conf. NF de Serviço de Transporte nº 475........................ 3.000

Fatos que alteram o valor das vendas

Vendas anuladas: é comum as empresas receberem de seus clientes mercadorias em devolu-
ção total ou parcial, por motivos também desconhecidos no momento da venda.

Exemplo: 

Recebemos do cliente Forte S/A, em devolução, mercadorias no valor de R$ 6.000, referentes à 
parte de nossa venda através da nossa NF nº 4475. Foi restituído ao cliente o valor em dinheiro.

Registro no livro Diário:

Vendas Anuladas

a Caixa

Devolução de vendas recebida do cliente Forte S/A

ref. parte de nossa NF nº 4475 ..........................................6.000

Descontos incondicionais concedidos: independentemente de qualquer condição posterior à 
emissão da nota fiscal, nossa empresa também poderá oferecer descontos, destacando-os nas 
notas fiscais de venda.

Exemplo: 

Venda de mercadorias a Matheus & Lucas Ltda, conforme nossa Nota Fiscal nº 230, no valor 
de R$ 8.000, tendo sido concedido desconto incondicional, destacado na própria NF, igual a R$ 
800.

Registro no livro Diário:

Diversos

a Vendas de Mercadorias

Nossa NF nº 230, ref. venda a Matheus & Lucas Ltda,
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Como segue: 

Caixa

Valor líquido da Nota.............................................7.200

Descontos Incondicionais Concedidos

10% destacados na NF supra...............................800  8.000 

ABATIMENTOS

Para o vendedor, o abatimento concedido reduz o seu resultado e deverá ser registrado como 
uma conta de resultado, redutora da receita bruta de venda, para a apuração da receita líquida 
de venda.

Abatimento sobre vendas

a Caixa

A empresa industrial Gama adquire insumos no valor total de R$ 10.000,00. Sabe-se que incidi-
ram na operação IPI de 10% e ICMS de 20%.

A empresa comercial Delta adquire diretamente para revenda peças de automóvel direto da fá-
brica, no valor de R$ 100.000,00. Sabe-se que incidiram na operação IPI de 10% e ICMS de 20%.
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A empresa comercial beta adquire um bem, diretamente da fábrica, para o ATIVO PERMANENTE 
no valor de 100.000,00. Sabe-se que incidiram na operação IPI de 10% e ICMS de 20%.

A empresa comercial Bahia adquire material de consumo, diretamente da fábrica, por 
100.000,00 incidindo IPI de 10% e ICMS de 20%.

DESCONTOS INCONDICIONAIS E ABATIMENTOS COM IMPOSTOS

Os descontos incondicionais influenciam a base de cálculo dos tributos (ICMS,IPI), de modo que 
se obedeça à seguinte regra para determinação da base de cálculos dos impostos:

ICMS = valor total da nota menos o IPI

IPI = preço de tabela = valor da nota mais o desconto

Portanto, o IPI incide sobre o valor total da operação, que compreende o preço do produto, 
mais o frete e as demais despesas acessórias, cobradas pelo contribuinte ao comprador. Os 
descontos não podem ser deduzidos da base de cálculo do IPI. Já o ICMS incide sobre o valor 
bruto, menos o desconto incondicional concedido.

Exemplo: 

A empresa Industrial Alfa vende, à vista, para a Comercial Beta, 10 móveis, no valor de R$ 
800,00 cada, sobre o qual foi concedido desconto comercial de 10%. Houve incidência de ICMS 
de 20% e IPI de 10%.
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Nota fiscal de venda

10 unid x $ 800 8.000,00

(-) desconto incond 10% (800,00)

+ IPI 5% de 8.000,00 400,00

ICMS(20% 7.200,00) 1.440,00

Total da NF 7.600,00

Lançamentos no comprador

D-Mercadorias    6.960,00

D- ICMS a recuperar   1.440,00

C- Descontos sobre compras  800,00

C- Caixa     7.600,00

Lançamentos no vendedor

D- Caixa     7.600,00

D- Descontos comerciais conc  800,00

C- Vendas a Vista    8.000,00

C- IPI a recolher    400,00

D- ICMS sobre vendas   1.440,00

C- Icms a recolher    1.440,00

DEVOLUÇÕES COM IMPOSTOS

Devolução de compras

Representa uma saída de mercadorias a ser registrada no Livro de Registro de Saídas, havendo 
inclusive incidência de imposto na operação (ou perda do direito de compensar imposto futuro).

Na operação de devolução, todos os valores devem ser estornados, inclusive os impostos inci-
dentes.
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Exemplo:

A empresa comercial Ótima S.A. adquire para revenda 100 aparelhos de TV, à vista, ao preço 
unitário de $ 1.000,00 (ICMS 20% e IPI 5%). Alegando problemas técnicos, decide devolver duas 
unidades ao vendedor.

100 unid x 1.000 100.000,00

+ IPI 5% 5.000,00

Total da NF 105.000,00

ICMS destacado 20.000,00

D- Mercadorias    85.000,00

D- ICMS a recuperar   20.000,00

C- Caixa      105.000,00

Obs.: Repare que, por ser uma empresa comercial (não contribuinte do IPI), o valor do IPI é ab-
sorvido como custo da mercadoria adquirida na conta compras.

D- Caixa     2.100,00

C- ICMs a recuperar   400,00

C- Mercadorias    1.700,00 

Devolução de Vendas 

Representam uma entrada de mercadorias, a ser registrada no Livro de Registro de Entradas, 
havendo o direito de recuperar o imposto correspondente.

Exemplo:

A empresa industrial Tudo Faz Ltda. vende, a prazo, 10 unidades de DVD, a 600,00 cada, tendo 
concedido um desconto de $ 500,00 no total da nota fiscal, em função da quantidade adquirida. 
Dois dias depois, o comprador devolveu uma unidade, pois alegou que não havia encomendado 
10 unidades, mas apenas 9. Considere IPI=10% e ICMS=20%

10 unid x 600,00 6.000,00

+ IPI 10% 600,00

(-) desc 
incondicional (500,00)

Total da NF 6.100,00

ICMS destacado 1.100,00
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Lançamento na Venda

D- Clientes     6.100,00

D- ICMS s vendas    1.100,00

D- Descontos incondicionais  500,00 

C- IPI a recolher    600,00

C- ICMS a recolher   1.100,00

C- Receita de vendas   6.000,00

Lançamento na devolução

D- IPI a recolher    60,00

D- ICMS a recolher   110,00 

D- Receita de vendas   600,00

C- Clientes     610,00

C- ICMS vendas    110,00

C- Descontos incondicionais  50,00

Repare que o lançamento referente ao IPI na devolução poderia também ter sido efetuado a 
débito da conta IPI a recolher, reduzindo, assim, o valor a pagar. Ao final do período, após a 
compensação dos valores de IPI a recuperar com IPI a recolher teríamos o mesmo resultado. 
Idêntico raciocínio poderia ter sido aplicado com relação ao ICMS.

Com a edição Lei nº 10.833/2003, o PIS e a Confins passaram a ser não cumulativas para as em-
presas tributadas com base no lucro real.

Exemplo de contabilização de compras ce mercadorias com IPI, ICMS, PIS e COFINS recuperá-
veis:

Uma empresa industrial adquire matéria-prima pelo valor de $ 100.000,00 com alíquota do IPI 
de 10%. Considerando que a alíquota do ICMS é de 17%, do PIS 1,65 e da Cofins 7,6%.
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Exemplo de contabilização de compras de mercadorias quando o IPI não é recuperável e o 
ICMS, PIS e Cofins são recuperáveis.

1.0 AQUISIÇÃO DE BENS PARA USO DA EMPRESA

Uma empresa comercial adquire uma máquina para seu ativo imobilizado diretamente da indústria 
por $ 100.000,00 com alíquota de IPI de 10%, de ICMS de 17%, de PIS de 1,65% e da Cofins de 7,6%.

2.0 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA POR EMPRESA COMERCIAL – IPI não recupe-
rável e ICMS, PIS e Cofins recuperáveis.

A empresa Só Comércio Ltda. adquire, à vista, produtos industrializados para revenda, por $ 
100.000,00, com IPI de 10% ICMS 17%, PIS 1,65% e Cofins 7,6%.

Vendas Canceladas de Períodos Anteriores

As vendas canceladas de períodos anteriores não devem afetar a apuração do resultado bruto 
atual, pois não tem relação com as vendas efetuadas neste período, assim, não deve ser con-
siderada como “Redutora da Receita Bruta”, mas sim como “Despesa Operacional” correspon-
dente ao período em que se efetivou a devolução. 

Contabilização:

a) pela devolução de venda do período anterior

Diversos

a Duplicatas a Receber ou Caixa ou Bancos

Perdas com Devolução de Vendas do Período Anterior (*)

IPI a Recolher
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b) pelo ICMS na devolução de vendas do período anterior

ICMS a Recolher

a Perdas com Devolução de Vendas do Período Anterior (*)

c) entrada de mercadoria no estoque (Inventário Permanente)

Mercadorias em Estoque

a Perdas com Devolução de Vendas do Período Anterior (*)

(*) Despesas de Vendas

Fretes nas Devoluções de Compras e Vendas 

Devolução de Vendas

Pela empresa vendedora que assumiu o pagamento do frete na devolução – são tratados como 
despesas operacionais do período em que foram incorridos, independentemente do período 
em que foram efetuadas as vendas. 

Contabilização:

Despesas de Fretes Despesas Operacionais (*) 

a Caixa ou Bancos

(*) Despesas de Vendas – Nessa hipótese, a despesa do frete será assumida pela empresa ven-
dedora.

Devolução de Compras

Os fretes relativos às devoluções de compra, quando forem de responsabilidade da compra-
dora, não serão acrescidos aos seus estoques, mas tratados como despesas operacionais do 
exercício.

Contabilização:

Despesas de Fretes

A Caixa ou Bancos ou Duplicatas a Pagar
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Questões

O item apresenta um fato contábil, seguido de 
uma proposta de lançamento contábil desse 
fato, devendo ser julgado certo se o lança-
mento proposto estiver adequado ao respec-
tivo fato, ou errado, em caso contrário.

1. (Cespe – ABIN – 2010)

compra a prazo de matérias-primas por em-
presa industrial 

débito em: estoque de matérias-primas

ICMS a recuperar

IPI a recuperar

crédito em: fornecedores

Acerca da composição do custo das mercado-
rias vendidas e de seus reflexos no resultado 
com mercadorias, julgue o item que se segue.

( ) Certo   ( )Errado

2. (Cespe – STF – 2008)

O montante pago a título de seguros e 
transportes sobre compras de mercadorias 
será incorporado ao valor do estoque de 
mercadorias disponíveis para revenda.

( ) Certo   ( ) Errado

3. (Cespe – STF – 2008) 

O montante pago ao fornecedor a título de 
tributos recuperáveis será incorporado ao 
valor do estoque de mercadorias adquiridas 
para revenda.

( ) Certo   ( ) Errado

Acerca das operações típicas de uma em-
presa comercial, julgue o item a seguir.

4. (Cespe – APF – 2004)

Ao registrar a aquisição de mercadorias 
para revenda, no caso de incidência de IPI 
e ICMS, a empresa não incorpora o valor do 
ICMS na conta estoque de mercadorias para 
revenda.

( ) Certo   ( ) Errado

5. (Cespe – APF – 2004)

Ao se conceder abatimento sobre vendas, 
a quantidade de mercadorias para revenda, 
em estoque, não sofrerá alterações.

Acerca das operações típicas de uma em-
presa comercial, julgue o item a seguir.

( ) Certo   ( ) Errado

6. (Cespe – PREVIC – 2011)

Na venda de mercadorias, a despesa com 
fretes deve integrar o custo da mercadoria 
vendida.

( ) Certo   ( ) Errado

Julgue o item que se segue, relativo à práti-
ca contábil.

7. (Cespe – PREVIC – 2011)

Quando determinada mercadoria compra-
da por empresa que utiliza o sistema de in-
ventário permanente precisa ser devolvida, 
o valor correspondente deve ser lançado a 
crédito diretamente na conta de estoques.

( ) Certo   ( ) Errado
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Acerca das operações típicas de uma em-
presa comercial, julgue o item a seguir.

8. (Cespe – APF – 2004)

O desconto comercial concedido pela em-
presa ocorre no momento do pagamento.

( ) Certo   ( ) Errado

Julgue o item a seguir, acerca do registro 
contábil de certa empresa que vendeu uma 
mercadoria com desconto concedido ao 
comprador no ato da operação.

9. (Cespe – SEFAZ-ES – 2010)

O desconto deve ser tratado contabilmente 
como desconto comercial.

( ) Certo   ( ) Errado

10. (Cespe – SEFAZ-ES – 2010)

Sob o ponto de vista contábil, não há dife-
renças entre os descontos condicionais e os 
descontos incondicionais, isto é, ambos de-
vem ser tratados contabilmente da mesma 
forma. 

( ) Certo   ( ) Errado

Julgue o item a seguir, relativo à compra de 
material de estoque para revenda por uma em-
presa que atue no ramo de comércio varejista.

11. (Cespe – APF – 2004)

A compra de itens no valor de R$ 20.000,00, 
com um custo adicional de frete de R$ 400,00, 
implica um registro de R$ 20.400,00 a débito 
de conta de estoques.

( ) Certo   ( ) Errado

Acerca do método das partidas dobradas, 
das operações típicas de uma empresa co-
mercial, do regime de competência e do re-
gime de caixa, julgue os ites a seguir.

12. (Cespe – APF – 2004)

Ao se adquirir mercadorias a prazo, com in-
cidência de ICMS, o registro deverá ser efe-
tuado da seguinte maneira:

D mercadorias
C ICMS a recuperar
C caixa

( ) Certo   ( ) Errado

13. (Cespe – APF – 2004)

O ICMS a recuperar representa um crédito 
tributário e será debitado no ativo, quando 
a empresa adquirir mercadorias para reven-
da com incidência de ICMS. 

( ) Certo   ( ) Errado 

14. (Cespe – APF – 2004)

Um lote de mercadorias adquirido para 
revenda por R$ 15.800,00 com incidência 
de ICMS a 17%, ao ser vendido, no mesmo 
local de aquisição, por R$ 20.000,00, gera 
recolhimento de ICMS da ordem de R$ 
714,00. Tal recolhimento fundamenta-se na 
utilização do crédito tributário. 

( ) Certo   ( ) Errado

Julgue o item que se segue, relativo à práti-
ca contábil.

15. (Cespe – PREVIC – 2011)

Se a economia em que se encontra deter-
minada empresa passar por um período 
inflacionário, o método PEPS (primeiro que 
entra, primeiro que sai) de avaliação dos es-
toques produzirá um estoque final menor 
do que o avaliado por outros métodos.

( ) Certo   ( ) Errado
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Julgue os próximos itens com relação à ela-
boração da ficha de controle de estoques.

16. Ao preencher a ficha de controle de esto-
ques de acordo com a média ponderada 
móvel, há necessidade de apurar o custo 
unitário das mercadorias após cada evento 
relacionado com os estoques.

( ) Certo   ( ) Errado

17. Ao utilizar o controle segundo o método pri-
meiro que entra é o primeiro que sai (PEPS), 
o valor unitário das mercadorias que sobra-
ram no estoque final será o mesmo valor uni-
tário da primeira aquisição de mercadorias.

( ) Certo   ( ) Errado

18. Ao utilizar o controle de estoques de acordo 
com o método do último a entrar é o pri-
meiro a sair (UEPS), o saldo do estoque final 
tende a ser maior que o saldo obtido pelo 
PEPS, em caso de economia inflacionária.

( ) Certo   ( ) Errado

Considere a seguinte situação hipotética.

A empresa Comércio de Mesas Alfa S.A., 
que utiliza o inventário permanente para o 
controle de estoques, com base no méto-
do PEPS (primeiro a entrar, primeiro a sair), 
cujo estoque inicial era de 20 mesas, ao cus-
to unitário de R$ 10, efetuou as seguintes 
operações no exercício de x10.

compra de 5 unidades ao valor unitário ....R$ 12
venda de 10 unidades ao valor unitário ....R$ 15
venda de 12 unidades ao valor unitário ....de R$ 16

19. Nessa situação hipotética, é correto afirmar 
que o estoque final de x10 está avaliado em 
R$ 36.

( ) Certo   ( ) Errado

Considere as operações a seguir, realizadas 
em um período, em ordem cronológica.

 • venda de 3 unidades, a R$ 600,00 cada

 • compra de 4 unidades, a R$ 350,00 cada

 • venda de 2 unidades, a R$ 750,00 cada

20. Com base nesses dados, e supondo que 
o estoque inicial era de 5 unidades, a R$ 
200,00 cada, é correto concluir que o custo 
das mercadorias vendidas, pelo critério da 
média ponderada móvel, foi de R$ 1.300,00.

( ) Certo   ( ) Errado

21. Se uma empresa utilizar o método de con-
trole de estoque UEPS (último a entrar, pri-
meiro a sair), o valor unitário das unidades 
em estoque no início de um exercício equi-
valerá ao valor unitário das primeiras unida-
des adquiridas no exercício anterior.

( ) Certo   ( ) Errado

22. O seguinte lançamento contábil deve ser 
empregado por empresa comercial no re-
gistro das aquisições de mercadorias a pra-
zo, independentemente do tipo de inventá-
rio utilizado por essa empresa.

D – compras
C – fornecedores

( ) Certo   ( ) Errado

23. Em ambiente inflacionário, quando um es-
toque é avaliado pelo método PEPS (primei-
ro que entra, primeiro que sai), o saldo da 
conta estoque é maior que o que seria apu-
rado, caso o método de avaliação escolhido 
fosse a média ponderada móvel.

( ) Certo   ( ) Errado

24. O registro contábil do custo da mercadoria 
vendida em conta de resultado específica, no 
momento da venda do produto, é procedi-
mento contábil adequado independentemen-
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te do sistema de inventário adotado pela em-
presa: inventário periódico ou permanente.

( ) Certo   ( ) Errado

25. O CMV deve ser apurado por sistemas de 
inventário permanente ou periódico. O sis-
tema permanente apresenta as movimenta-
ções diárias de compras e vendas de mer-
cadorias e proporciona a visualização do 
estoque de mercadorias disponíveis para 
revenda a qualquer tempo. Já o sistema de 
inventário periódico não proporciona a vi-
sualização do saldo de mercadorias disponí-
veis para revenda a qualquer tempo.

Uma empresa comercial, durante o mês de 
março de 2013, realizou as seguintes tran-
sações, referentes à mesma mercadoria.

1/3 – compra de 10 unidades da mercadoria 
por R$ 20,00 cada

5/3 – compra de 15 unidades da mercadoria 
por R$ 25,00 cada

15/3 – venda de 16 unidades da mercadoria 
por R$ 40,00 cada

A partir dessas informações, julgue os itens 
que se seguem.

( ) Certo   ( ) Errado

26. Considerando-se uma incidência de 10% de 
ICMS sobre as transações realizadas, infere-
-se que o imposto é recuperável e não inte-
grará o custo da mercadoria.

( ) Certo   ( ) Errado

27. O valor do estoque final, com base no méto-
do UEPS, é de R$ 207,00, o que correspon-
de a nove unidades da mercadoria.

( ) Certo   ( ) Errado

28. O custo verificado pelo critério da média 
ponderada móvel é maior que o calculado 
pelo método PEPS, já que a empresa encon-
tra-se em um contexto deflacionário.

A Cia. Comercial YY comprou à vista e em 
dinheiro, para revender, 10 mercadorias ao 
preço unitário de R$ 100,00, com incidência 
de IPI à alíquota de 20% e de ICMS à alíquo-
ta de 17%. A nota fiscal da operação está 
ilustrada a seguir.

Nota Fiscal

Preço das mercadorias R$ 1.000,00

Alíquota de incidência do IPI 20%

(+) valor do IPI R$ 200,00

(=) valor total da nf R$1.200,00

ICMS destacado (17%) R$ 204,00

Considerando as informações acima e saben-
do que a Cia. Comercial YY é contribuinte do 
ICMS e não do IPI, julgue os itens a seguir.

( ) Certo   ( ) Errado

29. O valor do IPI deverá ser contabilizado como 
custo de aquisição das mercadorias, porque 
a empresa não é contribuinte do IPI. 

( ) Certo   ( ) Errado

30. O valor do ICMS não deverá ser aproveitado 
como crédito tributário, porque a Cia. Co-
mercial YY não é contribuinte desse impos-
to. Logo, o valor do ICMS integrará o custo 
de aquisição da mercadoria.

( ) Certo   ( ) Errado

31. O valor do IPI não poderá ser aproveitado 
como crédito tributário, porque a empresa 
é contribuinte somente do ICMS.

( ) Certo   ( ) Errado
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32. A empresa deverá contabilizar o valor de R$ 
204,00 como ICMS a recuperar, porque a 
empresa é contribuinte desse imposto.

( ) Certo   ( ) Errado

Considere que a empresa comercial R Ltda. 
tenha apresentado as seguintes informações 
no encerramento do exercício de 2003, em 
que alguns dados foram suprimidos e em 
que os valores apresentados estão em reais.

A partir das informações acima, julgue os 
itens que se seguem.

33. O valor do estoque final do produto A é 
igual a zero.

( ) Certo   ( ) Errado

34. O valor do CMV do produto B é igual a  
R$ 240,00.

( ) Certo   ( ) Errado

35. O valor do estoque inicial do produto C é 
igual a R$ 200,00.

( ) Certo   ( ) Errado

36. O valor das compras do produto D é igual a 
R$ 50,00.

( ) Certo   ( ) Errado

37. O valor do CMV do produto E é igual a zero.

( ) Certo   ( ) Errado

38. O produto E apresentou o estoque final 
igual a R$ 1.000,00.

( ) Certo   ( ) Errado

No item, é apresentada uma situação hipo-
tética acerca de diversas operações contá-
beis, seguida de uma assertiva a ser julgada.

39. (Cespe – ABIN – 2010)

Determinada empresa comercial adquiriu 
mercadorias no valor de R$ 20.000,00. 
Os valores do ICMS e do IPI resultantes da 
transação foram iguais a R$ 3.400,00 e R$ 
1.000,00, respectivamente. Nessa situação, 
a empresa compradora deverá contabilizar 
como tributos a recuperar o valor de R$ 
4.000,00.

( ) Certo   ( ) Errado

No item, é apresentada uma situação hipo-
tética acerca de diversas operações contá-
beis, seguida de uma assertiva a ser julgada.

40. (Cespe – ABIN – 2010)

Determinada empresa adquiriu estoques no 
valor de R$ 200.000,00, gerando uma obri-
gação a ser liquidada em 60 dias. Segundo 
acordo entre a empresa e o fornecedor, a 
liquidação antecipada da obrigação, com o 
pagamento realizado 30 dias após a aquisi-
ção dos estoques, resultará em um descon-
to financeiro no valor de R$ 2.000,00. Nessa 
situação, se o comprador liquidar a obriga-
ção antecipadamente, o vendedor terá de 
contabilizar como despesa financeira o va-
lor do desconto concedido.

( ) Certo   ( ) Errado
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Determinada empresa comercial utiliza o 
sistema de inventário periódico. No final do 
exercício social do ano x1, foram obtidos os 
saldos contábeis relacionados às transações 
com mercadorias mostradas no quadro aci-
ma.

Com base nessas informações, julgue o item 
a seguir.

41. (Cespe – SEFAZ-ES – 2010)

O valor do CMV foi de R$ 20.000,00.

( ) Certo   ( ) Errado

42. (Cespe – SEFAZ-ES – 2010)

O valor do estoque final de mercadorias foi 
igual a zero.

( ) Certo   ( ) Errado

43. (Cespe – SEFAZ-ES – 2010)

O valor do estoque inicial das mercadorias 
foi inferior a R$ 15.000,00.

( ) Certo   ( ) Errado

Considerando que certa empresa comercial 
adquiriu a prazo o produto X de uma indús-
tria Y, cuja nota fiscal de venda continha as 

informações apresentadas no quadro aci-
ma, julgue o item que se segue.

44. (Cespe – PREVIC – 2011)

O valor do IPI de R$ 700,00, pago na nota 
fiscal, integra o custo de aquisição do esto-
que na empresa comercial.

( ) Certo   ( ) Errado

No item, é apresentada uma situação hipoté-
tica, seguida de uma assertiva a ser julgada.

No final do período contábil, após os lança-
mentos de ajustes, uma entidade obteve os 
seguintes saldos contábeis.

45. (Cespe – TRE-ES – 2011)

Nessa situação, as vendas líquidas do perío-
do somaram R$ 25.000,00.

( ) Certo   ( ) Errado

46. (Cespe – TRE-ES – 2011)

Enquanto, no sistema de inventário perió-
dico, o valor do estoque final de mercado-
rias é conhecido por meio de um mecanis-
mo extracontábil, no sistema de inventário 
permanente, é a própria contabilidade que 
fornece a informação a respeito do estoque 
existente em cada momento.

( ) Certo   ( ) Errado
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Considere que a ficha de estoque apresen-
tada acima represente fielmente as opera-
ções realizadas, no início do mês de junho 
de 2010, por determinada empresa e que, 
em cada dia, tenha sido realizada apenas 
uma operação. Com base nessas informa-
ções, julgue o item que se segue.

47. (Cespe – MPU – 2010)

Em 7/6/2010, foram vendidas 16 unidades 
do produto, gerando receita de venda igual 
a R$ 1.660,00.

( ) Certo   ( ) Errado

48. (Cespe – MPU – 2010)

Na hipótese de a empresa adotar o método 
da média ponderada, o estoque final será 
maior que o registrado na ficha de estoque.

( ) Certo   ( ) Errado

49. (Cespe – MPU – 2010)

O custo do produto vendido no período é 
inferior a R$ 2.000,00. 

( ) Certo   ( ) Errado

Com base nas disposições da Lei nº 
6.404/1976 e suas alterações, julgue os pró-
ximos itens, relativos à DRE.

50. (Cespe – FUB – 2014)

Considere que a empresa Core S.A. tenha 
gerado, no período, receita bruta de vendas 
de R$ 1.500, despesa de salários de R$ 100, 
despesa de depreciação de R$ 50, custo das 
mercadorias vendidas de R$ 675, despesa 
de ICMS de R$ 200, despesa de COFINS de 
R$ 50 e vendas canceladas de R$ 100. Nessa 
situação hipotética, o valor da apuração da 
receita líquida dessa empresa, no período, 
será superior a R$ 1.100. 

( ) Certo   ( ) Errado

Com relação ao controle de estoques, julgue 
os itens seguintes.

51. (Cespe – DPU – CONTADOR-2016)

Caso uma economia apresente preços per-
feitamente estáveis, o saldo final dos esto-
ques será o mesmo, independentemente de 
o método escolhido ser a média ponderada 
ou o primeiro que entra, primeiro que sai.

( ) Certo   ( ) Errado

52. (Cespe – DPU – CONTADOR – 2016)

Na compra de mercadorias à vista, caso seja 
utilizado o sistema de inventário permanen-
te, deverão ser lançados estoques de mer-
cadorias e impostos a recolher a débito, em 
contrapartida de disponível a crédito

( ) Certo   ( ) Errado

Gabarito: 1. Certo 2. Certo 3. Errado 4. Certo 5. Certo 6. Errado 7. Certo 8. Errado 9. Certo 10. Errado  
11. Certo 12. Errado 13. Certo 14. Certo 15. Errado 16. Errado 17. Errado 18. Errado 19. Certo 20. Certo  
21. Errado 22. Errado 23. Certo 24. Errado 25. Certo 26. Certo 27. Errado 28. Errado 29. Certo 30. Errado  
31. Certo 32. Errado 33. Errado 34. Certo 35. Errado 36. Certo 37. Certo 38. Certo 39. Errado 40. Certo  
41. Certo 42. Errado 43. Certo 44. Certo 45. Errado 46. Certo 47. Errado 48. Errado 49. Errado 50. Certo  
51. Certo 52. Certo
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DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

Art. 187. A demonstração do resultado do exercício discriminará:

I – a receita bruta das vendas e serviços, as deduções das vendas, os abatimentos e os impos-
tos;

II – a receita líquida das vendas e serviços, o custo das mercadorias e serviços vendidos e o lu-
cro bruto;

III – as despesas com as vendas, as despesas financeiras, deduzidas das receitas, as despesas 
gerais e administrativas, e outras despesas operacionais;

IV – o lucro ou prejuízo operacional, as outras receitas e as outras despesas; (Redação dada 
pela Lei nº 11.941/2009)

V – o resultado do exercício antes do Imposto sobre a Renda e a provisão para o imposto;

VI – as participações de debêntures, empregados, administradores e partes beneficiárias, mes-
mo na forma de instrumentos financeiros, e de instituições ou fundos de assistência ou pre-
vidência de empregados, que não se caracterizem como despesa; (Redação dada pela Lei  nº 
11.941/2009)

VII – o lucro ou prejuízo líquido do exercício e o seu montante por ação do capital social.

§ 1º Na determinação do resultado do exercício serão computados:

a) as receitas e os rendimentos ganhos no período, independentemente da sua realização em 
moeda; e

b) os custos, despesas, encargos e perdas, pagos ou incorridos, correspondentes a essas recei-
tas e rendimentos.

§ 2º O aumento do valor de elementos do ativo em virtude de novas avaliações, registrados 
como reserva de reavaliação (artigo 182, § 3º), somente depois de realizado poderá ser compu-
tado como lucro para efeito de distribuição de dividendos ou participações.

Repare que o §1º do artigo 187 determina que as receitas somente devem ser computadas 
quando ganhas (realizadas), independentemente do seu recebimento, enquanto que as despe-
sas devem ser computadas quando incorridas, independentemente do pagamento. Isso quer 
dizer que a Lei das S.A. determina a observância ao Princípio da Competência para apuração 
do resultado do exercício.

Vimos que a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) é uma demonstração financeira 
obrigatória para todas as empresas, independentemente da sua natureza jurídica. Seu obje-
tivo consiste em fornecer aos usuários da Contabilidade os dados essenciais para formação 
do resultado (lucro ou prejuízo) do exercício, que comporão o balanço patrimonial. Repetindo, 
basicamente a DRE é uma forma organizada de confrontar receitas com despesas para obter 
o resultado do período.

A DRE possui uma sequência a ser seguida, com diversos resultados parciais com denominações 
específicas, portanto, cada modalidade de receita ou de despesa tem seu lugar certo na DRE.
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Não podemos nos esquecer de que a DRE somente contempla despesas e receitas (contas de 
resultado), ao passo que o Balanço Patrimonial contém somente contas patrimoniais. 

Receita Operacional Bruta 

Compreende o valor bruto da venda de mercadorias, produtos ou serviços prestados pela pes-
soa jurídica, não se incluindo na receita o IPI ou qualquer outro imposto em que o vendedor 
seja mero depositante do tributo.

Deduções da Receita Bruta

 • DEVOLUÇÃO DE VENDAS/VENDAS CANCELADAS/VENDAS ANULADAS

A conta Vendas Canceladas, também chamada de Devolução de Vendas ou Vendas Anuladas, 
é de natureza devedora e compreende o total bruto de mercadorias e produtos devolvidos pelo 
comprador. Essa operação de devolução de mercadoria não pode ser deduzida diretamente da 
conta de Receita de Vendas, sendo esse procedimento contábil necessário para que a adminis-
tração possa acompanhar o volume das vendas efetuadas e o total das devolvidas.

As devoluções podem ocorrer por defeitos de qualidade, de fabricação ou oriundos de trans-
porte ou desembarque, por divergência da quantidade pedida ou por qualquer motivo alegado 
pelo comprador.

 • DESCONTOS INCONDICIONAIS E ABATIMENTOS SOBRE VENDAS 

Os Descontos Incondicionais compreendem a parcela deduzida do valor da venda, no mo-
mento da emissão da nota fiscal e que não dependem de evento futuro. Esses descontos são 
também chamados de “Descontos Comerciais” e não podem corresponder à condição de pa-
gamento antecipado de duplicata de venda à prazo, porque seriam considerados “Descontos 
Concedidos” do grupo de Despesas Financeiras.

Os Abatimentos sobre Vendas são reduções no preço de venda, concedidas posteriormente à 
entrega das mercadorias ou produtos, quando estas apresentam defeito de qualidade ou ava-
rias decorrentes do transporte e desembarque, e são concedidos normalmente com a finalida-
de de evitar a devolução dos produtos vendidos.

 • IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE VENDAS E SERVIÇOS

De acordo com a legislação em vigor, são os seguintes:

ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços

ISS – Imposto sobre Serviços

PIS – Programa de Integração Social

Confins – Contribuição para Financiamento da Seguridade Social.
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ATENÇÃO.: Nas deduções da Vendas Brutas, é preciso muito cuidado, pois as provas colocam 
muitas despesas que não são deduções para tentar induzir as pessoas ao erro.

As mais comuns são:

IPI – o IPI não integra a Receita Bruta de Vendas, portanto, não deve ser deduzido.

Frete sobre Vendas – O Frete sobre Vendas é uma despesa com vendas. Diminuiu o Lucro 
Operacional, mas não interfere no Lucro Bruto.

Descontos condicionais/Financeiros – Esses descontos são dados por antecipação no pagamento, 
logo não estão na nota fiscal, não devendo , portanto, ser deduzidos. O desconto condicional é uma 
despesa financeira; vai diminuir o Lucro Operacional. mas não vai interferir no Lucro Bruto.

Às vezes, colocam Devolução de Exercícios Anteriores e comissões sobre vendas, que também 
não são deduções.

Análise de Despesa 

Cabe à empresa apresentar uma análise das despesas utilizando uma classificação baseada na 
natureza dessas despesas, ou na função dessas despesas dentro da empresa, devendo eleger 
o critério que forneça informações confiáveis e mais relevantes. A legislação brasileira leva à 
apresentação por função. 

1. Análise de despesa por natureza: 

De acordo com esse método de classificação, as despesas são agregadas na demonstração do 
resultado de acordo com sua natureza (por exemplo, depreciações, compras de materiais, des-
pesas com transporte, benefícios a empregados e despesas com publicidade), e não são realo-
cadas entre as várias funções dentro da empresa.

2. Análise de despesa por função: 

De acordo com esse método de classificação, as despesas são agregadas de acordo com sua fun-
ção, como parte do custo dos produtos e serviços vendidos, por exemplo, das despesas de distri-
buição ou das atividades administrativas. No mínimo, a empresa divulga seu custo dos produtos 
ou serviços vendidos, de acordo com esse método, separadamente de outras despesas.

Custo das Vendas

CUSTO é o preço pago na aquisição ou produção de um bem ou de um serviço. O custo das 
vendas compreende o valor referente ao:

 • CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS nas empresas comerciais;

 • CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS ou custo de fabricação dos produtos nas empresas 
industriais;

 • CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS nas empresas prestadoras de serviço.
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CUIDADO: Aqui é preciso ter muito cuidado quando a questão não informar o valor do CMV e 
for preciso calcular.

CMV = Ei + Cl – EF, lembrando que, nas compras líquidas, você excluirá as devoluções, os des-
contos incondicionais, os abatimentos, os tributos recuperáveis e, caso haja despesas de fre-
te, seguro, armazenamento, você deverá adicionar para achar o valor das compras líquidas. 

As despesas operacionais compreendem os gastos pagos ou incorridos relacionados direta-
mente com a atividade operacional das vendas ou administração da empresa. Esses valores são 
representados por:

 • DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

As despesas gerais e administrativas compreendem os gastos pagos ou incorridos na direção ou 
gestão do empreendimento, representado por diversos componentes que envolvem as despe-
sas com pessoal administrativo e respectivos encargos, honorários diversos, utilidades e servi-
ços, ocupação e despesas gerais.

 • DESPESAS COM VENDAS

Nas empresas comerciais que dispõem de setor de vendas, esses custos são segregados direta-
mente nessa rubrica, compreendendo todas as despesas pagas ou incorridas relacionadas com 
o setor, representadas por despesas com pessoal e respectivos encargos sociais, comissões de 
vendedores, utilidades e serviços, propagandas e publicidades, impostos e taxas, ocupação e 
despesas gerais.

Resultado Financeiro Líquido

 • RECEITAS FINANCEIRAS

Essa rubrica compreende basicamente as remunerações de capital de terceiros, representadas 
pelos juros e pelos descontos obtidos decorrentes das atividades da empresa, além dos rendi-
mentos de aplicações financeiras.

Além disso, a legislação fiscal determina que as variações monetárias prefixadas decorrentes 
de direitos sejam consideradas dentro dessa rubrica. São exemplos dessa rubrica:

 • Receitas de Juros ou Juros Ativos;

 • Descontos Obtidos;

 • Receitas de Juros s/Capital Próprio;

 • Receitas de Prêmios s/Debêntures;

 • Rendimentos Aplicações Renda Fixa;

 • Rendimentos Aplicações Renda Variável;

 • Rendimentos Aplicações em Ouro.
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 • DESPESAS FINANCEIRAS

Da mesma forma, compreende basicamente a remuneração do capital de terceiros ou a con-
cessão de descontos por recebimentos antecipados de direitos, além de considerar também as 
correções monetárias prefixadas decorrentes de obrigações. São exemplos:

 • Despesas de Juros ou Juros Passivos;

 • Descontos Concedidos; 

 • Despesas de Juros sobre Capital Próprio;

 • Juros sobre Debêntures;

 • Juros sobre Empréstimos Bancários;

 • Juros sobre Descontos de Duplicatas;

 • Juros sobre Empréstimos a Empresas Ligadas;

 • Juros sobre Contratos de Mútuo;

 • Comissões e Despesas Bancárias.

Outros Resultados Operacionais

O conceito de lucro operacional sob a ótica societária ou fiscal engloba o resultado das ativi-
dades principais e acessórias. Por essa razão, as demais receitas e despesas que não estejam 
diretamente vinculadas a atividade operacional, mas que representem uma extensão dessa ati-
vidade, serão classificados nesse grupo. Estão assim representados:

 • OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 

Representa quaisquer receitas acessórias, inclusive as de aluguéis ou arrendamentos de 
bens fora do objeto social da empresa, reversões ou recuperações de despesas da empresa 
além dos ganhos das participações societárias permanentes, valores estes que representam 
subsidiariamente outras formas de receitas da atividade empresarial. Compreende:

 • Receitas de Dividendos;

 • Ganhos de Equivalência Patrimonial;

 • Receitas de Aluguéis de Imóveis;

 • Receitas de Arrendamentos de Bens..

 • OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

Pode representar algumas outras despesas que, embora ligadas à atividade operacional, são 
esporádicas e, portanto, não são consignadas no grupo de despesas gerais e administrativas, 
por terem caráter eventual e/ou sazonal. Cita-se como exemplo::

 • Perdas de Equivalência Patrimonial.
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Resultado Operacional 

Esse resultado pode representar Lucro Operacional ou Prejuízo Operacional e compreende o 
resultado algébrico de todas as receitas, despesas e custos operacionais, diretamente vincula-
dos com a atividade operacional principal ou acessória. 

Resultado antes da Contribuição Social sobre o Lucro

Compreende o resultado algébrico das receitas, despesas e custos operacionais ou não opera-
cionais, ponto de partida para o cálculo da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro.

Contribuição Social sobre o Lucro

A base de cálculo da contribuição social não será o lucro contábil, será o lucro REAL (fiscal), ou 
seja, esse lucro contábil após serem feitos os ajustes no Livro LALUR

A base de cálculo fiscal compreende o resultado contábil ajustado pelas adições, exclusões e 
compensações prescritas ou autorizadas pela legislação fiscal.

Resultado antes do Imposto de Renda

Compreende o resultado contábil após a Contribuição Social sobre o Lucro e corresponde ao 
valor antes da Provisão para o Imposto de Renda. 

A Despesa com o Imposto de Renda é calculada a partir do resultado – Lucro ou Prejuízo Contá-
bil sobre uma base de cálculo fiscal denominada Lucro Real.

Lucro Real é uma expressão fiscal compreende o resultado contábil ajustado pelas adições, ex-
clusões e compensações prescritas ou autorizadas pela legislação fiscal, sendo:

 • ADIÇÕES – Correspondem às DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS, ou seja, àquelas, que embora se-
jam contabilizadas normalmente, não são aceitas pela legislação do Imposto de Renda como 
redutoras da base de cálculo do imposto; quer por sua natureza, quer por seu montante. 

 • EXCLUSÕES – Correspondem às RECEITAS NÃO TRIBUTÁVEIS, ou seja, àquelas que, embora 
registradas normalmente aumentando o lucro contábil, são consideradas pela legislação 
como fora do alcance da tributação, por algum motivo previsto na lei.

 • COMPENSAÇÕES – Compreendem as compensações de prejuízos fiscais que, segundo a le-
gislação fiscal vigente, estão limitadas a 30% do Lucro Real.

Resultado	após	o	Imposto	de	Renda	e	antes	das	Participações.

Participações	nos	Lucros

A Lei nº 6.404/76 relaciona as participações, as quais serão calculadas e contabilizadas obede-
cendo aos seguintes princípios:
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 • É necessário deduzir-se os prejuízos contábeis do período anterior. 

 • Normalmente as questões só trazem prejuízos acumulados, mas, se trouxerem ajustes 
de Exercícios Anteriores, esses também deverão ser ajustados nas bases de cálculos das 
participações. 

 • Os percentuais a serem aplicados sobre a base de cálculo serão previamente definidos 
em documentos oficiais da empresa;

 • O cálculo da participação é feito sobre o saldo remanescente após o cálculo da anterior, 
obedecendo-se rigorosamente a ordem:

Debêntures, 

Empregados

Administradores

Partes beneficiárias

Contribuição para Instituições ou Fundos de Assistência ou Previdência

Lucro Líquido

Corresponde ao lucro final após as participações, embora não seja ainda o valor a ser destinado 
aos acionistas. Esse valor é o ponto de partida para o cálculo das Reservas, de acordo com a Lei nº 
6.404/76.

Lucro Líquido por Ação

É uma determinação da Lei nº 6.404/76, que possibilita aos investidores uma melhor avaliação 
dos resultados alcançados pela companhia.

O cálculo consiste em dividir o lucro líquido pela quantidade de ações EXISTENTES DO MERCADO 
e que compõem o Capital Social.

O conceito de AÇÕES EXISTENTES NO MERCADO corresponde ao de AÇÕES EM CIRCULAÇÃO e 
que, portanto, exclui do cálculo as ações em tesouraria ou a parcela relativa ao capital a realizar.

Modelo de DRE sugerido pelo CPC, através do pronunciamento Técnico 26 – Apresentação 
das Demonstrações Contábeis:

82. A demonstração do resultado do período deve, no mínimo, incluir as seguintes rubricas, 
obedecidas também as determinações legais:

a) receitas;

b) custo dos produtos, das mercadorias ou dos serviços vendidos;

c) lucro bruto;

d) despesas com vendas, gerais, administrativas e outras despesas e receitas operacionais;
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e) parcela dos resultados de empresas investidas reconhecida por meio do método de equiva-
lência patrimonial;

f) resultado antes das receitas e despesas financeiras

g) despesas e receitas financeiras;

h) resultado antes dos tributos sobre o lucro;

i) despesa com tributos sobre o lucro;

j) resultado líquido das operações continuadas;

k) valor líquido dos seguintes itens:

l) resultado líquido após tributos das operações descontinuadas;

m) resultado após os tributos decorrente da mensuração ao valor justo menos despesas de 
venda ou na baixa dos ativos ou do grupo de ativos à disposição para venda que constituem 
a unidade operacional descontinuada;

n) resultado líquido do período.
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Questões

A respeito da demonstração do resultado 
do exercício (DRE), conforme normatização 
contábil em vigor, julgue os seguintes itens.

1. (Cespe – MPU – 2013)

Se uma empresa vender um ativo imobili-
zado, ela deverá reconhecer seu resultado 
— ganho ou perda — como resultado não 
operacional

( ) Certo   ( ) Errado

2. (Cespe – MPU – 2013)

Para as despesas, a Lei nº 6.404/1976 adota a 
classificação funcional.

( ) Certo   ( ) Errado

03. (Cespe – TELEBRÁS – 2013)

As despesas podem ser classificadas na de-
monstração do resultado do exercício de 
acordo com sua natureza ou função.

Com relação ao conceito, ao objetivo e à 
composição da demonstração do resultado 
do exercício (DRE) das companhias, julgue 
os itens subsequentes.

( ) Certo   ( ) Errado

4. (Cespe – TRE – 2010)

Nas companhias, a DRE deve ser apresenta-
da na forma dedutiva, com os detalhes ne-
cessários de receitas, despesas, ganhos/per-
das, e de forma a definir claramente o lucro 
ou prejuízo do exercício.

( ) Certo   ( ) Errado

5. (Cespe – TRE – 2010)

Na elaboração da DRE, as receitas e as des-
pesas devem ser apropriadas ao resultado 
do período em função de sua incorrência 
e da vinculação da despesa à receita, inde-
pendentemente de seus reflexos nas dispo-
nibilidades.

( ) Certo   ( ) Errado

6 (Cespe – TRE – 2010)

O valor da receita líquida das vendas e servi-
ços é apurado antes do valor do lucro bruto.

( ) Certo   ( ) Errado

7. (Cespe – TRE – 2010)

Os valores das vendas canceladas e dos im-
postos incidentes sobre vendas e serviços 
devem ser evidenciados juntamente com 
o valor das despesas operacionais, isto é, 
após a apuração do lucro bruto.

 ( ) Certo   ( ) Errado

8. (Cespe – TRE – 2010)

Deduzindo-se o valor do custo das mercado-
rias vendidas sobre o valor do lucro bruto, é 
possível apurar o valor da receita bruta.

A respeito da demonstração do resultado 
do exercício (DRE), conforme normatização 
contábil em vigor, julgue os seguintes itens.

( ) Certo   ( ) Errado
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9. (Cespe – PC – ES – 2011)

Para apuração do lucro bruto, deve-se de-
duzir das receitas líquidas o custo dos pro-
dutos ou mercadorias vendidas e dos servi-
ços prestados.

( ) Certo   ( ) Errado

10. (Cespe – PC-ES – 2011)

As operações realizadas pela entidade em 
determinado exercício social, incluindo re-
ceitas, custos e despesas, são representadas 
em uma demonstração estática denomina-
da demonstração do resultado do exercício.

( ) Certo   ( ) Errado

11. (Cespe – PC – ES – 2011)

Na apuração do resultado do exercício, é co-
mum utilizar-se um lançamento de segunda 
fórmula para o encerramento das receitas e 
um lançamento de terceira fórmula para o 
encerramento das despesas.

( ) Certo   ( ) Errado

12. (Cespe – TRE – ES – 2011)

Se determinada empresa apresentou lucro 
no final do exercício, a provisão para o im-
posto de renda somente deverá ser consti-
tuída após o pagamento das participações 
estatutárias.

( ) Certo   ( ) Errado

13. (Cespe – TRE – ES – 2011)

A demonstração do resultado do exercício 
não abrange a forma como o lucro eventual-
mente apurado será distribuído, mas inclui 
as participações de debêntures, emprega-
dos, administradores e partes beneficiárias.

( ) Certo   ( ) Errado

14. (Cespe – PREVIC – 2011)

Quando há previsão no estatuto de deter-
minada companhia para a participação dos 
empregados no lucro apurado, essa partici-
pação deve ser paga obrigatoriamente antes 
das parcelas relativas a administradores e 
partes beneficiárias.

( ) Certo   ( ) Errado

15. (Cespe – FUB – 2011)

O resultado da entidade em determinado 
período é apresentado na demonstração do 
resultado do exercício, que é uma demonstra-
ção dedutiva e dinâmica.

( ) Certo   ( ) Errado

16. (Cespe – MPU – 2013)

As sociedades anônimas de capital aberto 
devem iniciar a apresentação da DRE pela 
receita líquida.

( ) Certo   ( ) Errado

17. (Cespe – MPU – 2013)

Para as despesas, a Lei nº 6.404/1976 adota 
a classificação funcional.

( ) Certo   ( ) Errado

A tabela a seguir apresenta as contas de 
resultado de uma empresa comercial e os 
respectivos saldos, em reais, sem, contudo, 
indicar a natureza (débito ou crédito).
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Com base nessas informações, julgue os 
próximos itens relativos à elaboração da de-
monstração do resultado do exercício (dre).

18. (Cespe – TELEBRÁS – 2013)

A apuração do resultado mostra um prejuízo 
líquido de R$ 1.200,00.

( ) Certo   ( ) Errado

19. (Cespe – TELEBRÁS – 2013)

O lucro bruto é superior a R$ 43.000,00.

( ) Certo   ( ) Errado

Considerando que os dados acima, em reais, 
correspondem ao encerramento do primeiro 
exercício financeiro de determinada entidade, 
julgue os itens consecutivos, acerca da compo-
sição do balanço patrimonial e da demonstra-
ção do resultado do exercício dessa entidade.

20. (Cespe – APF – 2012)

A demonstração do resultado do exercício 
apresentou prejuízo de R$ 11.000,00.

( ) Certo   ( ) Errado

21. (Cespe – APF – 2012)

Os ativos e passivos somam, respectiva-
mente, R$ 121.000,00 e R$ 38.500,00.

( ) Certo   ( ) Errado

22. (Cespe – CORREIOS – 2012)

Na demonstração de resultados do exercí-
cio, segundo previsão da Lei n.o6.404/1976 
(Lei das Sociedades por Ações) e suas atu-
alizações, o resultado obtido na alienação 
do imobilizado deverá ser registrado como 
outras receitas e servirá de base para a apu-
ração do resultado antes dos tributos.

( ) Certo   ( ) Errado

Suponha que uma empresa comercial tenha 
apresentado, ao final do exercício, entre ou-
tros, os seguintes saldos (em R$ 1.000,00):

 • vendas de mercadorias: 2.500 *
 • receita de prestação de serviços: 800 *
 • descontos concedidos a grandes clien-

tes: 100
 • descontos por pagamentos antecipa-

dos: 75
 • IPI sobre vendas: 180
 • ICMS sobre vendas: 240
 • ISS sobre serviços prestados: 40
 • comissões sobre vendas: 125

* Incluídos os impostos calculados “por 
dentro”.

Considerando os dados acima, julgue os 
itens sequentes.

23. (Cespe – TJ-ES – 2011)

A receita líquida das vendas de mercado-
rias e das prestações de serviços foi de  
R$ 2.920.000,00.

( ) Certo   ( ) Errado

24. (Cespe – TJ-ES – 2011)

O faturamento bruto da empresa foi de  
R$ 3.300.000,00.

( ) Certo   ( ) Errado
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25. (Cespe – TRE-ES – 2012)

No final do período contábil, após os 
lançamentos de ajustes, uma entidade obteve 
os seguintes saldos contábeis.

Nessa situação, as vendas líquidas do perío-
do somaram R$ 25.000,00.

( ) Certo   ( ) Errado

Considerando os saldos contábeis de uma em-
presa comercial apresentados no quadro acima 
e considerando, ainda, que o estoque final des-
sa empresa, no período considerado, seja de 
R$ 155.000,00, julgue os itens seguintes.

26. (Cespe – PETROBRAS – 2007)

O custo das mercadorias vendidas foi de R$ 
435.000,00.

( ) Certo   ( ) Errado

27. (Cespe – PETROBRAS – 2007)

A receita líquida foi de R$ 570.000,00.

( ) Certo   ( ) Errado

Acerca da evidenciação das informações 
contábeis, julgue os itens subsequentes.

28. (Cespe – TST – 2008)

A constituição das participações estatutárias 
é evidenciada na demonstração dos fluxos 
de caixa.

( ) Certo   ( ) Errado

29. (Cespe – TST – 2008)

O registro da devolução de vendas a prazo 
diminui tanto o lucro bruto quanto o ativo 
circulante-contas a receber. 

( ) Certo   ( ) Errado

Considere os saldos a seguir, apresentados 
na escrituração de uma empresa, ao final 
do exercício.

 • vendas: R$ 180.000,00
 • compras: R$ 130.000,00
 • impostos sobre vendas: R$ 26.000,00
 • descontos comerciais sobre vendas: R$ 

5.000,00
 • descontos financeiros sobre compras: 

R$ 3.000,00
 • conta corrente do ICMS: R$18.000,00

30. (Cespe – TRT – 2008)

Nesse caso, e sabendo-se que os estoques 
inicial e final eram iguais, é correto con-
cluir que o lucro bruto da empresa foi de R$ 
22.000,00. 

( ) Certo   ( ) Errado
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O estatuto social de determinada empresa 
define que administradores, debenturistas, 
empregados e partes beneficiárias têm di-
reito, cada um, a 10% do lucro do exercício. 
Em determinado exercício, o lucro da empre-
sa, após os descontos de imposto de renda e 
contribuição social, foi de R$ 485.000,00, e o 
prejuízo acumulado, de R$ 155.000,00.

31. (Cespe – MPU – 2010)

Considerando a situação hipotética aci-
ma apresentada, é correto afirmar que o 
valor da participação dos debenturistas é  
R$ 33.000,00.

( ) Certo   ( ) Errado

Gabarito: 1. Errado 2. Certo 3. Certo 4. Certo 5. Certo 6. Certo 7. Errado 8. Errado 9. Certo 10. Errado  
11. Errado 12. Errado 13. Certo 14. Certo 15. Certo 16. Certo 17. Certo 18. Errado 19. Errado 20. Errado  
21. Certo 22. Certo 23. Certo 24. Errado 25. Errado 26. Certo 27. Errado 28. Errado 29. Certo 30. Certo 31. Certo
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DESTINAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS 

RESERVAS DE LUCRO 

PAGAMENTO DE DIVIDENDOS

AUMENTO DE CAPITAL

RESERVA DE LUCROS

Serão classificados como reservas de lucros as contas constituídas pela apropriação de lucros 
da companhia.

De acordo com a Lei das S.A. serão classificadas como Reserva de Lucros:

Reserva Legal;

Reservas Estatutárias;

Reservas para Contingências;

Retenção de Lucros;

Reserva de Lucros a Realizar;

Reserva Especial para distribuição de dividendos obrigatórios;

Reserva de Incentivos Fiscais.

RESERVA LEGAL

Art. 193. Do lucro líquido do exercício, 5% (cinco por cento) serão aplicados, antes de qualquer 
outra destinação, na constituição da reserva legal, que não excederá de 20% (vinte por cento) do 
capital social.

§ 1º A companhia poderá deixar de constituir a reserva legal no exercício em que o saldo dessa 
reserva, acrescido do montante das reservas de capital de que trata o § 1º do artigo 182, exce-
der de 30% (trinta por cento) do capital social.

§ 2º A reserva legal tem por fim assegurar a integridade do capital social e somente poderá ser 
utilizada para compensar prejuízos ou aumentar o capital.

Na Constituição da Reserva:

D – Lucros Acumulados

C – Reserva Legal
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RESERVAS ESTATUTÁRIAS

Art. 194. O estatuto poderá criar reservas desde que, para cada uma:

I – indique, de modo preciso e completo, a sua finalidade;

II – fixe os critérios para determinar a parcela anual dos lucros líquidos que serão destinados à 
sua constituição; e

III – estabeleça o limite máximo da reserva.

Na Constituição da Reserva:

D – Lucros Acumulados

C – Reserva Estatutária

RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS

Art. 195. A assembléia-geral poderá, por proposta dos órgãos da administração, destinar parte 
do lucro líquido à formação de reserva com a finalidade de compensar, em exercício futuro, a 
diminuição do lucro decorrente de perda julgada provável, cujo valor possa ser estimado.

§ 1º A proposta dos órgãos da administração deverá indicar a causa da perda prevista e justificar, 
com as razões de prudência que a recomendem, a constituição da reserva.

§ 2º A reserva será revertida no exercício em que deixarem de existir as razões que justificaram 
a sua constituição ou em que ocorrer a perda.

Na Constituição da Reserva:

D – Lucros Acumulados

C – Reserva para Contingências

Reserva	de	Incentivos	Fiscais

(Incluído pela Lei nº 11.638,de 2007)

Art. 195-A. A assembléia geral poderá, por proposta dos órgãos de administração, destinar para a 
reserva de incentivos fiscais a parcela do lucro líquido decorrente de doações ou subvenções gover-
namentais para investimentos, que poderá ser excluída da base de cálculo do dividendo obrigatório 
(inciso I do caput  do art. 202 desta Lei). 

 RETENÇÃO DE LUCROS

Art. 196. A assembléia-geral poderá, por proposta dos órgãos da administração, deliberar reter par-
cela do lucro líquido do exercício prevista em orçamento de capital por ela previamente aprovado.
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§ 1º O orçamento, submetido pelos órgãos da administração com a justificação da retenção de 
lucros proposta, deverá compreender todas as fontes de recursos e aplicações de capital, fixo 
ou circulante, e poderá ter a duração de até 5 (cinco) exercícios, salvo no caso de execução, por 
prazo maior, de projeto de investimento.

§ 2º O orçamento poderá ser aprovado pela assembléia-geral ordinária que deliberar sobre o 
balanço do exercício e revisado anualmente, quando tiver duração superior a um exercício so-
cial. (Redação dada pela Lei nº 10.303, de 2001)

D – Lucros Acumulados

C – Retenção de Lucros

RESERVA DE LUCROS A REALIZAR

No exercício em que o montante do dividendo obrigatório, calculado nos termos do estatuto ou 
do art. 202 da Lei das S.A. ultrapassar a parcela realizada do lucro líquido do exercício, a assem-
bléia geral poderá, por proposta dos órgãos da administração, destinar o excesso a constituição 
de reserva de lucros a realizar.

Considera-se realizada a parcela do lucro líquido do exercício que exceder da soma dos seguin-
tes valores: 

I – o resultado líquido positivo da equivalência patrimonial (art. 248); e 

II – o lucro, rendimento ou ganho líquidos em operações ou contabilização de ativo e passivo 
pelo valor de mercado, cujo prazo de realização financeira ocorra após o término do exercício 
social seguinte. 

Na Constituição da Reserva de Lucros a Realizar:

D – Lucros Acumulados

C – Reserva de Lucros a Realizar

Reflexo	na	distribuição	de	dividendo	obrigatório

As Reservas Estatutárias, de Lucros a Realizar e as Retenções de Lucros não poderão prejudicar 
o cálculo e a distribuição do dividendo obrigatório. Isto significa que, para se calcular o divi-
dendo obrigatório, só podemos excluir da base de cálculo (lucro líquido) as reservas Legal e de 
Contingências.

Limite do Saldo das Reservas de Lucros

Art. 199. O saldo das reservas de lucros, exceto as para contingências, de incentivos fiscais e de 
lucros a realizar, não poderá ultrapassar o capital social. Atingindo esse limite, a assembléia delibe-
rará sobre aplicação do excesso na integralização ou no aumento do capital social ou na distribuição 
de dividendos.
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Dividendos

Origem

Art. 201. A companhia somente pode pagar dividendos à conta de lucro líquido do exercício, 
de lucros acumulados e de reserva de lucros; e à conta de reserva de capital, no caso das ações 
preferenciais de que trata o § 5º do artigo 17.

§ 6º O estatuto pode conferir às ações preferenciais com prioridade na distribuição de dividendo 
cumulativo, o direito de recebê-lo, no exercício em que o lucro for insuficiente, à conta das 
reservas de capital de que trata o § 1o do art. 182.

§ 1º A distribuição de dividendos com inobservância do disposto neste artigo implica 
responsabilidade solidária dos administradores e fiscais, que deverão repor à caixa social a 
importância distribuída, sem prejuízo da ação penal que no caso couber.

§ 2º Os acionistas não são obrigados a restituir os dividendos que em boa-fé tenham recebido. 
Presume-se a má-fé quando os dividendos forem distribuídos sem o levantamento do balanço 
ou em desacordo com os resultados deste.

Art. 202. Os acionistas têm direito de receber como dividendo obrigatório, em cada exercício, a 
parcela dos lucros estabelecida no estatuto ou, se este for omisso, a importância determinada 
de acordo com as seguintes normas: (Redação dada pela Lei nº 10.303, de 2001) (Vide Medida 
Provisória nº 608, de 2013)

I – metade do lucro líquido do exercício diminuído ou acrescido dos seguintes valores: (Redação 
dada pela Lei nº 10.303, de 2001)

a) importância destinada à constituição da reserva legal (art. 193); e (Incluída pela Lei nº 10.303, 
de 2001)

b) importância destinada à formação da reserva para contingências (art. 195) e reversão da 
mesma reserva formada em exercícios anteriores; (Incluída pela Lei nº 10.303, de 2001)

II – o pagamento do dividendo determinado nos termos do inciso I poderá ser limitado ao 
montante do lucro líquido do exercício que tiver sido realizado, desde que a diferença seja 
registrada como reserva de lucros a realizar (art. 197); (Redação dada pela Lei nº 10.303, de 
2001)

III – os lucros registrados na reserva de lucros a realizar, quando realizados e se não tiverem 
sido absorvidos por prejuízos em exercícios subsequentes, deverão ser acrescidos ao primeiro 
dividendo declarado após a realização. (Redação dada pela Lei nº 10.303, de 2001)

§ 1º O estatuto poderá estabelecer o dividendo como porcentagem do lucro ou do capital 
social, ou fixar outros critérios para determiná-lo, desde que sejam regulados com precisão e 
minúcia e não sujeitem os acionistas minoritários ao arbítrio dos órgãos de administração ou 
da maioria.

II – o pagamento do dividendo determinado nos termos do inciso I poderá ser limitado ao 
montante do lucro líquido do exercício que tiver sido realizado, desde que a diferença seja 
registrada como reserva de lucros a realizar (art. 197); (Redação dada pela Lei nº 10.303, de 
2001)
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III – os lucros registrados na reserva de lucros a realizar, quando realizados e se não tiverem 
sido absorvidos por prejuízos em exercícios subsequentes, deverão ser acrescidos ao primeiro 
dividendo declarado após a realização. (Redação dada pela Lei nº 10.303, de 2001)

§ 1º O estatuto poderá estabelecer o dividendo como porcentagem do lucro ou do capital so-
cial, ou fixar outros critérios para determiná-lo, desde que sejam regulados com precisão e 
minúcia e não sujeitem os acionistas minoritários ao arbítrio dos órgãos de administração ou 
da maioria.

§ 2º Quando o estatuto for omisso e a assembléia-geral deliberar alterá-lo para introduzir nor-
ma sobre a matéria, o dividendo obrigatório não poderá ser inferior a 25% (vinte e cinco por 
cento) do lucro líquido ajustado nos termos do inciso I deste artigo.

Dividendos Intermediários

Art. 204. A companhia que, por força de lei ou de disposição estatutária, levantar balanço semes-
tral, poderá declarar, por deliberação dos órgãos de administração, se autorizados pelo estatuto, 
dividendo à conta do lucro apurado nesse balanço.

§ 1º A companhia poderá, nos termos de disposição estatutária, levantar balanço e distribuir 
dividendos em períodos menores, desde que o total dos dividendos pagos em cada semestre 
do exercício social não exceda o montante das reservas de capital de que trata o § 1º do artigo 
182.

§ 2º O estatuto poderá autorizar os órgãos de administração a declarar dividendos intermediá-
rios, à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço anual 
ou semestral.

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS – DLPA

A demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA) é uma demonstração financeira as 
variações ocorridas na conta lucros ou prejuízos acumulados num determinado período. A Lei  
nº 6.404/76 reporta-se à DLPA da seguinte forma: 

Art. 186. A demonstração de lucros ou prejuízos acumulados discriminará:

I – o saldo do início do período, os ajustes de exercícios anteriores e a correção monetária do 
saldo inicial;

II – as reversões de reservas e o lucro líquido do exercício;

III – as transferências para reservas, os dividendos, a parcela dos lucros incorporada ao capital 
e o saldo ao fim do período.

§ 1º Como ajustes de exercícios anteriores serão considerados apenas os decorrentes de efei-
tos da mudança de critério contábil, ou da retificação de erro imputável a determinado exercí-
cio anterior, e que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes.
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§ 2º A demonstração de lucros ou prejuízos acumulados deverá indicar o montante do dividendo 
por ação do capital social e poderá ser incluída na demonstração das mutações do patrimônio 
líquido se elaborada e publicada pela companhia.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (DMPL)

A elaboração da Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) é facultativa e, de 
acordo com o artigo 186, parágrafo 2º, da Lei das S.A. a Demonstração de Lucros ou Prejuízos 
Acumulados (DLPA) poderá ser incluída nesta demonstração.

A DMPL uma demonstração mais completa e abrangente, já que evidencia a movimentação de 
todas as contas do patrimônio líquido durante o exercício social, inclusive a formação e a utili-
zação das reservas não derivadas do lucro.

MUTAÇÕES NAS CONTAS PATRIMONIAIS

As contas que formam o Patrimônio Líquido podem sofrer variações por inúmeros motivos, tais 
como:

1. Itens que afetam o patrimônio total:

a) acréscimo pelo lucro ou redução pelo prejuízo líquido do exercício;

b) redução por dividendos;

c) acréscimo integralização de capital;

d) acréscimo pelo recebimento de valor que exceda o valor nominal das ações integralizadas 
ou o preço de emissão das ações sem valor nominal;

e) acréscimo pelo valor da alienação de partes beneficiárias e bônus de subscrição;

f) redução por ações próprias adquiridas ou acréscimo por sua venda;

g) acréscimo ou redução por ajuste de exercícios anteriores.

2. Itens que não afetam o total do patrimônio:

a) aumento de capital com utilização de lucros e reservas;

b) apropriações do lucro líquido do exercício reduzindo a conta Lucros Acumulados para for-
mação de reservas, como Reserva Legal, Reserva de Lucros a Realizar, Reserva para Contin-
gência e outras;

c) reversões de reservas patrimoniais para a conta de Lucros ou Prejuízos acumulados;

d) compensação de Prejuízos com Reservas.
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PROCEDIMENTOS A SEREM SEGUIDOS

A elaboração da Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) é relativamente 
simples, pois basta representar, de forma sumária e coordenada, a movimentação ocorrida du-
rante o exercício nas diversas contas do Patrimônio Líquido, isto é, Capital, Reservas de Capital, 
Reservas de Lucros, Reservas de Reavaliação, Ações em Tesouraria e Lucros ou Prejuízos Acu-
mulados.

Utiliza-se uma coluna para cada uma das contas do patrimônio da empresa, incluindo uma con-
ta total, que representa a soma dos saldos ou transações de todas as contas individuais. Essa 
movimentação deve ser extraída das fichas de razão dessas contas.

As transações e seus valores são transcritos nas colunas respectivas, mas de forma coordenada.

RESERVAS DE CAPITAL

As reservas de capital são constituídas com valores recebidos pela empresa e que não transi-
tam pelo resultado, por não se referirem à entrega de bens ou serviços pela empresa.

As reservas de capital constituem-se em grupo de contas integrantes do Patrimônio Líquido.

Art. 182. 

§ 1º Serão classificadas como reservas de capital as contas que registrarem:

a) a contribuição do subscritor de ações que ultrapassar o valor nominal e a parte do preço de 
emissão das ações sem valor nominal que ultrapassar a importância destinada à formação do 
capital social, inclusive nos casos de conversão em ações de debêntures ou partes beneficiárias;

b) o produto da alienação de partes beneficiárias e bônus de subscrição;

ATENÇÃO: O LUCRO NA VENDA DE AÇÕES EM TESOURARIA, MESMO NÃO ESTANDO PREVISTO 
EXPLICITAMENTE NA LEI Nº 6.404/76, TAMBÉM É UMA RESERVA DE CAPITAL. EQUIPARA-SE AO 
ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES.

Reserva de Ágio na Emissão de Ações 

Essa reserva é criada quando a empresa emite ações e as vende por valor superior ao seu valor 
de face. O diferencial deve ser lançado em conta de Reserva de Ágio na Emissão de Ações.
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Na venda de ações por $ 120, com valor de emissão de $ 100:

D – Caixa    120

C – Capital Social   100

C – Reserva de Capital – AEA 20

Reserva	de	Alienação	de	Partes	Beneficiárias	e	Bônus	da	Subscrição

As Partes Beneficiárias são títulos sem valor nominal, intransferíveis, com direito à participação 
nos lucros de, no máximo, 10% e que normalmente são conferidos a pessoas que prestaram 
grandes serviços a empresa. Esses títulos podem ser vendidos, sendo que o produto da venda 
deve ser contabilizado em conta de Reserva de Alienação de Partes Beneficiárias. Se, por 
acaso, esses títulos forem doados aos seus beneficiários, tal situação será classificada como ato 
contábil, não sendo objeto de lançamento contábil.

Na venda de Partes Beneficiárias por $ 150:

D – Caixa    150

C – Reserva de Capital – PAPB 150

Os bônus de subscrição são papéis emitidos pelas empresas para darem direito de preferência 
de subscrição aos atuais acionistas. Caso os atuais acionistas não exerçam os direitos de 
subscrição, a empresa opta por vender tais bônus contabilizando o produto da venda em conta 
de Reserva de alienação de bônus, de subscrição.

Na venda do Bônus de Subscrição por $ 300:

D – Caixa    300

C – Reserva de Capital – PABS 300

Destinação	da	Reserva	de	Capital

1. Absorção de prejuízos quando esses ultrapassarem os lucros acumulados e as Reservas de 
Lucros;

2. Resgate, reembolso ou compra de ações;

3. Incorporação ao Capital Social;

4. Pagamento de dividendos a Ações Preferenciais, quando essa vantagem lhes for assegurada;

5. Resgate de Partes Beneficiárias.
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AÇÕES EM TESOURARIA

As ações em tesouraria são ações da própria companhia que foram adquiridas pela própria 
companhia. 

Exemplificando: A companhia Delta S.A. possui um capital social dividido em 1.000 ações de R$ 
1,00 lançadas no mercado de ações. A companhia Delta S.A. vai até o mercado de ações e com-
pra 50 ações por R$ 50,00 em dinheiro

Ações em Tesouraria
a Caixa
Pela compra de ações ...............................50,00

A Lei nº 6.404/76 diz: “as ações em tesouraria deverão ser destacadas no balanço como dedu-
ção da conta do patrimônio líquido que registrar a origem dos recursos aplicados na sua aqui-
sição”.

Então, no balanço, as ações em tesouraria deverão aparecer deduzidas de Capital ou Reserva, 
cujo saldo tiver sido utilizado para tal operação, durante o período em que tais ações aparecem 
em tesouraria.

Como regra, a companhia não pode comprar suas próprias ações. No entanto, é permitida essa 
compra nas seguintes ocasiões:

 • operações de resgate, reembolso ou amortizações de ações;

 • aquisição para permanência em tesouraria ou cancelamento (desde que até o valor do sal-
do de lucros ou reservas de lucros – exceto a legal – em sem diminuição do capital social);

 • recebimento dessas ações por doação;

 • aquisição para diminuição do capital social (limitado pela legislação).

O resultado com ações em tesouraria não alteram o resultado do exercício. Conforme a socie-
dade vende as ações em tesouraria, pode obter lucro ou prejuízo com essa venda. Esse lucro ou 
prejuízo não é receita ou despesa da companhia, pois não faz parte das operações normas ou 
acessórias da companhia. Esse resultado não integra a DRE.

O lucro deverá ser registrado a crédito de uma reserva de capital. O prejuízo deverá ser debita-
do a débito da mesma reserva de capital utilizado para o lucro. Aqui o procedimento é parecido 
ao ágio na emissão de ações.

As ações em tesouraria não terão direitos patrimoniais nem políticos, nem podem ser compra-
das por valor superior ao de mercado.
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Questões

Em relação às contas que são evidenciadas no 
balanço patrimonial, julgue o próximo item. 

1. (CESBE – ABIN – 2010)

A reserva legal e a reserva estatutária com-
põem o patrimônio líquido, e a reserva es-
pecial para dividendo obrigatório compõe o 
passivo exigível. 

( ) Certo   ( ) Errado

Com relação a contabilização e avaliação de 
itens do patrimônio das empresas, julgue o 
próximo item. 

2. (Cespe – STF – 2008)

O saldo de reserva para contingências não 
poderá ultrapassar o valor do capital social. 
Ao atingir esse limite, a assembléia delibe-
rará sobre a aplicação do excesso no au-
mento do capital social ou na distribuição 
de dividendos. 

( ) Certo   ( ) Errado

Com base no que dispõe a legislação sobre so-
ciedades por ações, julgue o item subsequente. 

3. (Cespe – MPU – 2010)

O saldo das reservas de lucros para contin-
gências, de incentivos fiscais e de lucros a 
realizar, pode ultrapassar o saldo da conta 
capital social. 

( ) Certo   ( ) Errado

saldo anterior – 
lucro líquido do período 120.000 
reserva legal (6.000) 
reserva de lucros a realizar (43.000) 
reserva de contingências (13.500) 
reserva estatutária (16.000) 
reversão da reserva de lucros a realizar (82.000) 
dividendos declarados (123.500) 
saldo final – 

Com referência à demonstração hipotética 
dos lucros ou prejuízos acumulados no perí-
odo encerrado em 31/12/2012 (em R$) aci-
ma apresentada, julgue o próximo item de 
acordo com a legislação vigente. 

4. (Cespe – TRT – 2013)

A reversão da reserva de lucros a realizar 
poderia ser feita em contrapartida à conta 
de capital social, sem transitar na conta de 
lucros ou prejuízos acumulados e na base 
de cálculo de dividendos obrigatórios.

( ) Certo   ( ) Errado

05. (Cespe – TRT – 2013)

A reserva estatutária deve limitar-se a 10% 
do lucro líquido e deve ter como finalidade 
única reter recursos para o financiamento 
do capital de giro da empresa.  

( ) Certo   ( ) Errado

06. (Cespe – TRT – 2013)

A reversão da reserva de contingências 
deve ser feita obrigatoriamente a crédito de 
lucros acumulados. 

( ) Certo   ( ) Errado
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7. A demonstração em apreço apresenta erro 
ao registrar distribuição de dividendos com 
valor superior ao lucro líquido gerado no 
período. 

( ) Certo   ( ) Errado

Relativamente ao balanço patrimonial e à 
sua apresentação e composição, julgue os 
itens que se seguem. 

Considere a seguinte situação hipotética. 

Uma companhia aberta lançou ações sem 
valor nominal cujo preço unitário de emis-
são, destinado à formação do capital, foi de 
R$ 1.000,00. Devido à alta procura no mer-
cado, essas ações foram postas à venda a R$ 
1.200,00. 

8. (Cespe – TCU – 2008)

Nessa situação, essa diferença constitui, 
inicialmente, reserva de lucros a realizar e 
poderá ser utilizada, futuramente, para au-
mento de capital. 

( ) Certo   ( ) Errado

9. (Cespe – ABIN – 2010)

Nos casos de conversão em ações de de-
bêntures ou partes beneficiárias, são regis-
tradas em contas classificadas como reser-
vas de capital a contribuição do subscritor 
de ações que ultrapassar o valor nominal, 
bem como a parte do preço de emissão das 
ações sem valor nominal que ultrapassar a 
importância destinada à formação do capi-
tal social. 

( ) Certo   ( ) Errado

Com referência a movimentações do patri-
mônio líquido, segundo a Lei nº 6.404/76, 
julgue o item abaixo. 

10. (Cespe – APF – 2004)

O produto da alienação de partes beneficiá-
rias pode ser registrado no patrimônio líquido. 

( ) Certo   ( ) Errado

11. (Cespe – APF – 2004)

Uma empresa que apresentar uma reser-
va de capital no valor de R$ 8.000,00 e um 
saldo de prejuízo de R$ 2.000,00, após con-
sumir os lucros acumulados e todas as re-
servas de lucros acumulados e todas as re-
servas de lucros, poderá compensá-lo com 
parte da reserva de capital que ela possui. 

( ) Certo   ( ) Errado

Ao final de um exercício financeiro, cabe ao 
contabilista tomar uma série de providências 
para demonstrar corretamente a situação 
patrimonial da entidade com a qual trabalha. 
Acerca dessa matéria, julgue o item que se 
segue. 

12. (Cespe – TRE-RJ – 2012)

Se determinada empresa fizer uma chamada 
de capital e vender quinhentas novas ações 
mediante a cobrança de um ágio de dez cen-
tavos de real em relação ao preço nominal 
das ações anteriormente integralizadas, o 
ágio deverá ser integralizado como receita 
não operacional. 

( ) Certo   ( ) Errado

Julgue o item a seguir, a respeito de reser-
vas, provisões, contas patrimoniais e contas 
de resultado. 

13. (Cespe – PREVIC – 2011)

A reserva legal deverá ser constituída, obrigato-
riamente, pela companhia, mediante destina-
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ção de 5% do lucro líquido do exercício, antes 
de qualquer outra destinação e com limitação 
de até 100% do capital social realizado. 

( ) Certo   ( ) Errado

Com relação a demonstrações contábeis, 
julgue o item abaixo. 

14. (Cespe – MDIC – 2008)

Os ajustes de avaliação patrimonial, para 
mais ou para menos, que decorram da ava-
liação a preço de mercado de elementos 
do ativo e do passivo, têm de ser incluídos 
na demonstração do resultado do exercí-
cio como resultados não-operacionais, no 
mesmo exercício em que tais ajustes sejam 
efetuados, segundo o princípio da oportuni-
dade. 

( ) Certo   ( ) Errado

A mensuração, o registro e a avaliação de 
componentes patrimoniais obedecem a 
normas específicas. Acerca desse assunto, 
julgue o item a seguir. 

Com referência ao balanço patrimonial, 
julgue o item que se segue. 

15. (Cespe – TRE-ES – 2012)

Suponha que, em decorrência da aplicação 
do critério da avaliação a valor justo, te-
nha havido aumento no valor de um bem 
do ativo. Nesse caso, a contrapartida desse 
aumento será computada como reserva de 
reavaliação, um subgrupo do patrimônio lí-
quido. 

( ) Certo   ( ) Errado

A respeito da composição e da avaliação do 
patrimônio, julgue o item seguinte. 

16. (Cespe – APF – 2009)

Constituem eventos que afetam o patrimô-
nio líquido, como acréscimo ou redução, 

ajustes de exercícios anteriores, resultado 
líquido do exercício e resultado na venda de 
ações em tesouraria. 

( ) Certo   ( ) Errado

Acerca das operações típicas de uma 
empresa comercial, julgue o item a seguir. 

17. (Cespe – APF – 2009)

A elaboração do balanço patrimonial da 
empresa depende da apuração do lucro do 
exercício. Essa apuração é efetuada na de-
monstração de lucros e prejuízos acumula-
dos (DLPA). 

( ) Certo   ( ) Errado

A DMPL evidencia informações sobre as 
movimentações ocorridas no patrimônio lí-
quido das companhias. A respeito das infor-
mações evidenciáveis nessa demonstração, 
julgue o item subsequente. 

18. (Cespe – SEFAZ-ES – 2010)

Acréscimos ou reduções ocorridos durante 
o exercício social nas contas reservas de lu-
cros e reservas de capital são evidenciados 
nessa demonstração. 

( ) Certo   ( ) Errado

19. (Cespe – SEFAZ-ES – 2010)

É papel da DMPL evidenciar a proposta 
da administração de destinação do lucro, 
quando houver lucro no período. 

( ) Certo   ( ) Errado

20. (Cespe – SEFAZ-ES – 2010)

Por meio da DMPL é possível visualizar a 
movimentação relativa a um aumento de 
capital com a utilização de reservas, caso o 
aumento ocorra. 

( ) Certo   ( ) Errado
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Acerca da distribuição de resultados, julgue 
os itens que se seguem. 

21. (Cespe – SEFIC – 2010)

Os acionistas de sociedades por ações têm 
direito de receber como dividendo obriga-
tório, em cada exercício, a parcela dos lu-
cros estabelecida no estatuto, ou, se este for 
omisso, metade do lucro líquido do exercí-
cio ajustado nos termos da Lei nº 6.404/76. 

( ) Certo   ( ) Errado

22. (Cespe – SEFIC – 2010)

A companhia somente pode pagar dividen-
dos à conta de lucro líquido do exercício. 

( ) Certo   ( ) Errado

23. (Cespe – SEFIC – 2010)

Havendo lucro líquido, o dividendo obriga-
tório previsto na Lei nº 6.404/76 deverá ser 
pago em cada exercício social, mesmo sen-
do ele incompatível com a situação finan-
ceira da companhia.  

( ) Certo   ( ) Errado

24. (Cespe – AFRT – 2013)

Tanto nas companhias abertas quanto nas 
companhias de grande porte, os lucros apu-
rados devem ser mantidos na conta lucros 
acumulados.

( ) Certo   ( ) Errado

25. (Cespe – FUNPRESPE – 2016)

O percentual do lucro líquido de cada 
exercício destinado ao pagamento de divi-
dendos obrigatórios é parte integrante da 
demonstração do resultado do exercício.

( ) Certo   ( ) Errado

Gabarito: 1. Errado 2. Errado 3. Certo 4. Errado 5. Errado 6. Certo 7. Errado 8. Errado 9. Certo 10. Certo  
11. Certo 12. Errado 13. Errado 14. Errado 15. Errado 16. Errado 17. Errado 18. Certo 19. Certo 20. Certo  
21. Certo 22. Errado 23. Errado 24. Errado 25. Errado
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DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA (DFC)

A Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) passou a ser um relatório obrigatório pela contabi-
lidade para todas as sociedades de capital aberto ou com Patrimônio Líquido superior a R$ 
2.000.000,00 (dois milhões de reais).  

Essa obrigatoriedade vigora desde 1º de janeiro de 2008, por força da Lei nº 11.638/2007, e, 
dessa forma, torna-se mais um importante relatório para a tomada de decisões gerenciais. 

Objetivo	(Resolução	CFC	nº	1296/2010)	

Informações sobre o fluxo de caixa de uma entidade são úteis para proporcionar aos usuários 
das demonstrações contábeis uma base para avaliar a capacidade de a entidade gerar caixa e 
equivalentes de caixa, bem como as necessidades da entidade de utilização desses fluxos de 
caixa. As decisões econômicas que são tomadas pelos usuários exigem avaliação da capacidade 
de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa, bem como da época de sua ocorrência e do 
grau de certeza de sua geração. 

De forma condensada, essa demonstração indica a origem de todo o dinheiro que entrou no 
caixa em determinado período e, ainda, o Resultado do Fluxo Financeiro. Assim como a De-
monstração de Resultados de Exercícios(DRE), a DFC é uma demonstração dinâmica e também 
está contida no balanço patrimonial. 

A Demonstração do Fluxo de Caixa irá indicar quais foram as saídas e as entradas de dinheiro no 
caixa durante o período e o resultado desse fluxo. 

AS PRINCIPAIS TRANSAÇÕES QUE AFETAM O CAIXA 

A seguir, relacionaremos em dois grupos as principais transações que afetam o caixa. 

a) Transações que Aumentam o Caixa (Disponível) 

 • Integralização do Capital pelos proprietários em dinheiro;  

 • Empréstimos bancários e financiamentos oriundos das instituições financeiras;  

 • Vendas de Ativos Imobilizados;  

 • Outras entradas (juros recebidos, indenizações de seguros, etc.).  

b) Transações que Diminuem o Caixa (Disponível) 

 • Pagamento de dividendos aos acionistas;  

 • Pagamento de juros de dívidas;  

 • Aquisição de itens do Ativo Imobilizado;  

 • Compra à vista e pagamento de fornecedores;  

 • Pagamentos de despesas/custo, contas a pagar e outros.  
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c) Transações que não Afetam o Caixa 

Entre as transações realizadas pela empresa, algumas não afetam o caixa, isto é, não há encaixe  
nem desencaixe de dinheiro, como, por exemplo: depreciação, amortização e exaustão; provi-
são para devedores duvidosos; correção monetária de balanço; Acréscimo ou diminuições de 
investimentos avaliados pelo método de equivalência patrimonial, sem significar que houve 
vendas ou novas aquisições.  

CONCEITOS IMPORTANTES 

Caixa compreende numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis. 

Equivalentes de caixa são aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são pron-
tamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignifi-
cante risco de mudança de valor.  

Fluxos de caixa são as entradas e saídas de caixa e equivalentes de caixa. Atividades operacio-
nais são as principais atividades geradoras de receita da entidade e outras atividades diferentes 
das de investimento e de financiamento. Atividades de investimento são as referentes à aquisi-
ção e à venda de ativos de longo prazo e de outros investimentos não incluídos nos equivalen-
tes de caixa. Atividades de financiamento são aquelas que resultam em mudanças no tamanho 
e na composição do capital próprio e no endividamento da entidade, não classificadas como 
atividade operacional. 

Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de 
curto prazo e não a investimento ou outros fins. Para ser considerada equivalente de caixa, uma 
aplicação financeira deve ter conversibilidade imediata em um montante conhecido de caixa e 
estar sujeita a um insignificante risco de mudança de valor. 

APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA 

Seguindo as tendências internacionais, o fluxo de caixa pode ser incorporado às demonstrações 
contábeis tradicionalmente publicadas pelas empresas. 

Basicamente, o relatório de fluxo de caixa deve ser segmentado em três grandes áreas:  

I – Atividades Operacionais;

II – Atividades de Investimento; 

III – Atividades de Financiamento.  

As Atividades Operacionais são explicadas pelas receitas e pelos gastos decorrentes da indus-
trialização, da comercialização ou da prestação de serviços da empresa. Essas atividades têm 
ligação com o capital circulante líquido da empresa.  

As Atividades de Investimento são os gastos efetuados no Realizável a Longo Prazo ou no Ativo 
Permanente, bem como as entradas por venda de Ativos Imobilizados.  
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As Atividades de Financiamento são os recursos obtidos do Exigível a Longo Prazo e do Patrimô-
nio Líquido. Devem ser incluídos aqui os empréstimos e os financiamentos de curto prazo. As 
saídas correspondem à amortização dessas dívidas e os valores pagos, aos acionistas a título de 
dividendos, distribuição de lucros.  

MONTAGEM DOS FLUXOS DE CAIXA 

Método Direto 

De acordo com o método direto, as informações sobre as principais classes de entradas e saídas 
de caixa podem ser obtidas: 

1. dos registros contábeis  da entidade; ou

2. ajustando as vendas, os custos das vendas e outros itens da demonstração do resultado 
referentes a: 

a) mudanças ocorridas no período nos estoques e nas contas operacionais a receber e a pagar;

b) outros itens que não envolvem caixa; e 

c) outros itens cujos efeitos no caixa sejam fluxos de caixa decorrentes das atividades de fi-
nanciamento e de investimento. 

EXEMPLO DE APRESENTAÇÃO DE DFC PELO MÉTODO DIRETO 

(Conforme Pronunciamento CPC 03) 

1. Fluxos de caixa das atividades operacionais 

(+) Recebimentos de clientes

(-) Pagamentos a fornecedores e empregados 

(+) Caixa gerado pelas operações

(+) Juros recebidos 

(+) Dividendos recebidos 

(-) Juros pagos 

(-) Imposto de renda e contribuição social pagos 

(-) Imposto de renda na fonte sobre dividendos recebidos 

(=) Caixa líquido proveniente das atividades operacionais 
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2. Fluxos de caixa das atividades de investimento 

(-) Aquisição da controlada X líquido do caixa incluído na aquisição 

(-) Compra de ativo imobilizado 

(+) Recebido pela venda de equipamento 

(=) Caixa líquido usado nas atividades de investimento 

3. Fluxos de caixa das atividades de financiamento 

(+) Recebido pela emissão de ações 

(+) Recebido por empréstimo a logo prazo 

(-) Resgate de ações

(-) Dividendos pagos 

(=) Caixa líquido usado nas atividades de financiamento 

4. Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa no início do período 

Caixa e equivalentes de caixa ao fim do período 

ACRÉSCIMOS NOS ATIVOS OU PASSIVOS 

Quando há um aumento nos ativos circulantes (estoques, contas a receber), o raciocínio é que 
foi usado dinheiro do caixa para comprar estoques ou conceder crédito a clientes. De maneira 
inversa, se os estoques ou clientes diminuírem, é porque a empresa está tendo receita ou rece-
bimento de clientes. 

Nota: Os aumentos do ativo circulante usam caixa, as diminuições produzem caixa. 

Os aumentos do passivo circulante têm o efeito oposto sobre o caixa. Quando os fornecedores 
concedem créditos, o caixa é liberado para outras atividades. Quando a empresa diminui a con-
ta de fornecedores, é porque ela está usando caixa para solver compromissos. 

Nota: Os aumentos do passivo circulante produzem caixa. As diminuições usam caixa. 

Todos esses ajustes fazem parte das atividades operacionais. As demais atividades de investi-
mento e de financiamento serão elaboradas nos mesmos moldes do Método Direto, usando-
-se, para tanto, os dados do Balanço Patrimonial. 

A demonstração dos fluxos de caixa deve apresentar os fluxos de caixa de período classificados 
por atividades operacionais, de investimento e de financiamento. 
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Atividades	Operacionais	

Os fluxos de caixa decorrentes das atividades operacionais são basicamente derivados das 
principais atividades geradoras de receita da entidade. Portanto, eles geralmente resultam das 
transações e de outros eventos que entram na apuração do lucro líquido ou prejuízo. Exemplos 
de fluxos de caixa que decorrem das atividades operacionais são: 

a) recebimentos de caixa pela venda de mercadorias e pela prestação de serviços; 

b) recebimentos de caixa decorrentes de royalties, honorários, comissões e outras receitas; 

c) pagamentos de caixa a fornecedores de mercadorias e serviços; 

d) pagamentos de caixa a empregados ou por conta de empregados; 

e) recebimentos e pagamentos de caixa por seguradora de prêmios e sinistros, anuidades e 
outros benefícios da apólice; 

f) pagamentos ou restituição de caixa de impostos sobre a renda, a menos que possam ser 
especificamente identificados com as atividades de financiamento ou de investimento; e 

g) recebimentos e pagamentos de caixa de contratos mantidos para negociação imediata ou 
disponíveis para venda futura. 

Algumas transações, como a venda de um ativo imobilizado, podem resultar em ganho ou perda, 
que é incluído na apuração do lucro líquido ou prejuízo. Os fluxos de caixa relativos a tais tran-
sações são fluxos de caixa provenientes de atividades de investimento. Entretanto, pagamentos 
para a produção ou aquisição de ativos destinados a aluguel para terceiros e, em sequência, se-
rem vendidos são fluxos de caixa das atividades operacionais. Os recebimentos de aluguéis e das 
subsequentes vendas de tais ativos são também fluxos de caixa das atividades operacionais.

2. Uma entidade pode ter títulos e empréstimos para fins de intermediação que sejam seme-
lhantes a estoques adquiridos especificamente para revenda. Portanto, os fluxos de caixa 
decorrentes da compra e venda desses títulos são classificados como atividades operacio-
nais. Da mesma forma, as antecipações de caixa e os empréstimos feitos por instituições 
financeiras são comumente classificados como atividades operacionais, uma vez que se re-
ferem à principal atividade geradora de receita dessas entidades. 

3. A conciliação entre o lucro líquido e o fluxo de caixa líquido das atividades operacionais 
deve ser fornecida de forma que os usuários tenham elementos para avaliar os efeitos lí-
quidos das atividades operacionais e de outros eventos que afetam o lucro líquido e os 
fluxos operacionais de caixa em diferentes períodos. 

Atividades	de	Investimento	

4. A divulgação em separado dos fluxos de caixa decorrentes das atividades de investimento 
é importante porque tais fluxos de caixa representam a extensão em que os dispêndios de 
recursos são feitos pela entidade com a finalidade de gerar resultados e fluxos de caixa no 
futuro. Exemplos de fluxos de caixa decorrentes das atividades de investimento são: 
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a) pagamentos de caixa para aquisição de ativo imobilizado, intangível e outros ativos de lon-
go prazo. Esses desembolsos incluem os custos de desenvolvimento ativados e ativos imo-
bilizados de construção própria; 

b) recebimentos de caixa resultantes da venda de ativo imobilizado, intangível e outros ativos 
de longo prazo; 

c) pagamentos para aquisição de ações ou instrumentos de dívida de outras entidades e par-
ticipações societárias em joint ventures (exceto desembolsos referentes a títulos considera-
dos como equivalentes de caixa ou mantidos para negociação imediata ou venda futura); 

d) recebimentos de caixa provenientes da venda de ações ou instrumentos de dívida de ou-
tras entidades e participações societárias em joint ventures (exceto recebimentos referen-
tes aos títulos considerados como equivalentes de caixa e os mantidos para negociação); 

e) adiantamentos de caixa e empréstimos feitos a terceiros (exceto adiantamentos e emprés-
timos feitos por instituição financeira); 

f) recebimentos de caixa por liquidação de adiantamentos ou amortização de empréstimos 
concedidos a terceiros (exceto adiantamentos e empréstimos de uma instituição financeira); 

g) pagamentos de caixa por contratos futuros, a termo, de opção e swap, exceto quando tais 
contratos forem mantidos para negociação imediata ou venda futura, ou os pagamentos 
forem classificados como atividades de financiamento; e 

h) recebimentos de caixa por contratos futuros, a termo, de opção e swap, exceto quando tais 
contratos forem mantidos para negociação imediata ou venda futura, ou os recebimentos 
forem classificados como atividades de financiamento. 

Quando um contrato for contabilizado como proteção (hedge) de uma posição identificável, os 
fluxos de caixa do contrato devem ser classificados do mesmo modo como foram classificados 
os fluxos de caixa da posição que estiver sendo protegida. 

Atividades	de	Financiamento	

5. A divulgação separada dos fluxos de caixa decorrentes das atividades de financiamento é 
importante por ser útil para prever as exigências sobre futuros fluxos de caixa pelos forne-
cedores de capital à entidade. Exemplos de fluxos de caixa decorrentes das atividades de 
financiamento são: 

a) caixa recebido pela emissão de ações ou outros instrumentos patrimoniais; 

b) pagamentos de caixa a investidores para adquirir ou resgatar ações da entidade; 

c) caixa recebido proveniente da emissão de debêntures, empréstimos, títulos e valores, hi-
potecas e outros empréstimos de curto e longo prazos; 

d) amortização de empréstimos e financiamentos, incluindo debêntures emitidas, hipotecas, 
mútuos e outros empréstimos de curto e longo prazos; e 

e) pagamentos de caixa por arrendatário, para redução do passivo relativo a  arrendamento 
mercantil financeiro. 
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Uma única transação pode incluir fluxos de caixa classificados em mais de uma atividade. Por 
exemplo, quando o desembolso de caixa para pagamento de um empréstimo inclui tanto os 
juros como o principal, a parte dos juros pode ser classificada como atividade operacional, mas 
a parte do principal deve ser classificada como atividade de financiamento. 

Antes do pronunciamento CPC 09, não existia consenso  quanto à classificação dos juros pagos 
e recebidos, dos juros sobre o capital próprio e  dos dividendos pagos e recebidos .  

Esse pronunciamento encoraja fortemente as entidades a classificarem os juros, recebidos 
ou pagos, e os dividendos e juros sobre o capital próprio recebidos como fluxos de caixa das 
atividades operacionais, e os dividendos e juros sobre o capital próprio pagos como fluxos 
de caixa das atividades de financiamento. Alternativa diferente deve ser seguida de nota evi-
denciando esse fato.  

Ressalta-se que esse pronunciamento só corrobora o tratamento já dado pela Esaf. 

Método direto  

Por este método, o fluxo de caixa evidencia todos os pagamentos e recebimentos decorrentes 
das atividades operacionais da empresa, como, por exemplo: os valores recebidos decorrentes 
de vendas à vista,  os valores recebidos de clientes, os valores pagos a fornecedores, os valores 
de impostos pagos.  

Esse método também é conhecido como a abordagem das contas, e consiste em classificar os 
recebimentos e pagamentos utilizando as partidas dobradas, tendo como vantagem permitir 
a geração de informações com base em critérios técnicos livres de qualquer interferência da 
legislação fiscal. Nesse método, começa-se a explicação do caixa gerado pelas operações da 
empresa pelo recebimento das vendas. 

Pelo método direto, devemos partir das receitas e despesas constantes na DRE e compará-las 
com suas contrapartidas no Balanço Patrimonial com o intuito de verificar o valor do efetivo 
pagamento e recebimento naquele exercício social. Após verificar o valor das despesas efeti-
vamente pagas e das receitas efetivamente recebidas, faz-se o registro na DFC. 

Fatos e contabilização dos fatos relacionados à venda: 

Quando se analisa o recebimento decorrente de vendas, deve-se verificar as seguintes contas: 
valor das vendas (DRE), variação da conta clientes (BP), variação de adiantamento de clientes 
(BP) e verificar como foi utilizada a PDD. 

Ex.: Receitas com vendas X2  500.000,00 

Duplicatas a Receber X1  0,00 

Duplicatas a Receber X2  30.000,00 
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Valor do recebimento decorrente das Vendas = 500.000,00 – 30.000,00 = 470.000,00. Isso sig-
nifica que a variação positiva de duplicatas a receber significa não recebimento e, no momento 
de calcular o valor correspondente ao recebimento em X2, esse valor deve ser deduzido. 

Imaginemos agora a seguinte situação: 

Ex.: Receitas com vendas X2  500.000,00 

Duplicatas a Receber X1  50.000,00 

Duplicatas a Receber X2  0,00 

A análise dessa situação permite concluir que, além da empresa receber todas as vendas do 
período, ela ainda recebeu 50.000,00 do período anterior. Logo, se for pedido o recebimento 
decorrente das vendas em X2, deve se adicionar ao valor da receita com vendas a variação ne-
gativa de duplicatas a receber. 

Resumindo, se for pedido o valor do recebimento de vendas em determinado exercício, deve-
se subtrair, caso haja  variação positiva de clientes/duplicatas a receber, ou somar, caso haja 
variação negativa de cleintes/duplicatas a receber

Análise de adiantamento de Clientes 

Receita de Vendas X2  800.000,00 

Adiantamento de Clientes 30.000,00 

Adiantamento de Clientes 0,00 

A análise do adiantamento de vendas é justamente o contrário, significa que, daqueles 
800.000,00, não foi recebido 30.000,00, pois já havia sido adiantado no exercício anterior, . 
Logo, o valor correspondente ao recebimento de vendas em X2 foi 800.000,00- 30.000,00 = 
770.000,00.

Imaginemos agora essa outra situação:

Receita de Vendas X2  800.000,00 

Adiantamento de Clientes 0,00 

Adiantamento de Clientes 40.000,00 

A análise da situação acima permite concluir que houve recebimento decorrente de vendas no 
valor de 840.000,00, sendo 800.000,00 correspondentes à venda do período e os 40.000,00 
decorrente de vendas cujo fato gerador ainda não ocorreu. 

Concluída a variação positiva de adiantamento de clientes, sabe-se que foi recebido mais do 
que foi vendido. Logo, a variação positiva deve ser adicionada ao valor das vendas, quando se 
quer saber o valor dos recebimentos decorrentes de vendas naquele período, ao passo que a 
variação negativa deve ser diminuída.   
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Caso apareçam questões com receita de vendas e variação de clientes e também variação de 
adiantamento de clientes, deve ser somado ao valor das vendas o valor da variação negativa de 
clientes e o valor da variação positiva de adiantamento de clientes e subtraída a variação posi-
tiva de clientes e a variação negativa de adiantamento de clientes, conforme explicado acima. 

Receita de Vendas X2   1.000.000,00 

Duplicatas a Receber X1   250.000,00 

Duplicatas a Receber X2   100.000,00 

Adiantamento de Clientes  130.000,00 

Adiantamento de Clientes  80.000,00 

Receitas       1.000.000,00 

+Δ (-) clientes    150.000,00

- Δ (-)adiantamento de clientes (50.000,00) 

Além das análises nas contas de clientes e adiantamento de clientes acima vistas, deve-se ficar 
atento também para saber se houve baixa de clientes com uso de provisão para devedores du-
vidosos e se houve baixa de clientes com perdas com recebimento. 

No fluxo de caixa, a PDD não utilizada é revertida para o resultado. Então, deve-se primeiro olhar 
a PDD constituída no exercício anterior e verificar o quanto dela foi utilizado. Para verificar quando 
ela foi utilizada, deve se observar na DRE para verificar se houve reversão de PDD. Se não houve, é 
porque ela foi totalmente utilizada. Pode acontecer de ela só ser parcialmente utilizada - percebe-se 
isso por meio da DRE, caso exista a conta reversão de PDD por um valor inferior ao valor constituído. 
Mas também pode acontecer que a PDD tenha sido insuficiente para dar baixa nos créditos por não 
recebimento e fazer essa análise para se ter certeza. Também se deve olhar na DRE para ver se lá 
possui a conta Perdas com recebimento de clientes. Caso haja essa conta, significa que o valor do 
não recebimento foi igual ao valor da PDD mais as perdas com clientes e esses valores devem ser 
subtraídos do valor do recebimento de vendas do período.

Fatos e contabilização dos fatos relacionados à Compra: 

Quando se analisa o pagamento a fornecedores, deve-se verificar as seguintes contas: valor 
das compras (obtido por meio do CMV na DRE), variação da conta fornecedores (BP), variação 
de adiantamento a fornecedores. Primeiramente, pega-se o valor das compras na DRE, que 
normalmente não é fornecido, devendo ser calculado pelo CVM constante na DRE. Com o 
valor das compras, faz-se a análise com a contrapartida dessa conta no Balanço Patrimonial. 
É importante perceber que, nesses tipos de questões, não interessa se a compra foi a prazo 
ou foi à vista. Portanto, imagine que toda a compra foi feita a prazo. 
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Compras em X2 700.000,00 

Fornecedores X1 80.000,00 

Fornecedores X2 0,00 

Ao analisar a situação acima, constata-se que a empresa, além do pagamento de todas as com-
pras do exercício, ela ainda pagou mais 80.000,00 do exercício anterior. O Valor do pagamento 
a fornecedores será de 700.000,00 mais 80.000,00; portanto, 780.000,00. 

Exemplo 2  

Compras em X2     300.000,00

Adiantamento a Fornecedores X1 50.000,00 

Adiantamento a Fornecedores X2 0,00 

Ao analisar a situação acima, percebe-se que, das compras de X2 no valor de 300.000,00, só 
foram pagas 250.000,00, pois 50.000,00 já haviam sido adiantados no exercício anterior. Logo, 
para se encontrar o valor do pagamento de fornecedores, deve-se somar a variação positiva de 
adiantamento de clientes e subtrair a variação negativa de adiantamento de clientes.

Resumindo, caso ocorra aumento na conta Fornecedores, significa que você deixou de pagar 
compras, devendo ser deduzido o referido aumento. Já quando a conta Adiantamento a 
Fornecedores aumenta significa que foi pago um valor maior, portanto, deve ser somado 
ao valor de fornecedores. Analisando inversamente, a redução da conta fornecedora deve 
ser somada haja vista que foi pago um valor maior que as compras do período. Quando o 
adiantamento a fornecedores reduz o saldo, deve-se subtrair, pois significa que o pagamento 
foi inferior.

Análise de Despesas com Variação de Contas a Pagar 

A variação positiva de contas a pagar significa que as despesas provisionadas naquele exercício (des-
pesas daquele exercício que deixaram de ser pagas) superaram as despesas pagas de outros exercí-
cios que estavam provisionadas. Se fossem fornecidos os valores das despesas daqueles exercícios 
que foram provisionadas, seria preciso subtrair e adicionar as despesas pagas de outros exercícios que 
estavam provisionadas. Como as questões normalmente não fornece esse tipo de informação, deve-
-se pegar pela variação das contas a pagar. Entenda da seguinte forma: variação positiva de contas a 
pagar significa que foram pagas menos despesas, devendo ser deduzidas, ao passo que a  variação 
negativa de contas a pagar significa que você pagou mais despesas devendo ser somadas.

Para melhor entender essa situação, imagine uma empresa com uma despesas de salários 
de 80.000,00 e a contas salários a pagar variaram de 0 para 30.000,00. Isso significa que, dos 
80.000,00 de despesas, foram pagos apenas 50.000,00 e o restante foi provisionado para pa-
gamento posterior. Logo, para se achar o valor das despesas pagas (50.000,00), subtraímos o 
valor das despesas (80.000,00) da variação positiva da  conta salários a pagar (30.000,00). 

Agora imaginemos uma empresa com uma despesa de salários de 100.000,00 e a conta salários 
a pagar variou de 40.000,00 para 0,00. Isso significa que, além do 100.000,00 de despesas de 
salários daquele exercício, a empresa ainda pagou mais 40.000,00 de despesas de outros exer-
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cícios que estavam provisionados. Portanto, o valor do pagamento correspondeu a 140.000,00 
referente a 100.000,00 de despesas do exercícios mais a variação negativa da conta salários a 
pagar de 40.000,00. 

Análise de Despesas com Variação de Despesas Antecipadas 

Caso se tenha na DRE uma despesa com seguros e exista no Balanço Patrimonial uma variação nas 
despesas de seguros pagos antecipadamente, essa variação deverá ser levada em conta no momen-
to de se calcular o valor do pagamento das despesas. Vamos supor que uma empresa teve uma des-
pesa de seguros constante na DRE de x2 no valor de 60.000,00 e, no Balanço Patrimonial, encontra-
-se no ativo circulante a conta, seguros a, vencer, variando de 20.000,00 em x1  para 35.000,00 em 
x2. Você tem que analisar que aquela despesa antecipada de x1 de 20.000 é correspondente ao 
exercício de x2 e, portanto, já está incluída  no valor das despesas de 60.000,00 de x2 . Entretanto, 
não vai haver desembolso para pagamento, pois ela já foi paga no exercício anterior, portanto elas 
devem ser subtraída das despesas, não obstante, a despesas de 35.000,00 que é despesas anteci-
pada em x2 portanto correspondente ao exercício de x3 não esta incluída nos 60.000,00(pois neste 
valor só estarão as despesas do exercício de x2) mas a empresa pagou e portanto deve ser adiciona-
da ao valor das despesas pagas. Resumindo,  caso  a conta correspondente a despesas antecipadas 
tenham seu saldo aumentado,  significa que foi pago no período uma despesa a mais de exercícios 
futuros, devendo ser adicionada no cálculo das despesas pagas no período.

Caso as  despesas antecipadas tenham seu saldo diminuído , significa que não houve pagamento 
total das despesas do período, devendo ser deduzida  das despesas para encontrar o valor do pa-
gamento das despesas.

Suponhamos que uma empresa teve uma despesa de seguros de 130.000,00 no exercício de x6  
e a conta Seguros a Vencer (seguros antecipados) variou de 30.000,0 em x5  para 70.00,00 em 
x6. Para sabermos o valor das despesas pagas, devemos analisar que o valor de 30.000 já esta 
incluído nos 130.000,0 mas a empresa nada desembolsará, pois já havia pago antecipadamente 
em x5 já o valor de 70.000,00 não esta incluído nos 130.000,00 mas a empresa pagou. Portanto 
devemos ao valor das despesas de 130.000,00 diminuirmos 30.000,00 e somar 70.000,00. As-
sim, o valor das despesas pagas será de 170.000,00, justamente o valor das despesas somadas 
a variação positiva da conta seguros a vencer.

Pagamento de Despesas com Variação Simultânea de Conta a Pagar e 
Despesas Antecipadas Correspondentes às Mesmas Despesas 

Quando ocorrer essa variação, deve-se fazer como se fossem dois fatos isolados. Pega o valor das des-
pesas e adiciona-se a variação negativa de contas a pagar, subtraindo-se a variação positiva de contas 
a pagar e, posteriormente, analisa as despesas antecipadas, adiconando a sua variação positiva e sub-
traindo a variação negativa. O motivo desses ajustes foram explicados nos itens anteriores. 

Despesa de Seguros X2 = 200.000,00 
Seguros  a Pagar X1 = 50.000,00 
Seguros a Pagar X2 = 80.000,00 
Seguros a Vencer X1 = 30.000,00 
Seguros a Vencer X2 = 40.000,00 
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Para calcular o valor das despesas pagas em X2, devemos, ao valor das despesas de seguros, 
subtrairmos a variação positiva dos seguros a pagar e adicionamos o valor da variação positiva 
dos seguros antecipados. 200.000,00 – 30.000,00 + 10.000,00 = 180.000,00.  

Resumindo, como a conta Seguros a Pagar aumentou, significa que se deixou de pagar se-
guros devendo ser deduzidos. Já quando a conta seguros, a vencer aumentar, significa que 
foram pagas mais despesas, devendo ser somadas.

VALOR DAS DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO 

Quando for pedido o valor das despesas pagas no período que não deve ser confundido com as 
despesas pagas do período, você deve:

1. tomar cuidado com as contas de despesas que não exigem pagamento. Ex.: depreciação, 
amortização, PDD, Etc. 

2. observar a variação das conta contas a pagar(utilizadas para contabilizar despesas não 
pagas) 

3. observar a variação das contas de despesas antecipadas.  

Ex.: Despesas Totais  X2 70.000,00 

Despesa com PDD  10.000,00 

Despesa com Depreciação  30.000,00 

Contas a pagar  X1 15.000,00 

Contas a Pagar  X2 25.000,00 

Despesas Antecipadas X1 8.000,00 

Despesas Antecipadas X2 15.000,00 

Pede-se o valor das Despesas Pagas em X2:

Despesas Totais   70.000,00 

(-) PDD    (10.000,00) 

(-) Depreciação   (30.000,00) 

(-) Δ(+) Contas a Pagar  (10.000,00) 

(+)Δ(+)Despesas Antecipadas 7.000,00 
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Despesas pagas em X2 = 27.000,00 

Pode também acontecer de a  banca fornecer o valor das despesas provisionadas (entenda 
despesas que não necessitam de pagamento), e, nesse caso, você só deverá ajustar as varia-
ções de contas a pagar e de despesas antecipadas. Cuidado, pois pode acontecer de ser for-
necido o valor das despesas provisionadas e o valor de uma outra despesa que não necessita 
pagamento. Nesse caso, essa despesa que não necessita de pagamento já estará incluída no 
valor das despesas provisionadas, não sendo necessário fazer esse ajuste. 

Despesas Totais X2 300.000,00 

Despesas Provisionadas 15% 

Despesas de Depreciação 10.000,00 

Contas a Pagar X1  80.000,00 

Contas a Pagar  X2  20.000,00 

Despesas Antecipadas X1 40.000,00 

Despesas Antecipadas X2 10.000,00 

Pede-se o valor das Despesas Pagas em X2: 

Você tem que estar atento ao fato de que o valor das despesas provisionadas já engloba o valor 
da despesa com depreciação, portanto, só se faz o ajuste das despesas provisionadas. 

Despesas Totais   300.000,00 

(-) Despesas provisionadas (45.000,00) 

(+) Δ(-) Contas a Pagar  60.000,00 

(-)Δ(-)Despesas Antecipadas (30.000,00) 

Despesas pagas em X2 = 285.000,00 

Método Indireto 

O método indireto consiste na demonstração dos recursos provenientes das atividades opera-
cionais a partir do lucro líquido, ajustado pelos itens que afetam o resultado (tais como depre-
ciação, amortização e exaustão), mas que não modificam o caixa da empresa. 

Esse método, principalmente pela sua parte inicial (lucro líquido ajustado), assemelha-se à De-
monstração das Origens e Aplicações de Recursos. (DOAR) Parte do lucro líquido para, após os 
ajustes necessários, chega ao valor das disponibilidades produzidas no período pelas opera-
ções registradas na DRE. A semelhança com a DOAR se estende apenas às contas do circulante. 
Esse método é também conhecido como método de reconciliação.
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O método indireto é aquele segundo o qual o lucro líquido ou o prejuízo é ajustado pelos efei-
tos de transações que não envolvem caixa, pelos efeitos de quaisquer diferimentos ou apro-
priações por competência sobre recebimentos de caixa ou pagamentos em caixa operacionais 
passados ou futuros, e pelos efeitos de itens de receita ou despesa associados com fluxos de 
caixa das atividades de investimento ou de financiamento.

De acordo com o método indireto, o fluxo de caixa líquido advindo das atividades operacionais 
é determinado ajustando o lucro líquido ou prejuízo quanto aos efeitos de: 

a) variações ocorridas no período nos estoques e nas contas operacionais a receber e a pagar; 

b) itens que não afetam o caixa, tais como depreciação, provisões, tributos diferidos, ganhos e 
perdas cambiais não realizados e resultado de equivalência patrimonial quando aplicável; e 

c) todos os outros itens tratados como fluxos de caixa advindos das atividades de investimen-
to e de financiamento. 

Ajustes do resultado e apuração dos valores das atividades operacionais: 

Sequencia da atividade operacional pelo método inidreto: 

1. Registrar o lucro líquido da DRE. 

2. Somar ou subtrair os lançamentos que afetam o lucro, mas que não têm efeito no caixa  
ou cujo efeito se reconhece em outro lugar da DFC ou a longo prazo, como é o caso da de-
preciação, da amortização, dos ganhos e das perdas com MEP, das despesas e das receitas 
financeiras de longo prazo, etc. 

3. Somar ou subtrair os lançamentos que, apesar de afetarem o caixa, não pertencem às ativi-
dades operacionais, tais como ganho ou perda na venda de imobilizado ou outro ativo não 
pertencente ao grupo circulante. 

4. Somar as reduções nos saldos das contas do ativo circulante e realizável a longo prazo vin-
culadas às operações. 

5. Subtrair os acréscimos nos saldos das contas do ativo circulante e realizável a longo prazo 
vinculados às operações.  

6. Somar os acréscimos nos saldos das contas do passivo circulante e exigível a longo prazo 
vinculados às operações. 

7. Subtrair as reduções nos saldos das contas do passivo circulante e exigível a longo prazo 
vinculadas às operações. 
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Questões

Em relação às demonstrações contábeis, jul-
gue o item com base na Lei nº 6.404/1976 e 
suas alterações. 

1. (Cespe – ABIN – 2010)

Caso apresente patrimônio líquido, na data 
do balanço, inferior a dois milhões de reais, 
a companhia aberta não será obrigada à ela-
boração e à publicação da demonstração dos 
fluxos de caixa 

( ) Certo   ( ) Errado

2. (Cespe – SEFAZ – ES – 2010)

A DFC é uma demonstração de elaboração 
facultativa somente para as sociedades por 
ações com capital aberto e que possuam pa-
trimônio líquido, na data do balanço, inferior a 
R$ 2.000.000,00.  

( ) Certo   ( ) Errado

Com respeito à análise das demonstrações 
contábeis das empresas, julgue o item. 

3. (Cespe – TCU – 2011)

A demonstração financeira do fluxo de caixa 
elaborada pelo método indireto deve espe-
cificar os fluxos das operações nas seguintes 
classes: juros e impostos pagos, recebimen-
tos de clientes e pagamentos a empregados 
e fornecedores. 

( ) Certo   ( ) Errado

Acerca de fluxo de caixa, julgue o item 
subsequente. 

4. (Cespe – TCU – 2011)

A demonstração dos fluxos de caixa, pre-
vista na Lei nº 6.404/1976, compreende as 

alterações ocorridas, durante o exercício, no 
saldo de caixa e equivalentes de caixa, restrin-
gindo-se a segregação dessas alterações aos 
fluxos de investimentos e de financiamentos. 

( ) Certo   ( ) Errado

De acordo com a legislação societária e os 
pronunciamentos do Comitê de Pronuncia-
mentos Contábeis, julgue o item a seguir. 

5. (Cespe – TCE – ES – 2012)

Na demonstração dos fluxos de caixa, os mo-
vimentos entre itens que constituem equi-
valentes de caixa são excluídos porque esses 
componentes são parte da gestão de caixa da 
entidade, e não parte de suas atividades ope-
racionais, de investimento e de financiamento.

( ) Certo   ( ) Errado

Julgue o próximo item, a respeito da elabo-
ração, forma de apresentação e métodos de 
evidenciação da DFC das companhias. 

6. (Cespe – SEFAZ – ES – 2010)

As alterações ocorridas, durante o exercício, 
no saldo de caixa ou equivalentes de caixa, 
devem ser segregadas em, no mínimo, três 
fluxos: o das operações, o dos financiamen-
tos e o dos investimentos.  

( ) Certo   ( ) Errado

7. (Cespe – SEFAZ-ES – 2010)

É função da DFC elaborada pelo método di-
reto mostrar aos usuários a conciliação en-
tre o valor do resultado do período (lucro 
ou prejuízo) e o caixa das operações obtido 
no método indireto.  

( ) Certo   ( ) Errado
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8. (Cespe – SEFAZ-ES – 2010)

O recurso recebido na venda de um ativo 
imobilizado deve ser evidenciado nessa de-
monstração por meio do fluxo das opera-
ções.  

( ) Certo   ( ) Errado

Acerca da demonstração do fluxo de caixa e 
de acordo com os atuais pronunciamentos 
contábeis brasileiros, julgue o item a seguir. 

9. (Cespe – APF – 2009)

Na demonstração dos fluxos de caixa, clas-
sificam-se no fluxo de financiamento, entre 
outras operações, a colocação de debêntu-
res, a distribuição de juros sobre o capital 
próprio e a integralização de capital em es-
pécie.

( ) Certo   ( ) Errado

Com base nos conceitos e aplicações da 
contabilidade comercial e da análise econô-
mico-financeira, julgue o seguinte item. 

10. (Cespe – ANATEL – 2009)

Para as companhias abertas, além da apre-
sentação e publicação de demonstração das 
origens e aplicações de recursos, passou a 
ser obrigatória também a demonstração do 
fluxo de caixa, nesse caso, porém, apenas 
quando o patrimônio líquido exceder R$ 2 
milhões.

( ) Certo   ( ) Errado

A respeito de demonstrações contábeis, 
seus componentes, seus respectivos regis-
tros e sua evidenciação, julgue o item sub-
sequente. 

11. (Cespe – CNJJ – 2013)

Os recursos recebidos pela emissão de de-
bêntures são classificados como oriundos 
da atividade operacional ao se elaborar o 
fluxo de caixa da empresa.

( ) Certo   ( ) Errado

Acerca da elaboração da demonstração do 
fluxo de caixa, de acordo com a legislação 
societária e os pronunciamentos do Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis (CPC), 
julgue os itens que se seguem. 

12. (Cespe – TJ-RR)

O resgate do principal de aplicações finan-
ceiras não classificadas como equivalentes 
de caixa e os desembolsos de empréstimos 
concedidos pela empresa constituem saí-
das de caixa classificadas nas atividades de 
investimento e evidenciadas na demonstra-
ção do fluxo de caixa.  

( ) Certo   ( ) Errado

13. (Cespe – TJ-RR)

As vendas de ações emitidas e os emprésti-
mos obtidos no mercado mediante emissão 
de debêntures ou outros instrumentos de 
dívida de curto ou longo prazo são exem-
plos de entradas de caixa classificados nas 
atividades de financiamento e evidenciados 
na demonstração do fluxo de caixa.

( ) Certo   ( ) Errado

14. (Cespe – CNJ – 2013)

Os recursos recebidos pela emissão de de-
bêntures são classificados como oriundos 
da atividade operacional ao se elaborar o 
fluxo de caixa da empresa. 

( ) Certo   ( ) Errado
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15. (Cespe – TELEBRAS – 2013)

A redução do saldo da conta fornecedores, 
do passivo circulante, decorrente do paga-
mento de bens e serviços adquiridos a pra-
zo, trará reflexos no valor do caixa líquido 
das atividades de financiamento. 

( ) Certo   ( ) Errado

16. O aumento do valor de contas a receber de 
clientes no final do período em relação ao 
valor do início do período implica redução 
no fluxo de caixa operacional. 

( ) Certo   ( ) Errado

17. As operações de pagamento de emprésti-
mos e compra de imobilizados geram, res-
pectivamente, reduções nos fluxos de caixa 
de investimento e de financiamento. 

( ) Certo   ( ) Errado

18. Na elaboração do fluxo de caixa operacional 
pelo método indireto, o valor das deprecia-
ções e amortizações do período é acrescen-
tado ao saldo do lucro líquido. 

( ) Certo   ( ) Errado

Considerando as informações apresentadas 
na tabela anterior, julgue os itens a seguir 
acerca do funcionamento das contas patri-
moniais e de resultado.

19. O pagamento de salários no ano de 2007 
corresponde a R$ 4.700,00. 

( ) Certo   ( ) Errado

20. No ano de 2007, o pagamento de fornece-
dores corresponde a R$ 3.600,00. 

( ) Certo   ( ) Errado

21. O recebimento de clientes no ano de 2007 
corresponde a R$ 12.869,00. 

( ) Certo   ( ) Errado

22. O pagamento de aluguel no ano de 2007 
corresponde a R$ 4.250,00. 

( ) Certo   ( ) Errado

23. No ano 2007 a empresa efetuou compras 
no valor de R$ 3.360,00.  

( ) Certo   ( ) Errado
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Considerando as informações na tabela aci-
ma, relativas à movimentação econômica 
de uma empresa, julgue os itens que se se-
guem. 

24. (Cespe – PREVI – 2008)

O valor pago para funcionários em 2007 
corresponde a R$ 5.060,00.  

( ) Certo   ( ) Errado

25. (Cespe – PREVI – 2008)

O valor de seguros pagos no período 
corresponde a R$ 280,00.  

( ) Certo   ( ) Errado

26. (Cespe – PREVI – 2008)

O valor de aluguel pago no período 
corresponde a R$ 2.380,00.

( ) Certo   ( ) Errado  

27. (Cespe – PREVI – 2008)

O valor correspondente a compras de mer-
cadorias para revenda é de R$ 5.429,00.  

( ) Certo   ( ) Errado

28. (Cespe – PREVI – 2008)

O pagamento de fornecedores em 2007 
corresponde a R$ 1.532,00.  

( ) Certo   ( ) Errado

29. (Cespe – PREVI – 2008)

O recebimento de clientes no período cor-
responde a R$ 20.600,00. 

( ) Certo   ( ) Errado

30. (Cespe – PREVI – 2008)

O resultado líquido apurado após a elabora-
ção da demonstração do resultado do exer-
cício (DRE) é de R$ 1.394,00

( ) Certo   ( ) Errado

Gabarito: 1. Certo 2. Errado 3. Errado 4. Errado 5. Certo 6. Certo 7. Errado 8. Errado 9. Certo 10. Errado  
11. Errado 12. Errado 13. Certo 14. Errado 15. Errado 16. Certo 17. Errado 18. Certo 19. Errado 20. Errado  
21. Certo 22. Certo 23. Errado 24. Certo 25. Certo 26. Certo 27. Errado 28. Certo 29. Certo 30. Certo
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DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO (DVA)

A DVA é de publicação obrigatória para as sociedades de capital aberto por força da Lei nº 
11.638/2007, aplicando-se aos exercícios encerrados a partir de dezembro de 2008. A Delibera-
ção CVM nº 557/2008 aprovou o Pronunciamento Técnico CPC 09, que trata da Demonstração 
do Valor Adicionado. (DVA).

A riqueza gerada pela empresa, medida no conceito de valor adicionado, é calculada a partir 
da diferença entre o valor de sua produção e o dos bens produzidos por terceiros utilizados no 
processo de produção da empresa. 

A atual e a potencial aplicação do valor adicionado mostram o aspecto econômico e social que 
o seu conceito envolve: (a) como índice de avaliação do desempenho na geração da riqueza, 
ao medir a eficiência da empresa na utilização dos fatores de produção, comparando o valor 
das saídas com o valor das entradas, e (b) como índice de avaliação do desempenho social à 
medida que demonstra, na distribuição da riqueza gerada, a participação dos empregados, do 
governo, dos agentes financiadores e dos acionistas.

O valor adicionado demonstra, ainda, a efetiva contribuição da empresa, dentro de uma visão 
global de desempenho, para a geração de riqueza da economia na qual está inserida, sendo 
resultado do esforço conjugado de todos os seus fatores de produção.

O valor adicionado constitui-se da receita de venda deduzida dos custos dos recursos adquiri-
dos de terceiros. É, portanto, o quanto a entidade contribuiu para a formação do Produto Inter-
no Bruto (PIB) do país. 

A DVA, que também pode integrar o Balanço Social, constitui, desse modo, uma importante 
fonte de informações à medida que apresenta esse conjunto de elementos que permitem a 
análise do desempenho econômico da empresa, evidenciando a geração de riqueza, assim 
como dos efeitos sociais produzidos pela distribuição dessa riqueza. 

A DVA é elaborada a partir dos dados contidos na DRE. Nessa demonstração, é destacado valor 
adicionado pela empresa e a distribuição deste valor, indicando a contribuição da empresa para 
a formação do lucro e  para outros itens tais como impostos, taxas e contribuições, pessoal e 
encargos, juros e alugueis, juros sobre capital próprio e dividendos.

Na DRE são computados como Custo dos Produtos Vendidos todos os gastos referente à produ-
ção dos bens vendidos. Inclui-se, portanto neste montante mão de obra, matéria-prima e gas-
tos gerais de fabricação. Na DVA, esses custos deverão estar perfeitamente discriminados, uma 
vez que, parte deles são considerados como insumos adquiridos de terceiros. A depreciação 
deverá ser perfeitamente identificada. Os gastos com pessoal e os encargos são considerados 
como distribuição do valor adicionado.

Apresentamos um modelo simplificado de DVA com instruções para o seu preenchimento. 
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MODELO DO DEMONSTRATIVO 

Modelo I – Demonstração do Valor Adicionado – EMPRESAS EM GERAL

DESCRIÇÃO Em milhares de reais
20X1

Em milhares de reais
20X0

1. RECEITAS

1.1. Vendas de mercadorias, produtos e serviços

1.2. Outras receitas

1.3. Receitas relativas à construção de ativos 
próprios

1.4. Provisão para créditos de liquidação duvido-
sa – Reversão / (Constituição)

2. INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS 
(inclui os valores dos impostos – ICMS, IPI, PIS e 
Cofins)

2.1. Custos dos produtos, das mercadorias e dos 
serviços vendidos

2.2. Materiais, energia, serviços de terceiros e 
outros

2.3. Perda / Recuperação de valores ativos

2.4. Outras (especificar)

3. VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)

4. DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO

5. VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO 
PELA ENTIDADE (3-4)

6. VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFE-
RÊNCIA

6.1. Resultado de equivalência patrimonial

6.2. Receitas financeiras

6.3. Outras

7. VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR 
(5+6)

8. DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO (*)

8.1. Pessoal

8.1.1. Remuneração direta

8.1.2. Benefícios

8.1.3. FGTS
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8.2. Impostos, taxas e contribuições

8.2.1. Federais

8.2.2. Estaduais

8.2.3. Municipais

8.3. Remuneração de capitais de terceiros

8.3.1. Juros

8.3.2. Aluguéis

8.3.3. Outras

8.4. Remuneração de capitais próprios

8.4.1. Juros sobre o capital próprio

8.4.2. Dividendos

8.4.3. Lucros retidos / Prejuízo do exercício

8.4.4. Participação dos não controladores nos lu-
cros retidos (só para consolidação)

A DVA, em sua primeira parte, deve apresentar, de forma detalhada, a riqueza criada pela enti-
dade. Os principais componentes da riqueza criada estão apresentados a seguir nos seguintes 
itens:

Receitas

Venda de mercadorias, produtos e serviços – inclui os valores dos tributos incidentes sobre 
essas receitas (por exemplo, ICMS, IPI, PIS e Cofins), ou seja, corresponde ao ingresso bruto ou 
faturamento bruto, mesmo quando na demonstração do resultado tais tributos estiverem fora 
do cômputo dessas receitas.

Outras receitas – da mesma forma que o item anterior, inclui os tributos incidentes sobre essas 
receitas.

Provisão para créditos de liquidação duvidosa – Constituição/Reversão – inclui os valores relati-
vos à constituição e reversão dessa provisão.

Insumos adquiridos de terceiros

Custo dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos – inclui os valores das matérias-
primas adquiridas junto a terceiros e contidas no custo do produto vendido, das mercadorias e 
dos serviços vendidos adquiridos de terceiros; não inclui gastos com pessoal próprio. 

Materiais, energia, serviços de terceiros e outros – inclui valores relativos às despesas originadas 
da utilização desses bens, utilidades e serviços adquiridos junto a terceiros.
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Nos valores dos custos dos produtos e mercadorias vendidos, materiais, serviços, energia, 
etc. consumidos, devem ser considerados os tributos incluídos no momento das compras 
(por exemplo, ICMS, IPI, PIS e Cofins), recuperáveis ou não. Esse procedimento é diferente das 
práticas utilizadas na demonstração do resultado.

Perda e recuperação de valores ativos – inclui valores relativos a ajustes por avaliação a valor de 
mercado de estoques, imobilizados, investimentos, etc. Também devem ser incluídos os valores 
reconhecidos no resultado do período, tanto na constituição quanto na reversão de provisão 
para perdas por desvalorização de ativos, conforme aplicação da NBC T 19.10 – Redução ao 
Valor Recuperável de Ativos (se, no período, o valor líquido for positivo, deve ser somado).

Depreciação, amortização e exaustão – inclui a despesa ou o custo contabilizado no período.

Valor adicionado recebido em transferência

Resultado de equivalência patrimonial – o resultado da equivalência pode representar receita 
ou despesa; se despesa, deve ser considerado como redução ou valor negativo.

Receitas financeiras – inclui todas as receitas financeiras, inclusive as variações cambiais ativas, 
independentemente de sua origem.

Outras receitas – inclui os dividendos relativos a investimentos avaliados ao custo, aluguéis, 
direitos de franquia, etc.

Distribuição da riqueza

A segunda parte da DVA deve apresentar, de forma detalhada, como a riqueza obtida pela 
entidade foi distribuída. Os principais componentes dessa distribuição estão apresentados a 
seguir:

Pessoal – valores apropriados ao custo e ao resultado do exercício na forma de:

 • Remuneração direta – representada pelos valores relativos a salários, 13º salário, hono-
rários da administração (inclusive os pagamentos baseados em ações), férias, comissões, 
horas extras, participação de empregados nos resultados, etc.

 • Benefícios – representados pelos valores relativos a assistência médica, alimentação, 
transporte, planos de aposentadoria, etc.

 • FGTS – representado pelos valores depositados em conta vinculada dos empregados.

Impostos, taxas e contribuições – valores relativos ao imposto de renda, contribuição social 
sobre o lucro, contribuições ao INSS (incluídos aqui os valores do Seguro de Acidentes do 
Trabalho) que sejam ônus do empregador, bem como os demais impostos e contribuições a 
que a empresa esteja sujeita. Para os impostos compensáveis, tais como ICMS, IPI, PIS e Cofins, 
devem ser considerados apenas os valores devidos ou já recolhidos, e representam a diferença 
entre os impostos e contribuições incidentes sobre as receitas e os respectivos valores 
incidentes sobre os itens considerados como “insumos adquiridos de terceiros”. 
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 • Federais – inclui os tributos devidos à União, inclusive aqueles que são repassados no todo 
ou em parte aos Estados, Municípios, Autarquias, etc., tais como: IRPJ, CSSL, IPI, Cide, PIS, 
Cofins. Inclui também a contribuição sindical patronal.

 • Estaduais – inclui os tributos devidos aos Estados, inclusive aqueles que são repassados no 
todo ou em parte aos Municípios, às Autarquias, etc., tais como o ICMS e o IPVA.

 • Municipais – inclui os tributos devidos aos Municípios, inclusive aqueles que são repassa-
dos no todo ou em parte às Autarquias, ou quaisquer outras entidades, tais como o ISS e o 
IPTU.

Remuneração de capitais de terceiros – valores pagos ou creditados aos financiadores externos 
de capital.

 • Juros – inclui as despesas financeiras, inclusive as variações cambiais passivas, relativas a 
quaisquer tipos de empréstimos e financiamentos junto a instituições financeiras, empre-
sas do grupo ou outras formas de obtenção de recursos. Inclui os valores que tenham sido 
capitalizados no período.

 • Aluguéis – inclui os aluguéis (inclusive as despesas com arrendamento operacional) pagos 
ou creditados a terceiros, inclusive os acrescidos aos ativos. 

 • Outras – inclui outras remunerações que configurem transferência de riqueza a terceiros, 
mesmo que originadas em capital intelectual, tais como royalties, franquia, direitos auto-
rais, etc.

Remuneração de capitais próprios – valores relativos à remuneração atribuída aos sócios e 
acionistas.

 • Juros sobre o capital próprio (JCP) e dividendos – inclui os valores pagos ou creditados aos 
sócios e aos acionistas por conta do resultado do período, ressalvando-se os valores dos 
JCP transferidos para conta de reserva de lucros. Devem ser incluídos apenas os valores 
distribuídos com base no resultado do próprio exercício, desconsiderando-se os dividendos 
distribuídos com base em lucros acumulados de exercícios anteriores, uma vez que já foram 
tratados como “lucros retidos” no exercício em que foram gerados.

 • Lucros retidos e prejuízos do exercício – inclui os valores relativos ao lucro do exercício 
destinados às reservas, inclusive os JCP quando tiverem esse tratamento. Nos casos de 
prejuízo, esse valor deve ser incluído com sinal negativo.

 • As quantias destinadas aos sócios e aos acionistas na forma de JCP, independentemente 
de serem registradas como passivo (JCP a pagar) ou como reserva de lucros, devem ter o 
mesmo tratamento dado aos dividendos no que diz respeito ao exercício a que devem ser 
imputados.

Nos valores dos custos dos produtos e mercadorias vendidos, materiais, serviços, energia, 
etc. consumidos, deverão ser considerados os impostos (ICMS e IPI) incluídos no momento 
das compras, recuperáveis ou não.

Pelo fato de Contabilidade montar a DVA a partir da DRE é que passa a existir uma diferença 
entre o conceito de valor adicionado puro da economia e o conceito contábil. Na ciência 
econômica, o conceito de valor adicionado é em função da produção e não da venda.
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A Demonstração Contábil do Valor Adicionado na forma como está sendo utilizada no Brasil não 
oferece condições concretas para que se faça uma análise sobre a contribuição de cada entidade 
para a formação do PIB. Assim sendo, mesmo que a entidade publique essa demonstração, não 
poderá correlacionar com o PIB do país no ano pelo fato do modelo atual da contabilidade 
apresentar a DVA partindo da DRE, que evidencia apenas a produção vendida. Portanto, se a 
empresa produzir e não vender, não apurará valor adicionado, mas economicamente o valor 
adicionado surgirá, pois ocorreu uma produção.

No item, sempre que utilizadas, as siglas subsequentes devem ser interpretadas com a 
significação associada a cada uma delas: CFC = Conselho Federal de Contabilidade; CMV = custo 
das mercadorias vendidas; DFC = Demonstração dos Fluxos de Caixa; DMPL = Demonstração 
das Mutações do Patrimônio Líquido; DVA = Demonstração do Valor Agregado; UEPS = último 
que entra, primeiro que sai.
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Questões

Em 2007, a Lei nº 11.638 alterou a Lei nº 
6.404/1976, tornando obrigatória a elabo-
ração da DVA. A respeito dessa alteração le-
gal, julgue o item.

1. (Cespe – SEFAZ-ES – 2010)

A elaboração da DVA é obrigatória para to-
das as companhias, sejam elas de capital 
aberto ou de capital fechado.

( ) Certo   ( ) Errado

Em 2007, a Lei nº 11.638 alterou a Lei nº 
6.404/1976, tornando obrigatória a elabo-
ração da DVA. A respeito dessa alteração le-
gal, julgue o item.

2. (Cespe – SEFAZ-ES – 2010)

A DVA tem a função de evidenciar aos usuários 
das informações contábeis o valor da riqueza 
gerada pela companhia, a sua distribuição en-
tre os elementos que contribuíram para a ge-
ração dessa riqueza, tais como empregados, fi-
nanciadores, acionistas, governo e outros, bem 
como a parcela da riqueza não distribuída.

( ) Certo   ( ) Errado

Em relação a demonstrações contábeis, 
seus grupos componentes e avaliação de in-
vestimentos, julgue o próximo item.

3. (Cespe – BACEN – 2013)

A demonstração do valor adicionado permi-
te evidenciar a riqueza criada pela empresa 
e a sua distribuição à sociedade e ao Estado, 
excluído o valor adicionado produzido por 
terceiros e transferido à entidade.

( ) Certo   ( ) Errado

Acerca da demonstração do valor adiciona-
do (DVA), julgue o item a seguir de acordo 
com os atuais pronunciamentos contábeis 
brasileiros.

4. (Cespe – ABIN – 2010)

A elaboração da DVA está fundamentada 
nos princípios fundamentais de contabi-
lidade, proporcionando aos usuários das 
demonstrações contábeis informações rela-
tivas à parcela de contribuição que a enti-
dade tem na formação do produto interno 
bruto.

( ) Certo   ( ) Errado

Em 2007, a Lei nº 11.638 alterou a Lei nº 
6.404/1976, tornando obrigatória a elabo-
ração da DVA. A respeito dessa alteração le-
gal, julgue o item.

5. (Cespe – SEFAZ-ES – 2010)

De modo subsidiário, a DVA pode ser utiliza-
da pelas companhias para apuração mensal 
do valor do imposto de renda devido.

( ) Certo   ( ) Errado

Julgue o item subsecutivo, acerca de de-
monstrações contábeis.

6. (Cespe – MTE – 2013)

A demonstração do valor adicionado per-
mite analisar o desempenho econômico da 
empresa e não considera, em sua apuração, 
as despesas com depreciação, amortização 
ou exaustão.

( ) Certo   ( ) Errado
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Acerca da demonstração do valor adiciona-
do (DVA), julgue o item a seguir de acordo 
com os atuais pronunciamentos contábeis 
brasileiros.

7. (Cespe – ABIN – 2010)

O detalhamento da remuneração de capi-
tais de terceiros, um dos componentes da 
distribuição da riqueza apresentada na DVA, 
evidencia os juros, inclusive os valores que 
tenham sido capitalizados no período; os 
aluguéis, inclusive as despesas com arren-
damento operacional pagos ou creditados a 
terceiros; e outras remunerações, tais como 
royalties, franquia e direitos autorais, ainda 
que originadas de capital intelectual.

( ) Certo   ( ) Errado

A respeito de demonstrações contábeis, 
seus componentes, seus respectivos regis-
tros e sua evidenciação, julgue o item sub-
sequente.

8. (Cespe – CNJ – 2013)

Assim como na demonstração do resultado 
do exercício, o valor dos impostos recuperá-
veis é retirado dos custos dos produtos ven-
didos para a elaboração da demonstração 
do valor agregado (DVA).

( ) Certo   ( ) Errado

9. (Cespe – ABIN – 2010)

Apesar de ser elaborada a partir da de-
monstração do resultado do exercício, DVA 
tem uma interface com a demonstração dos 
lucros ou prejuízos acumulados (DLPA), na 
medida em que ambos os demonstrativos 
dizem respeito à distribuição do resultado 
do período. 

( ) Certo   ( ) Errado

Com relação à demonstração do valor 
adicionado (DVA), julgue o item subsecutivo.

10. (Cespe – TCE-RO-2013)

Despesas de juros, inclusive as variações 
cambiais passivas, são consideradas distri-
buição de riqueza, sendo classificadas na 
DVA como remuneração de capitais de ter-
ceiros.

( ) Certo   ( ) Errado

Com relação à demonstração do valor adi-
cionado (DVA), julgue o item subsecutivo.

11. (Cespe – TCE-RO – 2013)

Os resultados da equivalência patrimonial, 
as receitas financeiras e as receitas de alu-
guéis são itens que compõem o valor adi-
cionado líquido produzido pela entidade.

( ) Certo   ( ) Errado

Com as mudanças na legislação societária, 
a estrutura de algumas demonstrações con-
tábeis modificou-se; foram incluídos, por 
exemplo, demonstrativos financeiros que 
não estavam previstos como obrigatórios 
anteriormente. Acerca desse assunto, jul-
gue o item subsequente.

12. (Cespe – MPU – 2010)

A contabilização de perda de valores ativos, 
para fins de nelaboração da DVA, propor-
ciona redução do valor adicionado recebido 
em transferência.

( ) Certo   ( ) Errado

Com relação à elaboração de demonstra-
ções contábeis, balanço patrimonial, de-
monstração do resultado do exercício e de-
monstração do valor adicionado, julgue o 
item a seguir.

Considerando a legislação vigente e os pro-
nunciamentos do Comitê de Pronunciamen-
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tos Contábeis, julgue o item que se segue, 
relativo aos procedimentos utilizados para 
a elaboração das demonstrações contábeis.

13. (Cespe – MTE – 2014)

A demonstração do valor adicionado apre-
senta a posição estática da empresa, integra 
o balanço social e visa demonstrar a riqueza 
gerada pela entidade e a sua distribuição no 
encerramento de determinado período.

( ) Certo   ( ) Errado

Com relação à avaliação de itens patrimo-
niais e ao levantamento das demonstrações 
de resultado previstas na legislação societá-
ria, julgue o item seguinte.

 14. (Cespe – TRT17 – 2013)

Se uma empresa apurou, em determinado 
período, faturamento bruto total de R$ 300 
mil, tendo gasto R$ 30 mil com IPI e R$ 50 
mil com ICMS, reconhecerá, em sua DVA, na 
linha venda de mercadorias, produtos e ser-
viços o valor de R$ 250.000.

( ) Certo   ( ) Errado

Julgue o seguinte item, relativo às demons-
trações contábeis previstas na Lei das Socie-
dades por Ações e nos pronunciamentos do 
CPC.

15. (Cespe – ANTT – 2013)

Para fins de levantamento da demonstração 
de valor adicionado, o valor do FGTS deverá 
integrar o valor distribuído aos empregados 
(pessoal), mas o valor da cota patronal do 
INSS deverá integrar o montante de impos-
tos, taxas e contribuições.

( ) Certo   ( ) Errado

De acordo com as normas emitidas pelo Co-
mitê de Pronunciamentos Contábeis, julgue 
o item a seguir, relativo às demonstrações 
contábeis.

16. (Cespe – MPU – 2015)

As receitas de venda de mercadorias, pro-
dutos e serviços de uma indústria devem in-
cluir, na demonstração do valor adicionado, 
os valores dos tributos incidentes sobre as 
referidas receitas.

( ) Certo   ( ) Errado

Com relação à divulgação e análise das de-
monstrações contábeis, julgue o próximo 
item.

Acerca do balanço patrimonial (BP), da de-
monstração do resultado do exercício (DRE) 
e da demonstração do valor adicionado 
(DVA), julgue os próximos itens.

17. (Cespe – CPRM – 2013)

Na demonstração do valor adicionado, a re-
ceita de vendas de mercadorias, produtos e 
serviços deve incluir os valores de impostos 
incidentes sobre as transações.

( ) Certo   ( ) Errado

Acerca da demonstração do valor adiciona-
do (DVA), julgue os itens a seguir de acordo 
com os atuais pronunciamentos contábeis 
brasileiros. 

18. (Cespe – CNJ – 2013)

Assim como na demonstração do resultado 
do exercício, o valor dos impostos recuperá-
veis é retirado dos custos dos produtos ven-
didos para a elaboração da demonstração 
do valor agregado (DVA). 

( ) Certo   ( ) Errado



 

www.acasadoconcurseiro.com.br3484

19. (Cespe – AFT – 2013)

A demonstração do valor adicionado per-
mite analisar o desempenho econômico da 
empresa e não considera, em sua apuração, 
as despesas com depreciação, amortização 
ou exaustão 

( ) Certo   ( ) Errado

Os dados apresentados acima (em milhares 
de reais) se referem ao exercício social da 
companhia ABC, encerrado em 31/12/2012. 

Com base nesses dados, julgue os itens sub-
sequentes. 

20. (Cespe – TELEBRÁS – 2013)

O valor adicionado total a distribuir foi infe-
rior a R$ 2.200.000,00. 

( ) Certo   ( ) Errado

21. (Cespe – TELEBRÁS – 2013)

O valor da remuneração de capitais de ter-
ceiros foi R$ 500.000,00. 

( ) Certo   ( ) Errado

22. (Cespe – TELEBRÁS – 2013)

O valor adicionado bruto foi superior a R$ 
2.300.000,00. 

( ) Certo   ( ) Errado

23. (Cespe – TELEBRÁS – 2013)

O valor adicionado recebido em transferên-
cia foi inferior a R$ 30.000,00.  

( ) Certo   ( ) Errado

Gabarito: 1. Certo 2. Certo 3. Errado 4. Errado 5. Errado 6. Errado 7. Certo 8. Errado 9. Certo 10. Certo  
11. Errado 12. Errado 13. Errado 14. Errado 15. Certo 16. Certo 17. Certo 18. Errado 19. Errado 20. Errado  
21. Errado 22. Certo 23. Errado



www.acasadoconcurseiro.com.br 3485

Aula XXContabilidade Geral

CONTABILIDADE GERAL – PARTE 2

MÉTODO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL

Equivalência Patrimonial significa que a sociedade investidora avaliará sua participação 
societária, na sociedade investida, utilizando como parâmetro o percentual de sua participação 
no capital social daquela sociedade. Esse percentual será aplicado sobre o Patrimônio Líquido 
desta Sociedade Investida, resultando no valor do investimento da Sociedade Investidora.

Com a adoção desse método de avaliação de Investimentos os resultados das controladas e 
coligadas serão reconhecidos pela sociedade investidora no exercício em que forem gerados. 
Além dos resultados, também serão reconhecidos pela Sociedade Investidora quaisquer 
outros efeitos no Patrimônio Líquido da Sociedade Investida como, por exemplo, o aumento 
ou redução de Reservas de Reavaliação e de Reservas de Capital, as quais não transitam por 
resultado na sociedade investida enquanto se constituem em reservas.

O fundamento ou a lógica do método da equivalência patrimonial consiste, pois, em se 
considerar que o Patrimônio Líquido Contábil representa o capital próprio ou a riqueza própria 
de uma entidade. Assim, se determinada empresa possui participação no capital social de outra, 
então ela terá direito à participação no Patrimônio Líquido dessa outra sociedade na mesma 
proporção de sua participação no capital social. Desta forma, por exemplo, se a empresa A 
participa com 20% do capital social da empresa B, ela (a empresa A) terá direito de participar, 
também, de 20% no Patrimônio Líquido da empresa B, ou de outra forma, 20% do Patrimônio 
Líquido da empresa B pertencem à empresa A.

Para ilustrar o assunto, de forma preliminar, tomemos o seguinte exemplo: a sociedade Sande 
S.A. adquire ações da Cia Soneca, que no conjunto representam 30% do Capital Social desta. A 
Sande S.A. avaliará, invariavelmente, essa participação considerando aquele percentual sobre 
o Patrimônio Líquido da Cia Soneca. Desta forma, se no momento da aquisição o Patrimônio 
Líquido da Cia Soneca foi de R$ 100.000,00, a participação societária será registrada, na Sande 
S.A., pelo valor de R$ 30.000,00.

Contudo, se a Cia Soneca auferir lucros, mesmo que não haja distribuição de dividendos, a 
participação da Sande S.A. aumentará. Por exemplo, o PL da Cia Soneca aumentou em  
R$ 10.000,00 decorrente de resultados obtidos, passando o PL a ser R$ 110.000,00. 
Imediatamente a Sande S.A. reconhecerá essa variação patrimonial na sociedade investida, 
aumentando o valor do seu investimento em R$ 3.000,00. A sua participação passará para  
R$ 33.000,00 (30% de R$ 100.000,00, valor original; mais 30% de R$ 10.000,00, valor do 
resultado gerado na sociedade investida). Perceba que o percentual de participação societária 
não foi alterado, pois não houve mudança na estrutura do Capital Social da sociedade investida.
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Tentamos, com esse exemplo, de forma bem resumida, demonstrar o princípio deste método 
de avaliação de investimentos. Entretanto, o método da equivalência patrimonial apresenta 
algumas particularidades próprias e se configura, no todo, em operações mais complexas do 
que a acima apresentada. Nos tópicos seguintes procuraremos explicar suficientemente os 
aspectos específicos deste método de avaliação, de modo que você possa resolver quaisquer 
questões de provas envolvendo o assunto.

A par dessa introdução simplória, podemos conceituar o método da equivalência patrimonial 
como sendo aquele em que os investimentos da sociedade investidora são avaliados tendo 
como referência o percentual de participação no capital social da sociedade investida aplicado 
sobre o Patrimônio Líquido desta mesma sociedade investida, consignando, com isso, os 
resultados e quaisquer variações patrimoniais na sociedade investida a partir do momento de 
sua geração, independentemente de o resultado ser positivo ou negativo e de haver ou não 
distribuição de dividendos ou lucros.

DEFINIÇÕES FUNDAMENTAIS

Para que possamos entender o processo de avaliação de investimentos pelo Método da 
Equivalência Patrimonial – MEP, é necessário que algumas definições, como sociedade 
controladora, sociedade coligada normal e por equiparação. sejam analisadas de forma 
pormenorizada. Para tanto, nos socorremos dos enunciados da Lei nº 6.404/76.

CONTROLADA E CONTROLADORA

O conceito oficial dessas duas figuras jurídicas é encontrado no § 2º do art. 243 da lei societária, 
que assim preceitua:

§ 2º Considera-se controlada a sociedade na qual a controladora, diretamente ou através de 
outras controladas, é titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo permanente, 
preponderância nas deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores..

Do comando legal se extrai que sociedade controladora é aquela que possui a titularidade de 
mais da metade (ou mais de 50%) das quotas ou ações com direito a voto de outra sociedade, 
que será controlada. O controle não necessita ser direto, podendo ser por intermédio de outra 
controlada, isto é, admite-se o controle indireto. 

Assim, por exemplo, se a sociedade Anchova S.A. participa com 51% do capital votante da 
sociedade Baleia S.A. e, esta, por sua vez, participa da com 60% do Capital votante da sociedade 
Cará S.A., então a sociedade Anchova S.A. é controladora da sociedade Baleia S.A. de forma 
direta e da sociedade Cará S.A. de forma indireta, que são suas controladas.

Isto é assim porque, se a sociedade Anchova S.A. dita as regras que devem ser seguidas pela 
sociedade Baleia S.A., ela, de forma indireta, estará ditando, também, a conduta da sociedade 
Cará S.A., pois esta última é controlada da sociedade Baleia S.A., logo seguirá as diretrizes por 
ela traçada. A sociedade Baleia S.A. traçará diretrizes para a sociedade Cará S.A. conforme 
orientações de sua controladora, a sociedade Anchova S.A..
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Outro aspecto interessante é o que diz respeito à preponderância nas deliberações sociais. De 
regra, tem-se preponderância quando se possui a maioria do Capital Votante. Entretanto, na 
prática, em situações não raras, é possível que uma parcela do capital votante, menor que a 
maioria, defina os rumos de uma sociedade. É o caso em que as ações da sociedade investida 
estão pulverizadas no mercado de forma que, nas assembleias deliberativas, grande parte dos 
acionistas minoritários e os detentores de ações preferenciais sem direito a voto ou mesmo 
detentores de ações ordinárias com direito a voto, não participam das deliberações tomadas 
pela maioria presente.

Por oportuno, cabe mencionar que a lei das Sociedades Anônimas, em seu art. 15, § 2º, 
preceitua que as ações sem direito a voto não poderão exceder a 50% do total das ações de 
uma companhia. Com isto, a lei admite a possibilidade de o Capital Votante estar representado 
por apenas 50% do Capital Total. 

Ora, ocorrendo essa hipótese, 25% do Capital Total mais uma ação pode representar a maioria 
do Capital Votante, isto é, a detenção, de forma permanente, de 25,01% do Capital Total pode 
representar a preponderância nas deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos 
administradores, desde que a companhia tenha 50% do seu capital representado por ações sem 
direito a voto e que o investidor ou investidora com participação de 25,01% possua somente 
ações ordinárias, isto é, ações representativas do capital votante.

COLIGADA

O conceito legal de Sociedade Coligada nos é fornecido pelo § 1º, do art. 243 da lei das 
sociedades anônimas que assim dispõe:

Art. 243. O relatório anual da administração deve relacionar os investimentos da companhia em 
sociedades coligadas e controladas e mencionar as modificações ocorridas durante o exercício.

§ 1º São coligadas as sociedades nas quais a investidora tenha influência significativa. 
(Redação dada pela Lei 11941/2009)

§ 2º Considera-se controlada a sociedade na qual a controladora, diretamente ou através de 
outras controladas, é titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo permanente, 
preponderância nas deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores.

§ 3º A companhia aberta divulgará as informações adicionais, sobre coligadas e controladas, 
que forem exigidas pela Comissão de Valores Mobiliários.

§ 4º Considera-se que há influência significativa quando a investidora detém ou exerce o 
poder de participar nas decisões das políticas financeira ou operacional da investida, sem 
controlá-la. (Incluído pela Lei 11.941/2008)

§ 5º É presumida influência significativa quando a investidora for titular de vinte por cento ou 
mais do capital votante da investida, sem controlá-la. (Incluído pela Lei 11.941/2008)

Desta forma, a única condição para que se considere uma sociedade coligada de outra é 
que haja uma influencia significativa. Influencia Esta manifestada através da participação da 
investidora nas decisões políticas financeiras e operacionais da investida e presumida através 
da participação de 20% ou mais do capital votante.



 

www.acasadoconcurseiro.com.br3488

CONTROLE COMUM

A figura do “controle comum” está diretamente relacionada à essência econômica da entidade 
contábil e, como tal, deve ser entendida. A dimensão econômica da entidade é delimitada como 
o conjunto de entes, ainda que juridicamente distintos, que estejam em um mesmo grupo ou 
que seu controle seja exercido por um mesmo ente ou conjunto de entes. Vejamos a questão 
por meio de um exemplo:

1. a companhia XYZ controla as companhias A, B e C;

2. a companhia A é uma companhia aberta e participa com 10% do capital votante das 
companhias B e C;

3. assim, a companhia A avaliará os investimentos em B e C pelo método da equivalência 
patrimonial, já que todas estão sob o controle comum de XYZ.

TÉCNICA DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL

O valor do investimento avaliado pelo MEP se dará da seguinte forma:

 • Aplica-se a percentagem de participação no capital da investida sobre o patrimônio líquido 
da investida.

 • Subtrai-se do resultado encontrado os lucros não realizados entre negócios com a 
investidora ou com outras coligadas ou controladas da investidora, quando: o lucro estiver 
incluído no resultado de uma coligada e controlada e correspondido por inclusão no custo 
de aquisição de ativos de qualquer natureza no balanço patrimonial da investidora ou 
o lucro estiver incluído no resultado de uma coligada e controlada e correspondido por 
inclusão no custo de aquisição de ativos de qualquer natureza no balanço patrimonial de 
outras coligadas e controladas.

Art. 248. No balanço patrimonial da companhia, os investimentos em coligadas ou em controladas 
e em outras sociedades que façam parte de um mesmo grupo ou estejam sob controle comum serão 
avaliados pelo método da equivalência patrimonial, de acordo com as seguintes normas: (Redação 
dada pela Lei 11941/2009)

I – o valor do patrimônio líquido da coligada ou da controlada será determinado com base 
em balanço patrimonial ou balancete de verificação levantado, com observância das normas 
desta Lei, na mesma data, ou até 60 (sessenta) dias, no máximo, antes da data do balanço da 
companhia; no valor de patrimônio líquido não serão computados os resultados não realizados 
decorrentes de negócios com a companhia, ou com outras sociedades coligadas à companhia, 
ou por ela controladas;

II – o valor do investimento será determinado mediante a aplicação, sobre o valor de patrimônio 
líquido referido no número anterior, da porcentagem de participação no capital da coligada ou 
controlada;

III – a diferença entre o valor do investimento, de acordo com o número II, e o custo de aquisição 
corrigido monetariamente; somente será registrada como resultado do exercício:
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a) se decorrer de lucro ou prejuízo apurado na coligada ou controlada;

b) se corresponder, comprovadamente, a ganhos ou perdas efetivos;

c) no caso de companhia aberta, com observância das normas expedidas pela Comissão de 
Valores Mobiliários.

ELIMINAÇÃO DE RESULTADOS NÃO REALIZADOS

Lucros não realizados EM COLIGADAS.

Devem ser eliminados os lucros não realizados ascendentes e descendentes ou seja, resultante 
de venda da coligada para a investidora OU da investidora para a coligada.

ELIMINA-SE APENAS O LUCRO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA EMPRESA 
INVESTIDORA

Exemplo: Supondo a seguinte situação em determinada companhia A, que possua um 
investimento em sua COLIGADA companhia B. O valor contábil do investimento de A em B é de 
R$ 150.000,00, antes do cálculo da equivalência patrimonial, o que representa 60% do Capital 
Social de B. O Patrimônio Líquido de B é de R$ 300.000,00, porém estão computados em lucros 
acumulados os lucros obtidos em vendas realizadas à A, cujos bens estão no patrimônio de A, 
no valor de R$ 10.000,00.

Patrimônio Líquido da controlada B  R$ 300.000,00
% de participação de A em B     60%
Lucros não realizados no PL de B    R$ 10.000,00
Valor contábil do investimento de A em B R$ 150.000,00

Cálculo da equivalência patrimonial

Patrimônio Líquido de B     R$ 300.000,00
% de participação       60%
Total do investimento de A em B    R$ 180.000,00
(-) Lucros não realizados (60% 10.000)  R$ (6.000,00)
Total do Investimento líquido de A em B   R$ 174.000,00
Valor contábil do Investimento de A em B  R$ 150.000,00
Resultado da Equivalência Patrimonial   R$ 24.000,00
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Lucros não realizados EM CONTROLADAS:

Também devem ser eliminados os lucros não realizados ascendentes e descendentes ou seja, 
resultante de venda da coligada para a investidora OU da investidora para a controlada;

ELIMINA-SE TODO O LUCRO NÃO REALIZADO 

Supondo que o investimento do exemplo anterior fosse em controlada teríamos:

Supondo a seguinte situação em determinada companhia A, que possua um investimento em 
sua CONTROLADA companhia B. O valor contábil do investimento de A em B é de R$ 150.000,00, 
antes do cálculo da equivalência patrimonial, o que representa 60% do Capital Social de B. O 
Patrimônio Líquido de B é de R$ 300.000,00, porém estão computados em lucros acumulados 
os lucros obtidos em vendas realizadas à A, cujos bens estão no patrimônio de A, no valor de  
R$ 10.000,00.

Patrimônio Líquido da controlada B  R$ 300.000,00
% de participação de A em B     60% 
Lucros não realizados no PL de B    R$ 10.000,00
Valor contábil do investimento de A em B R$ 150.000,00

Cálculo da equivalência patrimonial

Patrimônio Líquido de B     R$ 300.000,00
% de participação       60%
Total do investimento de A em B    R$ 180.000,00
(-) Lucros não realizados    R$ (10.000,00)
Total do Investimento líquido de A em B   R$ 170.000,00
Valor contábil do Investimento de A em B  R$ 150.000,00
Resultado da Equivalência Patrimonial   R$ 20.000,00

CONTABILIZAÇÃO DOS FATOS QUE ALTERAM O VALOR DA PARTICIPAÇÃO

LUCROS NA INVESTIDA

Quando a Investida obtém lucros, seu Patrimônio Líquido aumenta e para ser mantida a mesma 
participação na investidora, teremos que aumentar o valor do investimento na proporção da 
participação do capital social da investida.

D- Investimentos 
C- Receita com equivalência Patrimonial
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PREJUÍZOS NA INVESTIDA

Quando a Investida tem prejuízos, seu Patrimônio Líquido diminui e para ser mantida a mesma 
participação na investidora, teremos que diminuir o valor do investimento na proporção da 
participação do capital social da investida.

D- Despesa com Equivalência Patrimonial
C- Investimentos

DIVIDENDOS DECLARADOS PELA INVESTIDA

Quando A Investida Declara dividendos ela debita a conta lucros acumulados e credita a 
conta dividendos a pagar, portanto diminui seu patrimônio líquido logo deve-se reconhecer 
esse efeito na investidora diminuindo o valor do investimento para que seja mantida a mesma 
proporção.

D- Dividendos a receber
C- Investimentos

AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Os ajustes de exercícios anteriores, na sociedade investida, serão registrados diretamente em 
Lucros ou Prejuízos Acumulados. Com esse procedimento, os valores daí decorrentes não 
transitam pelo resultado do exercício, porque, efetivamente, não se referem ao exercício findo 
e sim a outros exercícios anteriores, porém aumentam o PL da sociedade investida. Por isso, a 
sociedade investidora deve reconhecer esse ajuste pela equivalência patrimonial também em 
contrapartida da conta Lucros ou Prejuízos Acumulados, sem transitar pelo resultado. 

Ajuste credor D- Investimento
   C- PL/ajuste de exercícicios Anteriores

Ajuste devedor D- PL/ajuste de exercícicios Anteriores
   C- Investimentos 

AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL EFETUADO PELA INVESTIDA

O ajuste de Avaliação patrimonial decorrentes de ajustea valor justo dos investimentos 
temporários na investida gera um aumento em seu PL, cujo valor não advém do resultado do 
exercício. O registro contábil desse fato se apresenta do seguinte modo:

Débito:  Investimento em coligada/controlada – Ativo
Crédito:  Ajuste de avaliação patrimonial em bens de coligada/controlada – PL
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ÁGIO E DESÁGIO

O CPC 15 define ágio como a diferença positiva entre o valor pago pela aquisição de controle 
da adquirida e o valor líquido, na data de aquisição, dos ativos identificáveis adquiridos e dos 
passivos assumidos, com base em seu valor justo.

Aquisição de investimento em coligadas ou controladas com mais valia e goodwill.

O ágio na aquisição de investimentos em coligadas e controladas deve ser classificado em duas 
parcelas:

1. MAIS VALIA dos ativos líquidos Diferença entre o valor de mercado (valor econômico) de 
parte ou de todos os bens do ativo da coligada e controlada e o respectivo valor contábil; 
Nessa hipótese, o valor do Patrimônio Líquido da sociedade investida não contempla 
o valor de mercado dos bens, pois estes podem estar registrados com valores contábeis 
menores ou maiores do que o de mercado, gerando, respectivamente o ágio ou o deságio 
por ocasião da alienação da participação societária.

2. GOODWILL - Expectativa de resultado futuro (good Will); e. Os investimentos realizados 
em sociedades que apresentam valores intrínsecos que não estão representados na 
contabilidade, seja em consequência da clientela, da marca, do ponto.
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Questões

Julgue o item a seguir, no que se refere a 
demonstrações contábeis.

1. (CESPE – FUNPRESP – 2016) 

Os investimentos avaliados pelo método de 
equivalência patrimonial devem figurar no 
ativo circulante do balanço patrimonial, em 
razão da alta liquidez que possuem.

Ao final de um exercício financeiro, cabe ao 
contabilista tomar uma série de providên-
cias para demonstrar corretamente a situa-
ção patrimonial da entidade com a qual tra-
balha. Acerca dessa matéria, julgue o item 
que se segue.

( ) Certo   ( ) Errado

2. (CESPE – TRE-RJ – 2012) 

Os investimentos em coligadas sobre cuja 
administração determinada empresa tenha 
influência significativa somente devem ser 
obrigatoriamente avaliados pelo método da 
equivalência patrimonial quando a empresa 
controladora participar com pelo menos 
20% do capital votante da controlada.

( ) Certo   ( ) Errado

3. (CESPE – TC-DF – 2014) 

Com relação à contabilização dos itens 
patrimoniais e de resultado, bem como aos 
seus efeitos, julgue o item que se segue.

Os investimentos mantidos por uma entida-
de em suas coligadas ou controladas e em 
outras entidades devem ser avaliados pelo 
método da equivalência patrimonial, com 
impactos no balanço patrimonial e na de-
monstração de resultado do exercício.

( ) Certo   ( ) Errado

4. (CESPE – PF – 2014) 

No que concerne a aplicação do método da 
equivalência patrimonial na avaliação de 
investimentos realizados por companhias 
abertas, julgue o item seguinte.

Os dividendos declarados pela investida em 
favor da investidora provocam, na contabi-
lidade da investidora, um registro a débito 
de uma conta patrimonial que representa o 
direito de receber os dividendos e a crédito 
de uma conta de resultado que represen-
ta o reconhecimento da receita gerada na 
transação.

( ) Certo   ( ) Errado

Com relação aos critérios de avaliação de 
ativos e seus efeitos no patrimônio de uma 
companhia aberta, julgue o item a seguir.

5. (CESPE – TCE-RO – 2013) 

Um investimento que garanta à sociedade 
investidora uma influência significativa so-
bre a sociedade investida deve ser avaliado 
pelo método da equivalência patrimonial, 
o qual exige que eventuais lucros gerados 
pela investida sejam reconhecidos no patri-
mônio da investidora, independentemente 
de ter havido a distribuição desses lucros 
sob a forma de dividendos.

( ) Certo   ( ) Errado
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Com relação às demonstrações financeiras 
−	levantamento,	classificação	e	avaliação	−,	
julgue o item seguinte.

Considere a seguinte situação.

A sociedade controladora X adquiriu ações 
da controlada Y, participação avaliada em 
R$ 300.000,00, que corresponde a 10% do 
patrimônio líquido de X e a 60% do capital 
de Y. Ao final do exercício, o patrimônio lí-
quido de Y passou para R$ 600.000,00.

6. (CESPE – TST – 2008) 

Nessa situação, o valor contábil da 
participação não se alterou, permanecendo 
inalterada a proporção no capital de Y.

( ) Certo   ( ) Errado

Julgue o item, relativo a os impactos no pa-
trimônio de uma companhia aberta.

7. (CESPE – TCE-RO – 2013) 

O ágio pago na aquisição de participações 
acionárias avaliadas pelo método da equi-
valência patrimonial, com fundamento 
econômico na diferença de valor dos ativos 
líquidos da investida, deve ser baixado do 
ativo da investidora proporcionalmente à 
realização dos ativos que lhe deu origem, a 
débito da conta de resultado de equivalên-
cia patrimonial.

( ) Certo   ( ) Errado

Com relação à contabilização de investi-
mentos em coligadas e controladas, julgue 
o item a seguir, desconsiderando qualquer 
efeito tributário.

8. (CESPE – ANATEL – 2014) 

Suponha que o lucro líquido da empresa 
Delta, no final de 2013, tenha sido de R$ 
600.000. Suponha, ainda, que 10% desse 
lucro não tenham sido realizados naque-

le período e que sejam referentes a uma 
operação de venda de estoque para a con-
troladora, que detém 30% de participação 
na empresa Delta. Nessa situação, a con-
troladora deverá reconhecer o valor de R$ 
180.000 como resultado da equivalência 
patrimonial em 2013.

( ) Certo   ( ) Errado

No item a seguir é apresentada uma situa-
ção hipotética acerca do processo contábil 
de reconhecimento, mensuração e eviden-
ciação, seguida de uma assertiva a ser jul-
gada.

A investidora Delta possui 40% de partici-
pação na investida Gama. Durante o exer-
cício 20X1, a empresa investidora Delta 
adquiriu $ 500.000,00 de mercadorias da 
investida, com custo de $ 350.000,00. Ao 
final de 20X1, a investidora Delta apurou a 
venda de 25% das mercadorias adquiridas 
da investida, com custo de $ 125.000,00. 
Nesse mesmo período, a investida Gama 
apurou lucro no valor de $ 250.000,00.

9. (CESPE – BACEN – 2013) 

Nessa situação, o lançamento contábil para 
o reconhecimento do resultado positivo 
de equivalência patrimonial deve ser o 
seguinte:

 • D participação em Gama

 • C resultado positivo de equivalência pa-
trimonial $ 55.000,00

( ) Certo   ( ) Errado

10. (Cespe – TJ-AC – 2012) 

Uma sociedade empresária mantém inves-
timentos em uma coligada avaliados pelo 
método da equivalência patrimonial. A coli-
gada apurou lucro no final do período. Nes-
sa situação, no mesmo período, a sociedade 
empresária investidora deverá fazer um lan-



www.acasadoconcurseiro.com.br 3495

MTE - Auditor Fiscal do Trabalho – Contabilidade Geral – Prof. Sílvio Sande

çamento a débito de investimentos em co-
ligadas (ativo não circulante) e a crédito de 
equivalência patrimonial (resultado).

( ) Certo   ( ) Errado

11. (Cespe – 2011) 

A legislação vigente determina que sejam 
coligadas as sociedades nas quais a inves-
tidora tenha influência significativa, isto é, 
quando a investidora detém ou exerce o po-
der de participar nas decisões das políticas 
financeiras ou operacionais da investida, 
sem, contudo, controlá-la. Essa influência 
significativa também é presumida quando a 
companhia investidora, nas mesmas condi-
ções anteriores, possuir 10% do capital vo-
tante da investida.

( ) Certo   ( ) Errado

Gabarito: 1. E 2. E 3. E 4. E 5. C 6. E 7. C 8. C 9. E 10. C 11. E
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DEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADAS

Objetivo

Demonstrações consolidadas são as demonstrações contábeis de grupo econômico , em que os 
ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas, despesas e fluxos de caixa da 

controladora e de suas controladas são apresentados como se fossem uma única entidade eco-
nômica. 

Obrigatoriedades

De acordo com o art. 249 da Lei das Sociedades por Ações (nº 6.404, de 15.12.76), temos que: 

As Companhias Abertas que tiverem mais de 30 por cento do valor de seu patrimônio líquido 
representado por investimentos em sociedades controladas , deverão elaborar e divulgar, jun-
tamente com suas demonstrações financeiras, as demonstrações consolidadas. 

Diz ainda no parágrafo único do referido artigo: 

A CVM poderá expedir normas sobre as sociedades cujas demonstrações devam ser abrangidas 
na consolidação, e: 

 • Determinar a inclusão de sociedades que, embora não controladas, sejam financeiras ou 
administrativamente dependentes da Companhia; 

 • Autorizar, em casos especiais, a exclusão de uma ou mais sociedades controladas. 

Principais ajustes de eliminações 

1.	Investimentos	

Para efeito de consolidação e de acordo com as normas gerais, os investimentos nas subsidiá-
rias são eliminados contra a correspondente proporção no patrimônio líquido das subsidiárias. 

De acordo com a Lei das Sociedades Anônimas, todos os investimentos relevantes devem ser 
avaliados pelo método de equivalência patrimonial, portanto, por ocasião da consolidação te-
remos o valor dos investimentos registrados pela 

controladora na mesma proporção de participação no patrimônio das controladas. 

Ajuste no consolidado: 

D: Patrimônio Líquido (controlada) 

C: Investimentos (controladora) 
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2. Saldos Intercompanhias 

Todas as transações de débito e crédito existentes entre as companhias do grupo devem ser 
eliminadas. 

Por ocasião da preparação das demonstrações financeiras consolidadas, todos os saldos deve-
dores e credores entre controladora e controladas devem ser identificados e eliminados. 

Ajuste no consolidado: 

D: Contas a Pagar (empresas do grupo) 

C: Contas a Receber (empresas do grupo) 

3. Lucros nos estoques não realizados 

Os lucros nos estoques não realizados são decorrentes das transações de compra e venda entre 
a controladora e controladas. 

No consolidado, o saldo dos estoques é obtido através da somatória dos saldos das contas de 
estoque de cada Companhia consolidada, e representativa dedução da parcela de lucros não 
realizados nos estoques, por não ter sido transacionado com terceiros. 

Ajuste do consolidado: 

D: Vendas 

C: Custo de Vendas 

C: Estoques 
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Questões

Julgue o item seguinte, a respeito das prá-
ticas contábeis brasileiras e do balanço pa-
trimonial.

1. (CESPE – ABIN – 2010) 

A consolidação do balanço patrimonial per-
mite apresentar aos usuários as informa-
ções patrimoniais e financeiras de um gru-
po empresarial como se fosse de uma única 
entidade contábil.

( ) Certo   ( ) Errado

A respeito da consolidação de demonstra-
ções contábeis, julgue o item que se segue.

2. (CESPE – CADE – 2014) 

Considere que a companhia X tenha adqui-
rido 100% da companhia Y. Nessa situação, 
na elaboração da demonstração consolida-
da, deverá ser efetuado um lançamento de 
ajuste que retifica totalmente o patrimônio 
líquido de Y. Além disso, o valor correspon-
dente ao investimento, registrado no balan-
ço da companhia X, não deverá ser objeto 
de ajuste para efeitos de consolidação.

( ) Certo   ( ) Errado

No que se refere à consolidação das de-
monstrações contábeis, julgue o próximo 
item.

3. (CESPE – MPU – 2013) 

Na consolidação das demonstrações contá-
beis, deverão ser excluídas as parcelas dos 
resultados do exercício, dos lucros ou preju-
ízos acumulados e do custo de estoques ou 
do ativo não circulante que corresponde-

rem a resultados, ainda não realizados, de 
negócios entre as sociedades.

( ) Certo   ( ) Errado

Em relação à consolidação das demonstra-
ções contábeis e demonstrações separa-
das, julgue o item a seguir.

4. (CESPE – ANATEL – 2014) 

O balanço patrimonial consolidado apre-
sentado por uma empresa controladora que 
tenha, por exemplo, 70% de participação 
acionária da empresa investida, deve apre-
sentar, separadamente, as participações de 
não controladores, dentro do patrimônio lí-
quido.

( ) Certo   ( ) Errado

No que se refere à consolidação das de-
monstrações contábeis, julgue o próximo 
item.

5. (CESPE – ANTAQ – 2014) 

No processo de consolidação das demons-
trações contábeis, devem ser mantidos to-
dos os saldos a receber e a pagar decorren-
tes de transações entre as empresas.

( ) Certo   ( ) Errado

No que se refere à consolidação das de-
monstrações contábeis, julgue o próximo 
item.

6. (CESPE – ANTAQ – 2014) 

A consolidação das demonstrações contá-
beis tem por finalidade apresentar infor-
mações contábil-financeiras de forma mais 
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abrangente aos usuários da informação, 
transformando controladora e suas contro-
ladas em uma única empresa com persona-
lidade jurídica.

( ) Certo   ( ) Errado

Acerca da consolidação das demonstra-
ções contábeis, julgue o item subsecutivo.

7. (CESPE – STJ – 2015) 

Os resultados decorrentes de transações 
intragrupo que sejam reconhecidos no 
ativo, a exemplo da venda de estoques 
e de itens do ativo imobilizado, somente 
devem ser eliminados das demonstrações 
contábeis consolidadas quando tais ativos 
forem negociados com terceiros.

( ) Certo   ( ) Errado

Considerando o disposto nos pronuncia-
mentos técnicos do CPC, julgue o item a 
seguir.

8. (CESPE – TJ-SE – 2014) 

Tratando-se de demonstrações consolida-
das, a empresa controladora deve apresen-
tar as participações de não controladores 
no ativo do balanço patrimonial consolida-
do, separadamente do patrimônio líquido.

( ) Certo   ( ) Errado

9. (CESPE – CEGER-ES – 2013) 

A empresa XYZ, companhia aberta que con-
trola a empresa ABC com 80% de participa-
ção acionária, é coligada da empresa PQR. 
Em 2012, a empresa XYZ realizou as seguin-
tes operações:

 • aquisição de novas participações 
acionárias na empresa ABC por  
R$ 200.000,00.

 • aquisição de novas participações 
acionárias na empresa PQR por  
R$ 120.000,00.

 • venda de estoques para a empresa ABC, 
que já revendeu esses estoques para os 
seus clientes. A empresa XYZ obteve um 
lucro de R$ 10.000,00 nessa operação.

 • venda de um imóvel para a empresa 
ABC, que ainda mantém esse imóvel em 
seu patrimônio. A empresa XYZ obteve 
um lucro de R$ 25.000,00 na operação.

 • concessão de empréstimos para a em-
presa ABC, no valor de R$ 150.000,00.

Com base nas operações apresentadas, é 
correto afirmar que

a) o lucro obtido com a venda de estoques 
para a empresa ABC é considerado um 
lucro não realizado e, portanto, deve 
ser eliminado no processo de consoli-
dação.

b) a participação dos acionistas não con-
troladores, no percentual de 20%, será 
apresentada no patrimônio líquido do 
balanço patrimonial consolidado, sepa-
radamente do patrimônio líquido dos 
proprietários da controladora.

c) o lucro de R$ 25.000,00 que a empre-
sa XYZ obteve na venda do imóvel para 
a empresa ABC será eliminado na de-
monstração de resultado consolidada, 
por meio de um débito na receita aufe-
rida pela empresa XYZ e um crédito na 
despesa incorrida pela empresa ABC.

d) a aquisição de novas participações acio-
nárias na empresa PQR, no valor de R$ 
120.000,00, será eliminada por ocasião 
do processo de consolidação a cargo da 
empresa XYZ.

e) a concessão de empréstimos para a em-
presa ABC, no valor de R$ 150.000,00, 
não será eliminada por ocasião do pro-
cesso de consolidação a cargo da em-
presa XYZ.
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No item a seguir é apresentada uma situa-
ção hipotética, seguida de uma assertiva a 
ser julgada.

10. (CESPE – PF – 2013) 

As companhias Ydra e Kithero investiram na 
companhia Xios, detendo, respectivamente, 
44,5% e 9% das ações ordinárias emitidas 
por essa companhia. A companhia Ydra 
não investiu na companhia Kithero, mas 
realizou com ela um acordo, segundo o 
qual a Kithero sempre seguiria os votos 
da Ydra nas decisões relativas à Xios. 
Nessa situação, é correto afirmar que as 
demonstrações financeiras da Xios deverão, 
obrigatoriamente, ser consolidadas pela 
companhia Ydra.

( ) Certo   ( ) Errado

Julgue o item a seguir, relativo às regras es-
tabelecidas pela Comissão de Valores Mo-
biliários para a consolidação de demons-
trações contábeis.

11. (CESPE – TCE-RO – 2013) 

Considere a seguinte situação hipotética. A 
controlada ABC vendeu para a controladora 
XYZ, por R$ 160.000,00, mercadorias que 
haviam sido adquiridas de terceiros por  
R$ 140.000,00. Dias depois, a XYZ revendeu 
essas mercadorias a seus clientes por  
R$ 170.000,00. Nessa situação, o lucro de 
R$ 20.000,00, obtido pela ABC na transação 
com a XYZ, foi eliminado no processo de 
consolidação das demonstrações contábeis 
do grupo, tendo sido baixado de receitas de 
vendas e de estoques de mercadorias.

( ) Certo   ( ) Errado

12. (CESPE – TCE-ES – 2013) 

Uma empresa controladora vendeu para sua 
controlada, por R$ 250.000,00, mercadorias 
que haviam custado R$ 185.000,00 e, no 
mesmo exercício, a controlada vendeu parte 
dessas mercadorias por R$ 215.000,00, 
restando em seu estoque 2/5 do que havia 
comprado da controladora.

Para efeitos de consolidação dos balanços, 
assinale a opção que apresenta o registro 
contábil de eliminação dessa transação.

a) débito custo da merc. vendida 150.000,00
débito  estoque    65.000,00
crédito  receita de vendas  215.000,00

b) débito  receita de vendas  250.000,00
crédito  custo da merc. vendida 224.000,00
crédito  estoque   26.000,00

c) débito  receita de vendas  250.000,00
crédito  custo da merc. vendida 215.000,00
crédito  estoque    35.000,00

d) débito  receita de vendas  250.000,00
crédito  custo da merc. vendida 185.000,00
crédito  estoque    65.000,00

e) débito  estoque    65.000,00
débito  custo da merc. vendida  185.000,00
crédito  receita de vendas  250.000,00

Gabarito: 1. C 2. E 3. C 4. C 5. E 6. E 7. E 8. E 9. D 10. C 11. E 12. B
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CONTABILIDADE DE CUSTOS

Introdução

A Contabilidade de Custos surgiu com o advento do sistema produtivo, ou seja, com a 
Revolução Industrial, na Inglaterra, no final do século XVIII. O surgimento da contabilidade de 
custos aconteceu em decorrência do surgimento de empresas com sistema produtivo, que 
necessitavam de informações contábeis diferentes daquelas desenvolvidas pelas empresas 
comerciais da era mercantilista. 

O sistema desenvolvido nessa época visava avaliar os custos de transformação de cada processo 
e da mão-de-obra empregada, com o objetivo de fornecer referência para medir a eficiência do 
processo de produção. Atualmente a sobrevivência das organizações depende cada vez mais 
das práticas gerenciais de apuração, análise, controle e gerenciamento dos custos de produção 
dos bens e serviços, principalmente no atual ambiente de extrema competição.

Importante notar que durante muito tempo se pensou que a Contabilidade de Custos se referia 
apenas ao custeamento dos produtos e que servia somente às empresas industriais. Todavia, 
atualmente, esse ramo da Contabilidade é constituído de técnicas que podem ser aplicadas a 
muitas outras atividades, inclusive, e principalmente, aos serviços públicos e ainda às empresas 
não-lucrativas.

A Contabilidade de Custos engloba técnicas de Contabilidade Geral e outras técnicas extras 
contábeis para o registro, organização, análise e interpretação dos dados relacionados à 
produção ou à prestação de serviços.

Conceito	e	objetivos	da	contabilidade	de	custos

Conjunto de registros especiais utilizados para identificar, mensurar e informar os custos dos 
produtos/serviços.

Com base no domínio dessas técnicas, como usuários, suas tomadas de decisões gerenciais 
serão sensivelmente facilitadas.

A idéia básica de custos, atualmente, é de que eles devem ser determinados, tendo em vista 
o uso a que se destinam. A “diversidade de objetivos da Contabilidade de Custos torna difícil 
estabelecer um só tipo de custo da produção, que se adapte a todas as necessidades. Cada 
utilização de custo requer, de fato, diferentes tipos de custos”. Por isso, a Contabilidade de 
Custos, quando acumula os custos e os organiza em informações relevantes, pretende atingir 
três objetivos principais: a determinação do lucro, o controle das operações e a tomada de 
decisões.
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FINALIDADE DA CONTABILIDADE DE CUSTOS

A Contabilidade de Custos ocupa-se da classificação, agrupamento, controle e atribuição dos 
custos, sendo que os custos coletados servem a três finalidades principais:

a) Fornecer dados de custos para a medição dos lucros e avaliação dos estoques.

b) Fornecer informações aos dirigentes para o controle das operações e atividades da 
empresa.

c) Fornecer informações para o planejamento da direção e a tomada de decisões.

CONCEITOS APLICADOS À CONTABILIDADE DE CUSTOS

GASTO

Sacrifício financeiro com que a entidade arca para obtenção de um produto ou serviço 
qualquer. 

INVESTIMENTOS 

São os gastos que têm como contrapartida um ativo.

CUSTOS 

São os gastos relativos a bens ou serviços utilizados na produção de outros bens ou serviços.

DESPESAS

Representam os bens ou serviços consumidos direta ou indiretamente para a obtenção de 
receitas. A diferenciação entre custos e despesas é importante para a contabilidade financeira, 
pois os custos são incorporados aos produtos (estoques), ao passo que as despesas são levadas 
diretamente ao resultado do exercício.
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Classificação	em	Relação	aos	Produtos	Fabricados:	

CUSTO DIRETO

São os custos apropriados diretamente a cada produto fabricado, sem a necessidade de rateios. 
Estes custos podem ser identificados na composição do produto, e variam de acordo com a 
quantidade produzida. 

Exemplos = Matérias primas, embalagens e outros materiais diretos, mão de obra direta. 

CUSTO INDIRETO

São gastos necessários à produção, mas nem sempre podem ser identificados e mensurados 
em cada unidade do produto. Para se chegar ao custo de produção, é necessário fazer um rateio 
desses custos para determinar o quanto cabe a cada produto.

Exemplos = Aluguel da fábrica, imposto predial da fábrica, seguro da fábrica, manutenção da 
fábrica, depreciação, materiais indiretos, mão de obra indireta, energia elétrica da fábrica.

Classificação	dos	Custos	em	Relação	aos	Níveis	de	Produção	

CUSTO FIXO 

São os custos cujos valores gastos são os mesmos independentemente da quantidade 
produzida, ou seja, não sofrem variações em razão do volume de produção. 

Exemplos = Seguro da fábrica, aluguel da fábrica, o IPTU, salário da administração, manutenção 
da fábrica, mão de obra indireta (chefia, supervisão).

CUSTO VARIÁVEL 

São os custos cujos valores alteram de acordo com a quantidade produzida. 

Exemplo = Matéria prima, embalagens, mão de obra direta, energia elétrica consumida na 
fábrica, materiais indiretos.

CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS

Despesas Fixas – são gastos cuja variação não está vinculada ao volume de vendas da empresa .

Despesas Variáveis – são gastos cuja variação está vinculada ao volume de vendas da empresa. 
Por exemplo: comissão sobre vendas.
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TRATAMENTO DOS CUSTOS E DAS DESPESAS

Componentes Básicos dos Custos

 • Material direto

 • Mão-de-obra direta

 • Custos indiretos de fabricação

Mão-de-obra direta

É composta por todo o trabalho aplicado diretamente na execução do produto, ou de suas 
partes e componentes, seja esse especializado ou não.

Todo o salário devido ao operário que trabalha diretamente no produto, cujo tempo pode ser 
identificado com a unidade que está sendo produzida.

Custos Indiretos de Fabricação (CIF)

Representa todos os demais custos industriais que não podem ser identificados com um 
produto específico, devendo ser alocados ou distribuídos aos produtos na base de rateios.

Inclui:

 • Aluguel da fábrica
 • Materiais indiretos
 • Seguro
 • Impostos
 • Depreciação
 • Entre outros.
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Custo Direto: estão associados diretamente à produção. MD + MOD

Custo Primário: MP + MOD

Custo de Transformação: representam o esforço da empresa para transformar o material 
adquirido do fornecedor.

MP + CIF

CUSTO DOS PRODUTOS EM ELABORAÇÃO (Conta do ATIVO-ESTOQUES)

Corresponde aos custos apropriados aos produtos que estão em fase intermediária de 
produção.

CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS – É o valor correspondente aos gastos incorridos, como 
Materiais Diretos (Matérias-Primas, Insumos e Embalagens), Mão-de-Obra, Custos Indiretos de 
Fabricação (ou Gastos Gerais de Fabricação), aplicados na fabricação dos produtos que foram 
vendidos.

Exemplo Prático:

Os dados da produção de uma empresa, em um determinado mês, são os seguintes:

Itens        Valores em R$

Custos Indiretos do período     3.500.000
Estoque Final de Prod. Acabados    400.000
Estoque Final de Prod. em Elaboração   600.000
Estoque Inicial de Produtos Acabados    900.000
Estoque Inicial de Prod. em Elaboração    800.000
Matéria-Prima consumida no período    2.000.000
Outros Custos Diretos no período    2.500.000

O custo total da produção no mês é

a) R$ 7.000.000.
b) R$ 8.000.000.
c) R$ 8.200.000
d) R$ 8.300.000.
e) R$ 8.800.000.

O Custo da produção acabada é

a) R$ 8.000.000.
b) R$ 8.200.000.
c) R$ 8.300.000.
d) R$ 8.700.000.
e) R$ 8.800.000.
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O custo da produção vendida é

a) R$ 9.000.000.
b) R$ 8.800.000.
c) R$ 8.700.000.
d) R$ 8.500,000.
e) R$ 8.300.000.

O total de produtos acabados disponíveis para a venda é

a) R$ 8.700.000.
b) R$ 8.800.000.
c) R$ 9.000.000.
d) R$ 9.100.000.
e) R$ 9.400.000.

Indique se a informação está Certa ou Errada:

a – ( ) um gasto é uma contrapartida necessária à obtenção de um bem ou serviço. 

b – ( ) um gasto pode ter como contrapartida um investimento, um custo ou uma despesa. 

c – ( ) O investimento é um gasto que tem como contrapartida um ativo. 

d – ( ) a despesa representa um investimento. 

e – ( ) Custo é a aquisição de bens e serviços que se incorporam ao patrimônio. 

f – ( ) na compra de matéria prima temos um investimento.

g– ( ) custo é o gasto necessário à produção de um bem. 

h – ( ) Os gastos posteriores à produção, necessários para a venda e para a administração do 
produto, também são custos. 

i – ( ) a depreciação dos equipamentos industriais faz parte do custo do produto. 

j – ( ) perda anormal é o sacrifício patrimonial involuntário. 

k – ( ) quando da sua aquisição a matéria prima e tratada como custo.
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Questões

1. (CESPE – SEFAZ-ES – 2013) 

Assinale a opção em que se indicam, res-
pectivamente, investimentos, custos, des-
pesas e perdas.

a) aquisição de máquinas para fábrica; 
compra de matéria-prima, frete de ven-
das, deterioração de produtos acaba-
dos por inundação

b) aquisição de máquinas para fábrica, 
energia elétrica consumida no parque 
industrial, frete de vendas, deterioração 
de produtos acabados por inundação

c) comissões sobre vendas, salário dos 
vendedores, aquisição de matéria-pri-
ma, seguro da fábrica

d) aquisição de máquinas para fábrica, 
compra de matéria-prima, mão de obra 
direta, fogo em lote de produtos em 
produção

e) compra de imóvel para instalação da fá-
brica, salário dos vendedores, aquisição 
de matéria-prima, seguro da fábrica

Com relação aos conceitos e aplicações 
atinentes a custos em geral, julgue o item 
subsequente.

2. (CESPE – ANTAQ – 2009)

A contabilidade está crescentemente foca-
da em sistemas de informação que permi-
tam melhor gerenciamento de custos, cons-
tituindo parte do domínio da contabilidade 
gerencial. A contabilidade de custos, como 
suporte para a tomada de decisões, é es-
sencial para: introduzir ou cortar determi-
nado produto, determinar preços, definir a 
melhor opção entre comprar ou produzir.

( ) Certo   ( ) Errado

Acerca da terminologia e da classificação 
utilizadas na contabilidade de custos, jul-
gue o item a seguir.

3. (CESPE – CGE-PI – 2015) 

Em uma empresa industrial, cuja política de 
pagamentos estabelece que as compras se-
jam pagas com trinta dias contados a par-
tir da data da aquisição, a matéria-prima 
representa uma despesa, no momento em 
que é adquirida pela empresa, e um custo, 
ao ser consumida no processo produtivo.

( ) Certo   ( ) Errado

A respeito da terminologia aplicada à con-
tabilidade de custos e à distinção entre 
custos e despesas, julgue o item.

4. (CESPE – CGE-PI – 2015) 

Investimentos são os gastos essenciais à 
produção, como aqueles realizados, por 
exemplo, com o objetivo de adquirir novos 
produtos ou serviços.

( ) Certo   ( ) Errado

Tendo em vista que os custos podem ser 
classificados quanto à forma de apropria-
ção ou quanto à variabilidade, julgue o 
item a seguir.

5. (CESPE – CGE-PI – 2015) 

Quanto maior for o volume de produção, 
maior será o custo fixo por unidade produ-
zida.

( ) Certo   ( ) Errado
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Tendo em vista que os custos podem ser 
classificados quanto à forma de apropria-
ção ou quanto à variabilidade, julgue o 
item a seguir.

6. (CESPE – CGE-PI – 2015) 

Como os custos variáveis estão inversamen-
te relacionados com o volume de produ-
ção, quanto maior a quantidade produzida, 
menores serão os custos variáveis totais de 
produção.

( ) Certo   ( ) Errado

Com relação a custo fixo, custo variável e 
custo total, julgue o item que se segue.

7. (CESPE – TCU – 2015) 

Calcula-se o custo fixo unitário dividindo-se 
o custo fixo total pela quantidade produzi-
da. Assim, com o aumento da quantidade 
produzida, diminui-se o custo fixo unitário.

( ) Certo   ( ) Errado

8. (CESPE – TCU – 2015) 

Em tese, os custos diretos correspondem 
aos gastos facilmente mensurados e dire-
tamente aplicados à produção, como, por 
exemplo, os referentes a mão de obra direta 
e consumo de materiais diretos.

( ) Certo   ( ) Errado

Acerca da classificação de custos, julgue o 
próximo item.

9. (CESPE – TCE-PA – 2016) 

Na distinção entre custo e despesa, os ter-
mos custo dos produtos vendidos e custo 
das mercadorias vendidas, como comumen-
te aparecem nas demonstrações de resulta-
dos, não são rigorosamente corretos, uma 
vez que constituem despesas.

( ) Certo   ( ) Errado

Em relação à terminologia aplicada à con-
tabilidade de custos, julgue o item a seguir.

10. (CESPE – TCE-PA – 2016) 

Os gastos para a obtenção de bens que se 
destinem aos estoques da entidade são 
considerados investimentos.

( ) Certo   ( ) Errado

Em relação à terminologia aplicada à con-
tabilidade de custos, julgue o item a seguir.

11. (CESPE – TCE-PA – 2016) 

Na compra à vista de um computador para 
ser utilizado no escritório de uma empre-
sa de auditoria, ocorrem um desembolso e 
uma despesa, representados pela entrega 
imediata de recursos ao fornecedor.

( ) Certo   ( ) Errado

Em relação à terminologia aplicada à con-
tabilidade de custos, julgue o item a seguir.

12. (CESPE – TCE-PA – 2016) 

No fluxo de fabricação e venda de um pro-
duto, a aquisição de matéria-prima é um 
gasto que se transforma em custo no mo-
mento de sua utilização no processo produ-
tivo, e em despesa, quando ocorre a venda 
do produto fabricado.

( ) Certo   ( ) Errado

Julgue o item que se segue, acerca da clas-
sificação de custos.

13. (CESPE – TCE-PA – 2016) 

À luz dos conceitos de custo e despesa, o 
termo despesa indireta de fabricação não é 
correto, uma vez que é utilizado comumen-
te para designar gastos que têm caracterís-
ticas de custos.

( ) Certo   ( ) Errado
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Tendo em vista que os custos podem ser 
classificados quanto à forma de apropria-
ção ou quanto à variabilidade, julgue o 
item a seguir.

14. (CESPE – TCU – 2015) 

Custos com aluguel de fábrica, mão de obra 
indireta, manutenção da fábrica e material 
indireto devem respeitar um critério de ra-
teio e são facilmente apropriáveis ao custo 
do produto; por isso, eles constituem gastos 
indiretos.

( ) Certo   ( ) Errado

Com relação aos sistemas de custos, julgue 
o item a seguir.

15. (CESPE – TCU – 2013) 

Os custos do período são todos aqueles não 
incluídos nos custos do produto. De acordo 
com o regime de competência, esses custos 
são considerados despesas na demonstra-
ção de resultado do período em que eles 
ocorreram.

( ) Certo   ( ) Errado

Com relação aos sistemas de custos, julgue 
o item a seguir.

16. (CESPE – TCU – 2013) 

Os custos são gastos essenciais à produção, 
visto que os fatores produtivos são utiliza-
dos com o objetivo de adquirir novos pro-
dutos ou serviços.

( ) Certo   ( ) Errado

Gabarito: 1. B 2. C 3. E 4. E 5. E 6. E 7. C 8. C 9. C 10. C 11. E 12. C 13. C 14. E 15. C 16. C
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MÉTODOS DE CUSTEIO

Apropriação de Custos aos Produtos

Os métodos de apropriação dos custos aos produtos, são também chamados de métodos de 
custeio, dentre os quais destacamos e apresentamos na sequência os conceitos de custeio por 
absorção, custeio variável

Custeio por Absorção

Custeio por Absorção é o método derivado da aplicação dos princípios de contabilidade 
geralmente aceitos, nascido da situação histórica mencionada. Consiste na apropriação de 
todos os custos de produção aos bens elaborados, e só os de produção; todos os gastos relativos 
ao esforço de produção são distribuídos para todos os produtos ou serviços feitos.

O custeio por absorção é uma imposição do Regulamento do Imposto de Renda, que determina 
que os produtos em fabricação e os produtos acabados serão avaliados pelo custo de produção.

A Auditoria Externa tem-no como básico. Apesar de não ser totalmente lógico e de muitas 
vezes falhar como instrumento gerencial, é obrigatório para fins de avaliação de estoques (para 
apuração do resultado e para o próprio balanço).
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Vantagens custeio por absorção

a) Aparentemente, sua filosofia básica alia-se aos preceitos contábeis geralmente aceitos, 
principalmente aos fundamentos do regime de competência.

b)  É aceito para fins de relatórios externos.

c) Alocação de todos os custos pode melhorar a utilização dos recursos escassos de uma 
empresa reduzindo consumos excessivos.

Exemplo (1): Determinada indústria incorre em custos variáveis de R$ 200.000,00, custos fixos 
de R$ 120.000,00 e despesas de R$ 40.000,00. Considerando que a sociedade vendeu metade 
das unidades produzidas por R$ 250.000,00, apresentar o resultado do período de acordo com 
o custeio por absorção.

Custeio Variável ou direto 

É o sistema de custeio que considera como custo da produção somente os custos variáveis. Os 
custos fixos pelo fato de existirem mesmo que não exista produção não são considerados como 
custo de produção e sim alocados como despesas. 

Neste sistema os custos dos produtos vendidos e os estoques finais de produtos em elaboração 
e acabados só conterão custos variáveis

Exemplo (1): Determinada indústria incorre em custos variáveis de R$ 200.000,00, custos fixos 
de R$ 120.000,00 e despesas de R$ 40.000,00. Considerando que a sociedade vendeu metade 
das unidades produzidas por R$ 250.000,00, apresentar o resultado do período de acordo com 
o custeio variável.
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Questões

17. Custeio por absorção atende aos princípios 
fundamentais de contabilidade, por incluir 
todos os custos necessários para serem 
confrontados com a receita, por ocasião da 
venda do produto.

( ) Certo   ( ) Errado

18. Em um período de inflação elevada, o custo 
das mercadorias vendidas apurado segun-
do o critério de avaliação de estoques PEPS 
deve apresentar valor maior que aquele 
que seria apurado, caso se adotasse o crité-
rio UEPS.

( ) Certo   ( ) Errado

19. O sistema de custeio por absorção é utiliza-
do, principalmente, para atender necessi-
dades gerenciais; o custeio direto ou variá-
vel, para preparar o custo de estoques e de 
produtos vendidos das demonstrações con-
tábeis oficiais objeto de divulgação.

( ) Certo   ( ) Errado

20. No custeio por absorção apropriam-se aos 
produtos elaborados todos os custos de 
produção, quer fixos, quer variáveis, quer 
diretos ou indiretos, e tão somente os cus-
tos de produção.

( ) Certo   ( ) Errado

21. Os custos fixos tendem a ser muito mais um 
encargo para que a empresa possa ter con-
dições de produção do que sacrifício para a 
fabricação específica desta ou daquela uni-
dade. Assim sendo, não há, normalmente, 
grande utilidade para fins gerenciais no uso 

de um valor onde existem custos fixos apro-
priados.

( ) Certo   ( ) Errado

22. Quando se apropriam custos fixos aos pro-
dutos, o custo de determinado produto 
pode variar em função não só de seu volu-
me, mas também em função da quantidade 
dos outros bens fabricados.

( ) Certo   ( ) Errado

23. No custeio variável ou custeio direto só são 
alocados aos produtos os custos diretos, 
ficando os fixos e os indiretos variáveis se-
parados e considerados como despesas do 
exercício, indo diretamente para o Resulta-
do.

( ) Certo   ( ) Errado

Estão corretas somente as afirmações

24. Se, em um determinado exercício social, 
uma empresa industrial vender menos uni-
dades do que fabricou nesse período, o lu-
cro obtido pelo método do custeio variável 
será menor do que pelo método do custeio 
por absorção.

( ) Certo   ( ) Errado

25. No custeio por absorção, os custos fixos são 
lançados diretamente em conta de resulta-
do.

( ) Certo   ( ) Errado
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26. A legislação do imposto de renda não per-
mite a utilização do método do custeio vari-
ável para a determinação do custo dos pro-
dutos vendidos das pessoas jurídicas que 
optarem pela tributação com base no lucro 
real.

( ) Certo   ( ) Errado

Com relação aos métodos de custeio, jul-
gue o item seguinte.

27. (CESPE – TCU – 2013) 

No método de custeamento variável, os cus-
tos variáveis diretos são alocados aos bens 
ou serviços. Desse modo, apenas os custos 
variáveis, mensurados objetivamente, são 
considerados no valor do bem sem a utili-
zação de métodos de rateio, pois não sofre-
ram processos arbitrários ou subjetivos.

( ) Certo   ( ) Errado

Com relação à contabilidade de custos, im-
portante ferramenta para a apuração de 
resultados e para a gestão empresarial, jul-
gue o item que se segue.

28. (CESPE – TCE-ES – 2012) 

A metodologia de custeio variável, apesar 
de amplamente utilizada para fins geren-
ciais, não pode ser utilizada no Brasil para 
fins de publicação societária ou de apura-
ção fiscal.

( ) Certo   ( ) Errado

Em relação à classificação e à terminologia 
de custos, julgue o item a seguir.

29. (CESPE – ANAC – 2012) 

O custo variável é uniforme por unidade, 
mas varia em relação ao total, na proporção 
direta das variações da atividade ou do vo-
lume de produção relacionado.

( ) Certo   ( ) Errado

No que se refere à gestão econômica, jul-
gue o item a seguir.

30. (CESPE – ANAC – 2009) 

No custeio variável, ou direto, a totalidade 
dos custos, fixos e variáveis, é alocada aos 
produtos.

( ) Certo   ( ) Errado

Em relação aos conceitos de custos e meto-
dologias de custeio, julgue o item a seguir.

31. (CESPE – ANATEL – 2014)

O custeio variável incorpora ao produto 
apenas os custos cujo montante varia com 
o volume de produção, ou seja, essencial-
mente matérias primas diretas e mão de 
obra direta.

( ) Certo   ( ) Errado

Com relação aos custos, julgue o item.

32. (CESPE – ANATEL – 2014) 

Um custo cujo montante seja incrementado 
quando cresce o volume de produção, mas 
seja constante para cada unidade produzi-
da, é um custo variável.

( ) Certo   ( ) Errado
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custos variáveis unitários R$

matéria-prima direta 15

mão de obra direta 7

custos indiretos variáveis de produção 8

despesas variáveis sobre vendas 2

custos fixos no período R$

custos indiretos fixos de produção 300 
mil

despesas administrativas e de vendas 
fixas

500 
mil

Determinada empresa incorreu nos custos 
e nas despesas mostrados acima, em um 
período em que foram produzidas 25 mil 
unidades de seu único produto e vendidas 
20 mil unidades desse produto, não haven-
do quaisquer espécies de estoques iniciais 
nem de estoques finais de produtos em 
processamento.

Com base nessa situação hipotética e con-
siderando que os dados acima descritos se-
jam os únicos dados relevantes, julgue os 
próximos itens.

33. (CESPE – FUB – 2015) 

O estoque final de produtos acabados, apu-
rado pelo método do custeio variável, apre-
senta valor superior a R$ 200 mil.

( ) Certo   ( ) Errado

34. (CESPE – FUB – 2015) 

O custo variável total cresce com o aumento 
da produção do bem, estando, portanto, re-
lacionado com a quantidade produzida.

( ) Certo   ( ) Errado

35. (CESPE – FUB – 2015) 

A diferença entre o lucro operacional líqui-
do do período apurado pelo método do cus-

teio por absorção e o apurado pelo método 
do custeio variável é inferior a R$ 70 mil.

( ) Certo   ( ) Errado

Com relação a custo fixo, custo variável e 
custo total, julgue o item que se segue.

36. (CESPE – TCU – 2015) 

O custo total unitário pode ser calculado de 
duas maneiras distintas: somando-se o cus-
to fixo unitário com o custo variável unitá-
rio ou dividindo-se o custo total — que é a 
soma dos custos fixos e dos custos variáveis 
— pela quantidade produzida.

( ) Certo   ( ) Errado

Julgue o seguinte item, acerca dos méto-
dos de custeio.

37. (CESPE – STJ – 2015)

No custeio variável, os custos fixos são se-
parados e considerados como despesas do 
período, portanto não são alocados aos pro-
dutos. Esse procedimento evita que eventu-
ais arbitrariedades, provocadas pelo rateio 
dos custos fixos, venham a afetar o cálculo 
do custo dos produtos.

( ) Certo   ( ) Errado

Caso o presidente do TCE/RN determine 
que seja calculado o custo da Ouvidoria do 
órgão,

38.  (CESPE – TCE-RN – 2014) 

os vencimentos dos servidores administrati-
vos do referido centro de custos serão con-
siderados custos indiretos, uma vez que es-
ses servidores realizam diversas atividades 
no âmbito da Ouvidoria.

( ) Certo   ( ) Errado
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Em relação aos métodos de custeio por ab-
sorção e variável ou direto, julgue o seguin-
te item.

39. (CESPE – TCE-RN – 2014) 

O método de custeio variável ou direto é, 
em alguns casos, incompatível com os prin-
cípios de contabilidade. Todavia, ele pode 
ser utilizado pela companhia no decorrer do 
exercício, desde que, ao final, sejam realiza-
dos lançamentos de ajuste para adequá-lo 
ao custeio por absorção.

( ) Certo   ( ) Errado

A empresa X incorreu nos seguintes custos 
(em reais) em determinado período.

custos fixos 1.500

custos variáveis diretos 800

custos variáveis indiretos 200

As vendas líquidas da referida empresa, 
nesse período, totalizaram R$ 3.000.

Nessa situação hipotética,

40. (CESPE – TCE-RN – 2014) 

sob o custeio variável, o custo dos produtos 
vendidos pela empresa X seria igual a R$ 
1.000.

( ) Certo   ( ) Errado

Com relação aos diversos aspectos do con-
trole de custos, julgue o item a seguir.

41. (CESPE – TRE-RJ – 2012) 

Se determinada entidade faz o levantamen-
to de seus custos apenas pelo método de 
custeio por absorção, o valor corresponden-
te aos custos fixos da entidade está embuti-
do em cada unidade de seus produtos.

( ) Certo   ( ) Errado

42. (CESPE – SEFAZ-ES – 2013) 

Considere que uma indústria tenha apre-
sentado os seguintes saldos de contas em 
31/12/xxx1:

aquisição de matéria-prima R$ 100.000,00

aluguel do galpão da fábrica R$ 30.000,00

mão de obra direta R$ 50.000,00

matéria-prima consumida R$ 90.000,00

custos gerais fabris R$ 40.000,00

despesas administrativas R$ 70.000,00

despesas com comissões R$ 20.000,00

Considere, ainda, que, no mês de janeiro/
xxx1, tenham sido fabricadas 1.000 unida-
des e vendidas 750 unidades por R$ 500,00 
cada uma e que não tenha havido saldo de 
estoques iniciais e finais de produtos em 
elaboração. Tendo como referência essa si-
tuação hipotética, assinale a opção em que 
se indicam, respectivamente, o saldo de es-
toques de produtos acabados e o custo dos 
produtos vendidos.

a) R$ 62.500,00; R$ 147.500,00
b) R$ 75.000,00; R$ 225.000,00
c) R$ 100.000,00; R$ 300.000,00
d) R$ 48.500,00; R$ 161.500,00
e) R$ 52.500,00; R$ 157.500,00

43. (CESPE – MJ – 2013) 

A respeito da utilização de sistemas de cus-
tos para fins de avaliação de estoques, jul-
gue o item seguinte.

Em uma empresa industrial, os custos de 
produção de determinado período são com-
postos por custos de conversão e custos de 
matéria-prima direta.

Uma fábrica que adota o custeio por absor-
ção aplicou R$ 35.000,00 de matéria-pri-
ma, R$ 15.000,00 de mão de obra direta e  
R$ 55.000,00 de custos indiretos de fabri-
cação em sua produção do mês de setem-
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bro de 2012. O saldo inicial dos estoques de 
produtos em elaboração do referido mês 
foi de R$ 8.000,00 e a fábrica não possuía 
estoque de produtos acabados no início do 
mês. Considerando que a fábrica vende seu 
único produto por R$ 20,00 a unidade e que 
foi vendida a produção total de 6.000 uni-
dades, julgue o item que se segue.

( ) Certo   ( ) Errado

44. (CESPE – ANAC – 2012) 

O custo de produção do período foi igual a 
R$ 70.000,00.

( ) Certo   ( ) Errado

45. (CESPE – FINEP – 2009) 

conta saldo (em R$)

depreciação acumulada 12.000

disponível 12.700

capital social 19.800

fornecedores 21.300

custos fixos 24.000

matéria-prima no período 36.000

mão de obra direta 42.000

receita de vendas 96.000

A tabela acima apresenta as informações 
contábeis de uma indústria que produziu e 
vendeu 12.000 unidades de seu produto no 
período.

Se a indústria adotar o custeio por absor-
ção, produzir 12.000 unidades e vender 
9.000 unidades por R$ 12,50 cada, então o 
valor, em reais, do resultado bruto auferido 
será igual a

a) 21.900.
b) 22.000.
c) 23.600.
d) 28.500.
e) 36.000.

Com relação à contabilidade de custos e 
à utilização de custos para fins gerenciais, 
julgue o item que se segue.

46. (CESPE – TRT – 2013) 

De acordo com o método do custeio por 
absorção, dá-se o nome de rateio ao proce-
dimento adotado para alocação dos custos 
que são fixos por unidade produzida.

( ) Certo   ( ) Errado

Acerca dos custos para tomada de decisões 
e dos sistemas de custo e informações ge-
renciais, julgue o item subsectivo.

47. (CESPE – ANTT – 2013) 

O custo da produção de uma mercadoria 
pelo sistema de custeio por absorção con-
templa os custos diretos de produção, mas 
não os indiretos.

( ) Certo   ( ) Errado

A respeito do uso de custos para fins de 
avaliação de estoques e gestão, julgue o 
item subsecutivo.

 48. (CESPE – ANTT – 2013) 

Apesar de o custeio por absorção, que con-
sidera o conjunto de custos de produção 
diretos e indiretos na apuração do valor 
unitário do produto, ser aceito para fins 
societários e fiscais, não é o mais indicado 
para fins gerenciais, dada a relativa arbitra-
riedade existente na determinação do custo 
geral de produção por unidade.

( ) Certo   ( ) Errado

49. (CESPE – CGE-PI – 2015) 

No que se refere a métodos de custeio, jul-
gue o item subsequente.

De acordo com o método de custeio por ab-
sorção, os custos fixos, embora não sejam 
ativados, são considerados no resultado 
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à medida que os produtos fabricados são 
vendidos.

( ) Certo   ( ) Errado

 

custos variáveis unitários R$

matéria-prima direta 15

mão de obra direta 7

custos indiretos variáveis de produção 8

despesas variáveis sobre vendas 2

custos fixos no período R$

custos indiretos fixos de produção 300 
mil

despesas administrativas e de vendas 
fixas

500 
mil

Determinada empresa incorreu nos custos 
e nas despesas mostrados acima, em um 
período em que foram produzidas 25 mil 
unidades de seu único produto e vendidas 
20 mil unidades desse produto, não haven-
do quaisquer espécies de estoques iniciais 
nem de estoques finais de produtos em 
processamento.

Com base nessa situação hipotética e con-
siderando que os dados acima descritos 
sejam os únicos dados relevantes, julgue o 
próximo item.

50. (CESPE – FUB – 2015) 

O custo unitário dos produtos vendidos, 
pelo método do custeio por absorção, é 
igual a R$ 45.

( ) Certo   ( ) Errado

51. (CESPE – FUB – 2015) 

Uma indústria produz apenas um produto e 
realizou os seguintes gastos durante o mês 
de junho de 2015:

( ) Certo   ( ) Errado

R$

comissão dos vendedores 20.000

compra de matéria-prima* 50.000

mão de obra direta 80.000

outros custos de fabricação 30.000

salário da administração geral 25.000

salário da supervisão da fábrica 20.000

*líquido de tributos recuperáveis

Os saldos das contas do estoque, em junho 
de 2015, eram os seguintes:

R$

estoque final de matéria-prima 15.000

estoque final de produtos em 
elaboração 25.000

estoque inicial de matéria-prima 10.000

estoque inicial de produtos 
acabados 20.000

estoque inicial de produtos em 
elaboração 30.000

Considerando esses dados e admitindo 
que essa indústria utilize o método de cus-
teio por absorção, julgue o seguinte item.

52. (CESPE – FUB – 2015) 

Se, no mês de junho, a indústria vendeu 
todos os produtos acabados nos meses an-
teriores e 45do que foi produzido no mês, 
então o custo dos produtos vendidos foi 
menor do que os custos de produção no 
mês de junho. 

53. (CESPE – FUB – 2015) 

No mês de junho, o custo da matéria-prima 
consumida foi igual a 15 do custo dos pro-
dutos elaborados.

( ) Certo   ( ) Errado
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54. (CESPE – FUB – 2015) 

O custo dos produtos acabados no mês de 
junho foi igual a R$ 205.000.

( ) Certo   ( ) Errado

Com relação aos métodos de custeio vari-
ável e por absorção, julgue o item que se 
segue.

55. (CESPE – TCE-SC – 2016) 

No custeio por absorção, considerada a 
existência de custos fixos e respeitada a ca-
pacidade de produção da empresa, quanto 
maior for o volume de produção, menor 
será o custo unitário do produto.

( ) Certo   ( ) Errado

56. (CESPE – PC-PE – 2016) 

Em abril de 2016, uma empresa realizou os 
seguintes gastos para a produção de seu 
principal produto:

 • matéria-prima: R$ 25 por unidade;
 • embalagens: R$ 5 por unidade;
 • mão de obra direta: R$ 40 por unidade;
 • custos indiretos 

fixos totais de abril 
de 2016:

R$ 90.000;

 • custos indiretos 
variáveis totais de 
abril de 2016:

R$ 10.000.

Considerando a inexistência de estoques de 
períodos anteriores e que a empresa produ-
ziu, em abril de 2016, 5.000 unidades total-
mente acabadas do referido produto, os va-
lores do custo unitário de produção de abril 
de 2016 calculados de acordo com o méto-
do do custeio por absorção e com o método 
do custeio variável são, respectivamente:

a) R$ 88 e R$ 32.
b) R$ 90 e R$ 32.
c) R$ 90 e R$ 72.
d) R$ 20 e R$ 70.
e) R$ 72 e R$ 90.

Gabarito: 17. C 18. E 19. B 20. C 21. C 22. C 23. E 24. C 25. E 26. C 27. C 28. C 29. C 30. E 31. C 32. C  
33. E 34. C 35. C 36. C 37. C 38. E 39. C 40. C 41. C 42. E 43. X 44. E 45. E 46. E 47. E 48. C 49. E  
50. E 51. X 52. C 53. E 54. E 55. C 56. C
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RELAÇÃO CUSTO/VOLUME/LUCRO

CONCEITO DE MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO

Entende-se por margem de contribuição a diferença entre o preço de venda e a soma das 
despesas e custos variáveis de um produto ou serviço.

A margem de contribuição é, em outras palavras, a “sobra financeira” de cada produto ou 
divisão de uma empresa para a recuperação – ou amortização – das despesas e dos custos fixos 
de uma entidade e para a obtenção do lucro esperado pelos empresários.

Outras denominações: Contribuição para o lucro; Contribuição para o custos fixo; Saldo 
Marginal; Receita Marginal; Lucro Marginal, etc.

MARGEM DE CONTIBUIÇÃO UNITÁRIA – Corresponde à Receita de Venda Unitária (RVU) ou 
Preço de Venda Unitário (PVU), diminuída do Custos Variáveis Unitários (CVU) e das Despesas 
Variáveis Unitárias (DVU).

MCU = PVU – (CVU + DVU) 

A Margem de Contribuição Unitária é um índice importante para fundamentar decisões 
relativas ao aumento da produção de determinado produto dentro da capacidade produtiva da 
empresa.

PONTO DE EQUILÍBRIO CONTÁBIL (PEC) – É o ponto que revela a quantidade de unidades 
produzidas e vendidas em que a receita de vendas é igual ao custo total do produto, incluindo 
as despesas, ou seja, em que não há lucro ou prejuízo.

PEC (Qt) = (Custo Fixo + Despesas Fixas)/MCU =

PEC (em reais) = PEC (Quantidade) x PVU

Exemplo 1: Calcular o ponto de equilíbrio contábil e em valor de uma empresa que apresenta 
os seguintes dados (em reais):

Custos Variáveis Unitários (CVU) 50,00

Despesas Variáveis Unitárias 40,00

Custos Fixos 30.000,00

Despesas Fixas 10.000,00

Preço de Venda Unitário 100,00

O ponto de equilíbrio contábil em unidades dessa empresa é:



MTE - Auditor Fiscal do Trabalho – Contabilidade Geral – Prof. Sílvio Sande

www.acasadoconcurseiro.com.br 3523

Representação Gráfica do ponto de equilíbrio

Exemplo 2:

Custos Fixos [CF] = R$ 160.000,00;

Despesas Fixas (DF) = R$ 40.000,00;

Receita de Venda Unitária (RVU) ou Preço de Venda Unitário (PVU) = R$ 40,00;

Custos Variáveis Unitários (CVU) = R$ 14,00;

Despesas Variáveis Unitárias (DVU) = R$ 6,00.

Capital Investido no projeto industrial = R$ 1.200.000,00;

Depreciação das máquinas e equipamentos = R$ 60.000,00.

Calcular:

1. Margem de contribuição unitária;

2. Ponto de Equilíbrio em unidades;

3. Ponto de Equilíbrio em Valor;

4. Resultado com a produção e venda de 11.000 unidades;
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5. Resultado com a produção e venda de 9.000 unidades.

CUSTO DE OPORTUNIDADE – É o rendimento que a sociedade teria caso optasse por outro tipo 
de investimento, normalmente, no mercado financeiro.

Exemplo (5): A sociedade industrial Alfa tem por objetivo investir em determinado projeto 
industrial no valor de R$ 600.000,00. Pretende com o projeto efetuar a produção e venda de 
18.000 unidades.

Considerando que com o mesmo investimento obteria no período considerado uma 
rentabilidade no mercado financeiro equivalente a 8% do valor investido, calcular o custo de 
oportunidade.

PE econômico

O ponto de equilíbrio econômico, por sua vez, mostra a quantidade mínima que a empresa 
terá que vender para assegurar a rentabilidade real dada pela taxa de mínima remuneração do 
capital investido.

Q (e) = Custos Fixos + Desp. Fixas + Retorno mínimo s/ PL

  Preço de Venda – Custos e despesas variáveis

PONTO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO 

Representa o Ponto de Equilíbrio Contábil, sem ser computado nos Custos Fixos os valores que 
não serão desembolsados no período, no caso, a Depreciação.

PE	financeiro

Q (f) = Custos Fixos + Desp. Fixas – Deprec.

    MCu

MARGEM DE SEGURANÇA – Percentual máximo da produção vendida que pode ser reduzido 
sem que a sociedade tenha prejuízo.

Exemplo: Considerando que determinada indústria tem o ponto de equilíbrio com 80.000 
unidades e que a produção atual é de 100.000 unidades, calcular a Margem de Segurança.

Exemplo: Determinada indústria automobilística produz veículos nas seguintes condições:

Custos e Despesas Variáveis por Unidade: R$ 20.000,00

Custos e Despesas Fixos: R$ 1.000.000,00

Preço de Venda Unitário: R$ 45.000,00
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Determinar:

1. O Ponto de Equilíbrio(em quantidade e valor);

2. Considerando a venda de 50 unidades indicar o Lucro e a Margem de Segurança;

LIMITAÇÃO DA CAPACIDADE DE PRODUÇÃO

Quando surgir algum fator que limite a capacidade de produção da empresa, devemos procurar 
utilizar esse recurso da melhor forma possível, para que a empresa tenha o melhor resultado. 
E para que isso aconteça, precisamos utilizar o conceito de margem de contribuição de uma 
forma diferente do que vimos na aula anterior.

Exemplo 2

Suponha que uma indústria automobilística produza dois tipos de veículos, um popular e um 
executivo, com a seguinte estrutura de custos:

Preço de 
venda

Custos e Despesas 
Variáveis

Margem de Contribuição  
por unidade

Modelo Executivo R$ 80.000,00 R$ 66.000,00 R$ 14.000,00

Modelo Popular R$ 40.000,00 R$ 32.000,00 R$ 8.000,00

O modelo executivo vem equipado com airbag duplo e tem um mercado estimado em 1.000 
unidades e o modelo popular vem com airbag somente para o motorista e tem um mercado 
estimado em 3.000 unidades. Em determinado mês, a empresa só conseguiu importar 4.000 
airbags, quanto deverá produzir para maximizar seu lucro?
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Questões

Tendo em vista que a análise de custos é 
um dos principais fatores para a tomada de 
decisões em uma empresa, julgue o item 
que se segue.

57. (CESPE – ANAC – 2012) 

Para se obter a margem de contribuição, os 
custos fixos e variáveis devem ser subtraí-
dos das vendas.

( ) Certo   ( ) Errado

58. (CESPE – SEGER – 2008) 

A comissão de formatura da 7ª turma do 
curso de ciências contábeis da faculdade 
ABC pretende organizar um almoço para ar-
recadar fundos para sua festa de formatura. 
A previsão dos custos do evento é listada a 
seguir.

em reais

almoço (por pessoa) 20,00

convites (por pessoa) 2,00

aluguel do local de realização 
do almoço 2.000,00

gastos com divulgação do 
evento 1.500,00

animador do evento 500,00

brindes para sorteio 5.000,00

Desconsiderando os efeitos tributários e 
sabendo que a comissão de formatura pre-
tende cobrar R$ 40,00 por convite, assinale 
a opção que apresenta, respectivamente, o 
ponto de equilíbrio contábil do evento, em 
quantidade; a margem de segurança, em 
quantidade, considerando que 600 convi-
tes já foram vendidos; e o lucro que se terá 

com cada ingresso adicional vendido para o 
evento, respeitado o limite de 800 pessoas.

a) 450 convites; 150 convites e R$ 20,00
b) 500 convites; 100 convites e R$ 20,00
c) 450 convites; 150 convites e R$ 18,00
d) 550 convites; 50 convites e R$ 40,00
e) 500 convites; 100 convites e R$ 18,00

conta saldo (em R$)

depreciação acumulada 12.000

disponível 12.700

capital social 19.800

fornecedores 21.300

custos fixos 24.000

matéria-prima do período 36.000

mão de obra direta 42.000

receita de vendas 96.000

59. (CESPE – FINEP – 2009) 

A tabela acima apresenta as informações 
contábeis de uma indústria que produziu e 
vendeu 12.000 unidades de seu produto no 
período.

O valor, em reais, da margem de contribui-
ção unitária é igual a

a) 0,75.
b) 1,50.
c) 6,50.
d) 8,00.
e) 11,00.

Considere que uma empresa tenha obtido 
receita de vendas de R$ 200 mil ao vender 
10 mil unidades de seu único produto, ob-
tendo lucro operacional líquido de R$ 40 
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mil, antes de dedução do IR. Considere, 
ainda, que a empresa possua custos e des-
pesas fixas de R$ 80 mil. Com base nessas 
informações, julgue o próximo item.

60. (CESPE – TRT-17 – 2013) 

O índice da margem de contribuição dessa 
empresa é igual a 20%

( ) Certo   ( ) Errado

A respeito do uso de custos para fins de 
avaliação de estoques e gestão, julgue o 
item subsecutivo.

61. (CESPE – ANTT – 2013) 

Uma empresa com margem de contribui-
ção de 40% e custos e despesas fixas de $ 
125.000 terá que vender mais de $ 400.000 
para obter um lucro líquido operacional de 
$ 50.000.

( ) Certo   ( ) Errado

Determinada indústria fabricou e vendeu 
10.000 unidades de seu único produto no 
último mês. Seus custos variáveis unitários 
foram de R$ 20,00 e os fixos totais soma-
ram R$ 132.000,00. Seu preço de venda é 
de R$ 35,00 por unidade.

Com base nessa situação hipotética, julgue 
o item subsequente.

62. (CESPE – ANS – 2013) 

O índice da margem de contribuição da em-
presa é superior a 50%.

( ) Certo   ( ) Errado

preço de venda (por unidade) 200

custos e despesas variáveis (por 
unidade) 100

custos e despesas fixos (totais) 40.000

A tabela anterior contém informações, em 
reais, referentes a uma empresa que fabri-
ca alto-falantes. Com base nessas informa-
ções, e considerando que a empresa pro-
duza e venda, atualmente, 800 unidades 
do produto por mês, julgue o item a seguir.

63. (CESPE – MPU – 2013) 

A margem de segurança da empresa, em 
quantidades produzidas, é igual a 400 uni-
dades.

( ) Certo   ( ) Errado

Acerca da margem de contribuição, ferra-
menta utilizada pelas empresas para o pla-
nejamento e a tomada de decisão, julgue o 
item a seguir.

64. (CESPE – ANTAQ – 2014) 

A margem de contribuição unitária indica 
o valor com que cada unidade de produto 
deve colaborar para cobrir as despesas fixas 
e variáveis no período.

( ) Certo   ( ) Errado

No que se refere aos métodos de custeio, 
julgue o item.

65. (CESPE – TCU – 2015) 

O método de custeamento variável, pelo 
qual todos os custos variáveis são alocados 
aos bens ou serviços, sejam eles diretos ou 
indiretos, apresenta a vantagem de possibi-
litar que se encontre a margem de contri-
buição unitária de cada produto, podendo, 
pois, servir como instrumento de decisão 
de curto prazo.

( ) Certo   ( ) Errado
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receita de vendas R$ 500.000,00

índice da margem de 
contribuição 20%

lucro operacional líquido R$ 7.000

Considerando as informações acima, rela-
tivas à empresa industrial hipotética Next, 
julgue o item subsecutivo.

66. (CESPE – FUB – 2013) 

Os custos e despesas variáveis da empresa 
Next superam R$ 300.000,00.

( ) Certo   ( ) Errado

Com relação aos métodos de custeio vari-
ável e por absorção, julgue o item que se 
segue.

67. (CESPE – TCE-ES – 2016) 

A margem de contribuição unitária de um 
produto é afetada pelo reajuste do valor dos 
custos fixos no período de sua produção.

( ) Certo   ( ) Errado

68. (CESPE – PE – 2016) 

A tabela a seguir apresenta algumas informações de determinada empresa, relativas ao mês de 
abril de 2016.

Considerando-se essas informações e o fato de que a empresa receba uma demanda extra de 
um cliente e constate que não tem capacidade suficiente para fornecer tal volume em função 
de limitação na disponibilidade de horas-máquinas, o primeiro produto cujo volume de produ-
ção deve ser reduzido em prol da obtenção do melhor resultado para a empresa é o modelo

a) III.
b) IV.
c) V.
d) I.
e) II.
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69. (CESPE – TCE-PR – 2016) 

A margem de contribuição unitária de de-
terminado produto é 80, o custo direto va-
riável é 20 por unidade, o custo indireto va-
riável é 5 por unidade e o custo indireto fixo 
por unidade é 8. Considerando os dados 
apresentados e os conceitos inerentes aos 
sistemas de custeio direto e por absorção, 
assinale a opção correta.

a) A margem de contribuição deve cobrir 
os custos fixos e variáveis.

b) A margem de contribuição é conceito 
utilizado, também, no âmbito do cus-
teio por absorção.

c) A margem de contribuição apresentada 
decorre de um preço de venda de R$ 
100.

d) A margem de contribuição apresentada 
decorre de um preço de venda de R$ 
105.

e) A margem de contribuição apresentada 
decorre de um preço de venda de R$ 
113.

70. (CESPE – SEFAZ-AC – 2006) 

Para determinar a quantidade a ser produzi-
da no ponto de equilíbrio, considere a hipó-
tese de um bem cujo preço unitário de ven-
da é R$ 60,00 e o custo unitário variável, R$ 
20,00, sendo o custo fixo de R$ 120.000,00. 
Considere também que o lucro desejado 
seja de R$ 20.000,00.

Com referência a essa situação hipotética, 
assinale a opção correta.

a) A margem de contribuição unitária é de 
R$ 120.000,00.

b) Para não haver lucro nem prejuízo, de-
verão ser produzidas e vendidas 2.000 
unidades.

c) A receita total no ponto de equilíbrio é 
de R$ 210.000,00.

d) Para que seja alcançado o lucro deseja-
do, deverão ser produzidas e vendidas 
3.500 unidades.

71. (CESPE – SEFAZ-AC – 2006) 

No estudo do ponto de equilíbrio, é relevan-
te analisar a margem de segurança.

Considerando que uma indústria tenha uma 
capacidade instalada para a produção de 
2.500 unidades de determinado produto, 
que o ponto de equilíbrio corresponda a 
2.000 unidades e que a margem de contri-
buição unitária seja de R$ 100,00, assinale a 
opção correta.

a) A margem de segurança da empresa é 
de 25% de sua capacidade de produção.

b) A empresa apresenta uma margem de 
segurança de R$ 25,00 por unidade.

c) A margem de segurança, em termos re-
lativos, é de 20%.

d) A empresa pode ter um lucro total de 
R$ 250.000,00 se utilizar toda a sua ca-
pacidade instalada.

A respeito de custos, julgue o item a seguir.

72. (CESPE – PF – 2002) 

Conceitualmente, o ponto de equilíbrio de 
determinado produto é atingido quando a 
margem de contribuição total dele atinge os 
custos fixos.

( ) Certo   ( ) Errado

componente/conta valor (R$)

receita bruta de vendas 22.000

custos e despesas fixas 8.000

materiais direitos 3.000

mão-de-obra direta 2.500

impostos sobre vendas 2.200

comissão variável de 
vendedores 800

A tabela acima apresenta informações re-
lativas à produção e à venda de 1.000 uni-
dades de um produto. Acerca da análise 
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custo-volume-lucro dessa produção, julgue 
o item a seguir.

73. (CESPE – ANATEL – 2009) 

A quantidade de produção/venda necessá-
ria para se atingir o ponto de equilíbrio con-
tábil é menor que 550.

No que se refere à utilização de sistemas de 
custos e informações gerenciais para toma-
da de decisões e a suas especificidades, jul-
gue o item subsecutivo.

( ) Certo   ( ) Errado

74. (CESPE – CNJ – 2013)

Quando se utiliza o conceito da margem 
de contribuição para tomada de decisão, é 
possível apurar o ponto de lucro esperado. 
Para apurá-lo, é necessário adicionar o valor 
do lucro-meta da empresa ao numerador 
da equação do ponto de equilíbrio contábil, 
obtendo-se como resultado a quantidade a 
ser produzida/vendida para que esse lucro 
seja alcançado.

( ) Certo   ( ) Errado

A figura abaixo mostra gráficos relacionan-
do a receita total, bem como os custos total 
e fixo em função do volume de produção de 
uma empresa, previstos para determinado 
ano. Com essas informações, a empresa es-
tabelece seu orçamento e avalia resultados 
esperados para o ano planejado.

 

Considerando as informações acima apre-
sentadas e assumindo que Q1 é o volume 
de produção previsto no ano considerado, 
julgue o item que se segue.

75. (CESPE – TRT5 – 2008) 

O ponto de interseção das curvas de recei-
ta total e de custo total define o ponto de 
equilíbrio. Nesse ponto, o custo total é com-
posto apenas pela parcela de custo fixo.

( ) Certo   ( ) Errado

Julgue o item a seguir, a respeito da des-
tinação do resultado e do ponto de equilí-
brio econômico.

76. (CESPE – AFT – 2013) 

Atinge-se o ponto de equilíbrio econômico 
quando a soma das margens de contribui-
ção totaliza o montante indicativo de que 
não haverá lucro nem prejuízo.

( ) Certo   ( ) Errado

Uma indústria que fabrica um único pro-
duto alcançou lucro líquido operacional de 
R$15.000 ao vender 50.000 unidades desse 
produto, tendo obtido receita total de R$ 
200.000,00. Os custos variáveis dessa in-
dústria consomem 60% de sua receita.

Com base nessas informações, julgue os 
itens subsequentes, considerando a análi-
se custo-volume-lucro.

77. (CESPE – MJ – 2013)

A margem de segurança atual dessa empre-
sa é superior a 10.000 unidades.

( ) Certo   ( ) Errado

78. (CESPE – MJ – 2013) 

Se não houver alteração na estrutura de 
custos ou no preço de venda, um aumento 
de 2.500 unidades vendidas ocasionará um 
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aumento de R$ 6.000,00 no lucro líquido 
operacional.

( ) Certo   ( ) Errado

Com relação à análise custo-volume-lucro, 
julgue o item que se segue.

79. (CESPE – TCE-RO – 2013) 

Uma margem de segurança de cem unida-
des significa que as vendas de uma empresa 
podem cair até esse limite, sem que a em-
presa apresente prejuízos.

( ) Certo   ( ) Errado

Com relação à análise custo-volume-lucro, 
julgue o item que se segue.

80. (CESPE – TCE-RO – 2013) 

Aumento dos custos fixos e redução da mar-
gem de contribuição unitária são eventos 
que provocam redução do ponto de equilí-
brio.

( ) Certo   ( ) Errado

Acerca dos custos para tomada de decisões 
e dos sistemas de custo e informações ge-
renciais, julgue o item subsectivo.

81. (CESPE – ANTT – 2013) 

Considere que o custo fixo de uma pizzaria 
seja o pagamento de aluguel no valor de 
R$ 5.000,00, que o custo variável unitário 
da pizza seja de R$ 2,00 e que cada unida-
de seja vendida por R$ 10,00. Nesse caso, a 
pizzaria deve produzir e vender, no mínimo, 
645 pizzas, para pagar todos os custos fixos 
e variáveis.

( ) Certo   ( ) Errado

Determinada indústria fabricou e vendeu 
10.000 unidades de seu único produto no 
último mês. Seus custos variáveis unitários 

foram de R$ 20,00 e os fixos totais soma-
ram R$ 132.000,00. Seu preço de venda é 
de R$ 35,00 por unidade.

Com base nessa situação hipotética, julgue 
o item subsequente.

82. (CESPE – ANS – 2013) 

A margem de segurança da empresa no mês 
dado foi superior a 1.000 unidades.

( ) Certo   ( ) Errado

Uma empresa vendeu 50.000 unidades de 
determinado produto, obtendo uma re-
ceita total de venda de R$ 2 milhões. Seus 
custos variáveis somaram R$ 1,2 milhão e 
suas despesas fixas totalizam R$ 650 mil.

Considerando que essas informações se-
jam as únicas relevantes para a realização 
da análise de custo, volume e lucro da em-
presa, julgue os itens que se seguem.

83. (CESPE – ANATEL – 2014) 

Um aumento de 10% no preço de ven-
da, para fazer face a um aumento de R$ 
65.000,00 nos custos fixos, mantidos cons-
tantes os custos variáveis, implicará um 
ponto de equilíbrio de mais de R$ 1,55 mi-
lhões.

( ) Certo   ( ) Errado

84. (CESPE – ANATEL – 2014) 

Para atingir uma meta de lucro de 10%, 
mantidos constantes o preço de venda uni-
tário e os custos fixos e variáveis atuais, a 
empresa deverá vender pelo menos 55.000 
unidades do referido produto.

( ) Certo   ( ) Errado
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85. (CESPE – ANATEL – 2014) 

Na situação em tela, a empresa atingirá o 
ponto de equilíbrio se vender, pelo menos, 
R$ 1,7 milhão.

( ) Certo   ( ) Errado

No que diz respeito à contabilidade geren-
cial, julgue o próximo item.

87. (CESPE – ANATEL – 2014) 

A análise de custo-volume-lucro é uma fer-
ramenta gerencial utilizada para identificar 
a combinação mais favorável de custos vari-
áveis, custos fixos, preço de venda, volume 
de vendas e mix de venda para o aumento 
da rentabilidade da empresa

88. (CESPE – PE – 2016) 

Determinada indústria fabricante de rotea-
dores apresentou o seguinte resultado em 
abril de 2016, referente à venda de 1.000 
unidades do produto:

Vendas R$ 160,000

(-) custos e despesas variáveis R$ 90.000

(-) custos e despesas fixos R$ 62.000

lucro líquido R$ 8.000

A referida indústria tem capacidade instala-
da suficiente para produzir 1.500 unidades 
do roteador. Considerando-se que a admi-
nistração da empresa tenha a intenção de 
utilizar componentes de melhor qualidade 
no processo de fabricação do roteador ― o 
que deverá gerar um aumento de R$ 10 no 
custo variável unitário do produto ― e que 
a melhoria da qualidade final do produto 
eleve a quantidade de unidades vendidas 
para 1.100 roteadores por mês, sem alterar 
o seu preço unitário, é correto afirmar que a 
aceitação da proposta provocará o seguinte 
efeito:

a) mesmo que a proposta viesse acompa-
nhada de uma redução de custos e des-
pesas fixas no valor de R$ 5.000, não 
seria recomendável aceitá-la.

b) o lucro da empresa sofrerá uma redu-
ção de 50%, sendo recomendável não 
se adotar a proposta elaborada pela ad-
ministração da empresa.

c) o aumento da produção deve afetar o 
valor dos custos e das despesas fixos da 
empresa.

d) apesar de a margem de contribuição 
unitária sofrer uma redução de R$ 10, a 
margem de contribuição total aumenta-
rá em função do aumento da quantida-
de vendida.

e) para a empresa, seria indiferente a utili-
zação dos componentes de melhor qua-
lidade

Gabarito: 57. E 58. E 59. C 60. E 61. C 62. E 63. C 64. E 65. C 66. C 67. E 68. E 69. D 70. D 71. C 72. C  
73. E 74. C 75. E 76. E 77. E 78. E 79. C 80. C 81. E 82. C 83. C 84. E 85. E 86. X 87. C 88. B
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ANALISE DE BALANÇO

7 Análise econômico-financeira. 

7.1 Indicadores de liquidez. 

7.2 Indicadores de rentabilidade.

7.3 Indicadores de lucratividade. 

7.4 Análise vertical e horizontal. 

ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

É a técnica que consiste na decomposição, comparação e interpretação dos demonstrativos do 
estado patrimonial e do resultado econômico de uma entidade.

ANÁLISE VERTICAL (%)

COEFICIENTE: Percentagem de cada conta ou grupo de contas em relação ao seu conjunto.

ANÁLISE HORIZONTAL

INDICES: Comparação entre componentes do conjunto em períodos sucessivos.

Indice absoluto

Variação do valor dos elementos patrimoniais/resultado em períodos sucessivos.

Indice	relativo

Variação dos coeficientes (%) dos elementos patrimoniais/resultado em períodos sucessivos.

GRUPOS DE ÍNDICES

Para análise das Demonstrações Financeiras, pode-se utilizar os seguintes grupos de índices:

a) índices de liquidez – são utilizados para avaliar a capacidade de pagamento da empresa, 
isto é, constituem uma apreciação sobre se a empresa tem capacidade financeira para 
saldar seus compromissos;

Os principais índices de liquidez são:

a) liquidez corrente;
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b) liquidez imediata;

c) liquidez seca;

d) liquidez geral.

ÍNDICES DE ESTRUTURA

Os índices que compõem esse grupo (estrutura dos ca pitais: capital próprio e capital de 
terceiros) procuram mostrar a política de decisões financeiras

da empresa, em termos de obtenção e aplicação de recursos.

Os índices de estrutura são:

a) Endividamento geral;

b) Composição do endividamento;

c) Imobilização do capital próprio;

d) Imobilização de recursos permanentes (não-correntes).

ÍNDICES DE RENTABILIDADE

A rentabilidade mostra quanto o capital investido rendeu, indicando assim qual a situação 
econômica da empresa.

São índices de rentabilidade:

a) rentabilidade do ativo;

b) rentabilidade do patrimônio líquido.

c) Giro do Ativo

ÍNDICES DE LUCRATIVIDADE

Mostra quanto das Vendas Líquidas se transfora em LUcro.

a) Margem Líquida

b) Margem Bruta.

c) Margem Operacional
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Questões

Acerca da classificação dos itens patrimo-
niais, da sua movimentação e do reflexo 
desta no capital circulante líquido, julgue o 
item seguinte.

1. (CESPE – STF – 2008) 

O aumento do saldo do ativo intangível ad-
vindo de pagamento por aquisição de mar-
ca provocará redução no capital circulante 
líquido imediatamente.

( ) Certo   ( ) Errado 

Com respeito à análise das demonstrações 
contábeis das empresas, julgue o item.

2. (CESPE – TCU – 2011) 

Uma empresa com estoque igual a R$ 3 mi-
lhões e liquidez seca igual a 93,8% não de-
penderá da venda de seu estoque para rea-
lizar o pagamento das suas dívidas de curto 
prazo.

( ) Certo   ( ) Errado

A elaboração de indicadores tem por finali-
dade avaliar o desempenho de determina-
da entidade a partir de diferentes critérios. 
Em relação a essa matéria, julgue o item 
subsequente.

3. (CESPE – TRE-RJ – 2012) 

Se o índice de liquidez corrente for menor 
que um, o resultado demonstra folga no 
disponível para uma possível liquidação das 
obrigações de curto prazo.

( ) Certo   ( ) Errado

conta valor (R$) 
impostos sobre lucro 12 
prejuízo acumulado após apuração do resultado do período 80 
despesa de salários 90 
telefone a pagar 120 
despesa de combustíveis 120 
despesa de energia 219 
despesa de material 223 
encargos sobre folha de pagamento a recolher 320 
gastos com desenvolvimento de novos produtos 400 
reservas 430 
empréstimos a pagar 490 
salários a pagar 550 
aplicações financeiras 780 
ações de controladas e coligadas 800 
abatimento sobre vendas 880 
fornecedores de estoques 890 
impostos a recolher 890 
veículos e máquinas 1.100 
estoque de mercadorias para revenda 1.120 
custo das mercadorias vendidas 1.134 
disponibilidades 1.900 
duplicatas a receber em longo prazo 2.190 
duplicatas a pagar de longo prazo 2.310 
clientes 3.200 
receita bruta de vendas 3.450 
capital social 5.570 

 

Com base no fragmento de balancete de 
verificação apresentado acima, é correto 
concluir que:

4. (CESPE – ANATEL – 2009) 

o índice de liquidez geral apurado é maior 
que 1,80.

( ) Certo   ( ) Errado

5. (CESPE – ANATEL – 2009) 

o índice de liquidez corrente apurado é me-
nor que 2,0.

( ) Certo   ( ) Errado



 

www.acasadoconcurseiro.com.br3538

6. (CESPE – ANATEL – 2009)

o índice de liquidez imediata é maior que 
0,45.

( ) Certo   ( ) Errado

7. (CESPE – ANATEL – 2009) 

o índice de liquidez seca é menor que 1,6.

( ) Certo   ( ) Errado

Determinada empresa tem investimentos 
de R$ 6.200.000,00 em ativos circulantes e 
R$ 7.800.000,00 em ativos não circulantes. 
A demonstração de resultado da empresa 
mostra que suas receitas líquidas somam 
R$ 9.000.000,00; o custo dos produtos ven-
didos, R$ 3.700.000,00; e as despesas ope-
racionais, excluindo-se as financeiras, R$ 
1.400.000,00. Atualmente, metade de seus 
investimentos é financiada por terceiros, 
com um custo de captação de 10%.

Com base na situação hipotética acima, 
admitindo a existência de uma alíquota de 
imposto de renda de 20% sobre o lucro, jul-
gue os itens a seguir.

8. (CESPE – ABIN – 2010) 

O índice do retorno sobre o ativo da empre-
sa foi de aproximadamente 23%. 

( ) Certo   ( ) Errado

9. (CESPE – ABIN – 2010) 

O índice do retorno sobre o patrimônio lí-
quido foi de aproximadamente 36%.

( ) Certo   ( ) Errado

componente/conta valor

despesas administrativas R$ 5.540

despesas de vendas R$ 8.500

custo das mercadorias 
vendidas R$ 38.500

receita de vendas R% 60.900

ativo total R$ 120.000

custo do capital de terceiros 2% ao mês

capital próprio 40%

Considere que as informações contidas na 
tabela acima correspondam aos dados, no 
mês de fevereiro de 2009, da conta de uma 
empresa. Com base nesses dados, julgue o 
item que se segue.

10. (CESPE – ANATEL – 2009) 

O retorno sobre capital próprio (RSCP) apu-
rado é menor que 16%.

( ) Certo   ( ) Errado

11. (CESPE – ANATEL – 2009)

O retorno sobre o ativo (RSA) apurado é 
maior que 5,5%.

( ) Certo   ( ) Errado

Em relação aos indicadores utilizados para 
análise econômico-financeira de uma em-
presa, julgue o item seguinte.

12. (CESPE – CNJ – 2013) 

A redução do ativo total médio, sem refle-
xo no lucro operacional, aumenta a taxa de 
retorno gerado pelas aplicações realizadas 
por uma empresa em seus ativos.

( ) Certo   ( ) Errado

Em relação aos indicadores utilizados para 
análise econômico-financeira de uma em-
presa, julgue o item seguinte.



www.acasadoconcurseiro.com.br 3539

MTE - Auditor Fiscal do Trabalho – Contabilidade Geral – Prof. Sílvio Sande

13. (CESPE – CNJ – 2013) 

O retorno sobre o patrimônio líquido deve 
ser sempre comparado à taxa de retorno 
mínimo exigido pelo acionista. Por conse-
guinte, para tornar-se atraente, o investi-
mento deve oferecer uma rentabilidade 
pelo menos igual ao custo de oportunidade.

( ) Certo   ( ) Errado

A elaboração de indicadores tem por finali-
dade avaliar o desempenho de determina-
da entidade a partir de diferentes critérios. 
Em relação a essa matéria, julgue o item 
subsequente.

14. (CESPE – TRE-RJ – 2012) 

O indicador de margem líquida evidencia 
qual foi o retorno que a empresa obteve 
frente ao que conseguiu gerar de receitas.

( ) Certo   ( ) Errado

Considerando os dados apresentados na tabela acima, referentes ao balanço patrimonial de 
uma organização hipotética, julgue os itens que se seguem.

15. (CESPE – AFT – 2013) 

Em 2012, o índice de liquidez seca foi me-
nor que 1.

( ) Certo   ( ) Errado

16. (CESPE – AFT – 2013) 

O índice de liquidez imediata em 2011 foi 
igual a 2.

( ) Certo   ( ) Errado

Acerca das taxas de retorno e dos indica-
dores de estrutura de capital e solvência, 
julgue o item a seguir.

17. (CESPE – TCU – 2013) 

O índice de liquidez corrente resulta da di-
visão do ativo circulante pelo passivo circu-
lante e mede a capacidade de pagamento 
da empresa a longo prazo.

( ) Certo   ( ) Errado



 

www.acasadoconcurseiro.com.br3540

Com relação aos indicadores empregados 
para a análise de demonstrações financei-
ras, julgue o item subsequente.

18. (CESPE – MJ – 2013) 

Liquidez corrente igual a 1,2 e liquidez geral 
igual a 0,8 revelam uma situação em que a 
menor capacidade de pagamento de dívidas 
encontra-se na relação desfavorável entre 
os recebíveis e os exigíveis de longo prazo, 
na data da apuração dos indicadores.

( ) Certo   ( ) Errado

Determinada empresa apresentou a situ-
ação patrimonial conforme os valores, em 
reais, abaixo referidos.

 

Com base nessas informações, julgue os 
itens que se seguem, relativo aos indicado-
res de liquidez.

19. (CESPE – TCE-RO – 2013) 

Nessa situação, enquanto o índice de liqui-
dez geral é maior que 1, o índice de liquidez 
seca é menor que 1.

( ) Certo   ( ) Errado

20. (CESPE – TCE-RO – 2013) 

Nessa situação, o índice de liquidez corren-
te é maior que 1,5, consequentemente o ca-
pital circulante líquido é positivo.

( ) Certo   ( ) Errado

Com relação à análise econômico-financei-
ra de empresas com base em demonstra-
ções contábeis, julgue os itens seguintes.

21. (CESPE – TCE-RO – 2013) 

A obtenção de empréstimos para pagamen-
to no longo prazo é um meio empregado 
por empresas para aumentar os seus índi-
ces de liquidez corrente e de liquidez ime-
diata.

( ) Certo   ( ) Errado

22. (CESPE – TCE-RO – 2013) 

Uma empresa que apresenta índice de liqui-
dez corrente igual a 1,2 e índice de liquidez 
seca igual a 1,1 depende da realização de 
ativos correntes com liquidez mais baixa, 
como os estoques e as despesas antecipa-
das, para saldar as suas dívidas de curto 
prazo.

indicadores 31/12/2012 31/12/2011

liquidez 
corrente 1,19 1,16

liquidez geral 0,68 0,66
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liquidez seca 0,83 0,81

liquidez 
imediata 0,04 0,03

A tabela acima mostra os indicadores de 
liquidez da empresa XYZ no encerramento 
dos exercícios sociais de 2011 e 2012. Com 
base nesses indicadores, julgue os itens 
que se seguem.

23. (CESPE – MPU – 2013) 

A ampliação do horizonte temporal para 
a avaliação da capacidade de pagamento 
da empresa, com a inclusão, na análise, de 
itens realizáveis a longo prazo e exigíveis a 
longo prazo, revela uma piora na capacida-
de financeira da empresa. Desse modo, me-
nos de 70% do valor dos exigíveis de curto e 
longo prazos poderia ser quitado com recur-
sos disponíveis e realizáveis no curto e lon-
go prazos nas datas apresentadas.

( ) Certo   ( ) Errado

24. (CESPE – MPU – 2013) 

É correto afirmar que o capital circulante 
líquido da empresa foi positivo nos perío-
dos analisados, embora fique evidente que, 
para o cumprimento de todas as obrigações 
assumidas no curto prazo, a empresa de-
pendia da realização financeira de itens de 
baixa liquidez registrados no seu ativo cir-
culante. É correto afirmar, ainda, que, se a 
empresa pretendesse utilizar caixas e equi-
valentes de caixa para saldar todas as dívi-
das de curto prazo nas datas apresentadas, 
menos de 5% do montante dessas dívidas 
teriam sido quitadas.

( ) Certo   ( ) Errado

Em relação aos indicadores de liquidez, jul-
gue o próximo item.

25. (CESPE – ANTAQ – 2014) 

Os indicadores de liquidez são sinalizadores 
dinâmicos da capacidade econômica dos 
negócios de uma empresa.

( ) Certo   ( ) Errado

Em relação aos indicadores de liquidez, jul-
gue o próximo item.

26. (CESPE – ANTAQ – 2014) 

Considere que o indicador de liquidez cor-
rente da empresa Alfa seja igual a 1,40, e o 
da empresa Gama, igual a 0,40. Nessa hipó-
tese, o indicador revela que a empresa Alfa 
possui capital circulante líquido positivo, ao 
passo que a empresa Gama possui capital 
de giro negativo.

( ) Certo   ( ) Errado

Considerando que uma empresa apresen-
te índices de liquidez imediata, de liquidez 
corrente, de liquidez seca e de liquidez geral 
iguais a 0,70; 1,80; 0,70 e 1,80, respectiva-
mente, e que todos os ativos estejam clas-
sificados no ativo circulante, julgue os itens

27. (CESPE – MPU – 2015) 

O saldo do passivo não circulante será infe-
rior ao saldo do passivo circulante.

( ) Certo   ( ) Errado

28. (CESPE – MPU – 2015) 

O saldo dos estoques será superior ao saldo 
do passivo não circulante.

( ) Certo   ( ) Errado

29. (CESPE – MPU – 2015)

O saldo do passivo exigível será igual ao sal-
do das disponibilidades.

( ) Certo   ( ) Errado
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30. (CESPE – MPU – 2015) 

O saldo dos estoques será inferior ao saldo 
das disponibilidades.

( ) Certo   ( ) Errado

Em relação à análise econômico-financeira 
de empresas, julgue o item a seguir.

31. (CESPE – TELEBRÁS – 2015)

A liquidez imediata corresponde à razão en-
tre o ativo circulante e o passivo circulante, 
e será tanto maior quanto mais alta se apre-
sentar a capacidade da empresa de finan-
ciar suas necessidades de capital de giro.

( ) Certo   ( ) Errado

No que diz respeito às limitações no pro-
cesso de análise de indicadores, julgue o 
item subsequente.

32. (CESPE – TCE-PA – 2016) 

O índice de liquidez corrente não revela a 
qualidade dos itens que compõem o ativo 
circulante, o que inviabiliza a realização de 
avaliação acerca da real capacidade de es-
ses ativos liquidarem os passivos de curto 
prazo.

( ) Certo   ( ) Errado

Em relação aos indicadores utilizados para 
análise econômico-financeira de uma em-
presa, julgue o item seguinte.

33. (CESPE – CNJ – 2013) 

O retorno sobre o patrimônio líquido deve 
ser sempre comparado à taxa de retorno 
mínimo exigido pelo acionista. Por conse-
guinte, para tornar-se atraente, o investi-
mento deve oferecer uma rentabilidade 
pelo menos igual ao custo de oportunidade.

( ) Certo   ( ) Errado

34. (CESPE – AFT – 2014) 

No que se refere à análise econômico-fi-
nanceira de empresas, julgue o item subse-
cutivo.

Caso uma empresa, na comparação entre 
dois exercícios subsequentes, demonstre 
variação positiva em seu lucro operacional 
líquido e variação negativa no total de in-
vestimentos, ela apresentará melhora em 
seu retorno sobre investimentos.

( ) Certo   ( ) Errado
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Com base no balanço patrimonial hipotético acima apresentado, em milhões de reais, julgue 
o item que segue. Nesse sentido, considere que o giro do ativo da empresa tenha sido de 3 
vezes, em 2011, e 2,75 vezes, em 2012, e que o lucro operacional líquido tenha somado R$ 80 
milhões, em 2012, e R$ 65 milhões, em 2011.

35. (CESPE – ANS – 2013) 

O retorno sobre investimento de 2012 foi superior a 25%.

( ) Certo   ( ) Errado

 

grupo de contas ano 1 ano 2

ativo circulante 110 95

ativo não circulante

realizável a longo prazo 184 192

ativos de caráter permanente 390 445

passivo circulante 90 106

exigível a longo prazo 200 236

patrimônio líquido 394 390

receitas operacionais 4.000 4.600

lucro operacional líquido 320 400
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Considerando que a tabela anterior, cujos 
valores estão descritos em R$ milhões, te-
nha sido extraída da contabilidade de deter-
minada empresa ao longo de dois exercícios 
consecutivos, julgue os itens subsequentes.

36. (CESPE – FUB – 2015) 

A rentabilidade dos recursos próprios pio-
rou do ano 1 para o ano 2.

( ) Certo   ( ) Errado

37. (CESPE – FUB – 2015) 

A margem operacional líquida do ano 2 foi 
inferior à do ano 1.

( ) Certo   ( ) Errado

Com relação à análise econômico-financei-
ra de empresas com base em demonstra-
ções contábeis, julgue o item seguinte.

38. (CESPE – TCE-RO – 2013) 

A margem operacional e a margem líquida, 
que são indicadores que avaliam a eficiên-
cia da empresa em gerar lucro por meio de 
vendas, apresentam como denominador o 
ativo total médio.

( ) Certo   ( ) Errado

Julgue o item seguinte, acerca da análise 
de demonstrações contábeis com base em 
indicadores de desempenho.

39. (CESPE – MPU – 2013) 

A margem líquida é um indicador que revela 
o quanto a entidade ganhou, em termos de 
lucro operacional, em cada unidade mone-
tária de venda realizada.

( ) Certo   ( ) Errado

Com relação aos conceitos de análise das 
demonstrações contábeis envolvendo re-
torno sobre o capital empregado e análise 
da lucratividade, julgue o item que se se-
gue.

40. (CESPE – TCU – 2013) 

A lucratividade de uma empresa pode ser 
avaliada em relação às vendas, aos ativos 
e ao patrimônio líquido, e, por ser relativa, 
sua análise independe do setor de atuação 
da empresa.

( ) Certo   ( ) Errado
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Com base na tabela anterior, que apresen-
ta o balanço patrimonial da companhia hi-
potética ABC, julgue o item a seguir.

41. (CESPE – TCE-RN – 2015) 

A análise vertical permite concluir que a re-
presentatividade dos estoques nos investi-
mentos totais da empresa foi, nos dois perí-
odos contábeis, superior a 30%.

( ) Certo   ( ) Errado

Com referência às análises horizontal e 
vertical, a tendências e a grupos de compa-
ração, julgue o item a seguir.

42. (CESPE – TCU – 2015) 

A análise horizontal é um processo compa-
rativo, expresso em porcentagem, que se 
aplica ao se relacionar uma conta ou grupo 
de contas com um valor afim ou relacioná-
vel, identificado no mesmo demonstrativo. 
A análise vertical, por sua vez, é a compara-
ção entre os valores de uma mesma conta 
ou grupo de contas em diferentes exercícios 
sociais.

( ) Certo   ( ) Errado

No que se refere à análise econômico-fi-
nanceira de empresas, julgue o item subse-
cutivo.

43. (CESPE – AFT – 2014) 

O aumento da participação de um item pa-
trimonial em relação ao total do grupo do 
qual faz parte pode ser verificada pela apli-
cação combinada das análises vertical e ho-
rizontal.

( ) Certo   ( ) Errado

No que se refere à análise econômico-
-financeira das organizações, inclusive em 
seus aspectos qualitativos, julgue o próxi-
mo item.

44. (CESPE – TCDF – 2014) 

A análise vertical constitui procedimento 
suficiente para identificar mudança no peso 
de um item de ativo em relação ao ativo to-
tal.

( ) Certo   ( ) Errado

No que se refere à análise econômico-
-financeira das organizações, inclusive em 
seus aspectos qualitativos, julgue o próxi-
mo item.

45. (CESPE – TCDF – 2014) 

A análise horizontal permite identificar pa-
drões de comportamento dos indicadores de 
uma empresa, o que possibilita a construção 
de índices-padrão, utilizados para avaliar o 
desempenho futuro dessa empresa.

( ) Certo   ( ) Errado

Gabarito: 1. C 2. E 3. E 4. E 5. E 6. C 7. E 8. C 9. C 10. C 11. C 12. C 13. C 14. C 15. C 16. E 17. C  
18. C 19. Nula 20. Nula 21. C 22. E 23. C 24. C 25. E 26. C 27. C 28. C 29. E 30. E 31. E 32. C 33. C 34. C  
35. C 36. E 37. E 38. E 39. E 40. E 41. E 42. E 43. C 44. C 45. E
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INCORPORAÇÃO, FUSÃO E CISÃO 

Incorporação, fusão e cisão são formas de reorganização jurídica de sociedades. Essas 
operações tornam possíveis a transmissão de patrimônio ou do quadro de sócios sem que haja 
a necessidade de dissolução e liquidação da sociedade. 

A reorganização é muito utilizada na forma de racionalizar as operações da empresa, para, 
assim, torná-la mais adequada à concorrência de mercado. 

Aspectos Gerais 

A reorganização societária pode ser operada entre tipos iguais ou diferentes e devem ser 
deliberadas na forma prevista para alteração dos respectivos estatutos ou contratos sociais. 

Nas operações em que há constituição de sociedade, devem ser observadas as normas 
reguladoras de constituição de seu tipo. Dessa forma, a fusão de duas sociedades limitadas 
para criação de uma sociedade anônima deverá ser observada as disposições previstas na 
legislação societária, Lei 6.404/1976. 

Os sócios ou acionistas receberam diretamente da sociedade emissora, em substituição às 
quotas ou ações anteriores, os direitos que detinham na sociedade anterior. 

Se a incorporação, fusão ou cisão envolverem companhia aberta, as sociedades que a sucederem 
serão também abertas, devendo obter o respectivo registro e, se for o caso, promover a 
admissão de negociação das novas ações no mercado secundário, no prazo máximo de cento 
e vinte dias, contados da data da assembléia-geral que aprovou a operação, observando as 
normas pertinentes baixadas pela CVM, art. 223 da Lei 6.404/1976. 

O descumprimento do previsto no parágrafo anterior dará ao acionista direito de retirar-se da 
companhia, mediante reembolso do valor das suas ações, conforme previsto no art. 45, nos 
trinta dias seguintes ao término do prazo nele referido, observado o disposto nos §§ 1º e 4º do 
art. 137 da Lei 6.404/1976. 

Cabe à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), conforme previsto no artigo 226, § 3º, da Lei 
6.404/1976, a regulamentação quanto à avaliação e contabilização das operações de fusão, 
incorporação e cisão, que envolvam companhias abertas. 

Antes da formalização do processo, há necessidade de um pré-contrato, cuja sua natureza 
jurídica é denominada de protocolo, que conforme previsto no artigo 224 da Lei 6.404/76 será 
firmado pelos órgãos de administração ou sócios das sociedades interessadas, que deve conter 
as condições que se realizará a incorporação, a fusão ou a cisão, e deve incluir, dentre outros 
aspectos: 

 • o número, espécie e classe das ações que serão atribuídas em substituição dos direitos 
de sócios que se extinguirão e os critérios utilizados para determinar as relações de 
substituição;  

 • os elementos ativos e passivos que formarão cada parcela do patrimônio, no caso de cisão;  

 • os critérios de avaliação do patrimônio líquido, a data a que será referida a avaliação, e o 
tratamento das variações patrimoniais posteriores;  
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 • a solução a ser adotada quanto às ações ou quotas do capital de uma das sociedades 
possuídas por outra;  

 • o valor do capital das sociedades a serem criadas ou do aumento ou redução do capital das 
sociedades que forem parte na operação;  

 • o projeto ou projetos de estatuto, ou de alterações estatutárias, que deverão ser aprovados 
para efetivar a operação;  

 • todas as demais condições a que estiver sujeita a operação.  As operações de fusão, cisão 
e incorporação, devem ser submetidas à deliberação da Assembleia Geral das Companhias 
interessadas, mediante justificação, conforme artigo 225 da Lei 6.404/1976, na qual serão 
expostos, pelo menos:  I – os motivos ou fins da operação, e o interesse da companhia em 
sua realização;  II – as ações que os acionistas preferenciais receberão e as razões  para a 
modificação dos seus direitos, se prevista;  III – a composição, após a operação, segundo 
espécies e classes das ações do capital das companhias que deverão emitir ações em 
substituição às que deverão extinguir; IV – o valor de reembolso das ações a que terão 
direito os acionistas dissidentes. 

As operações de incorporação, fusão e cisão somente poderão ser efetivadas nas condições 
aprovadas se os peritos nomeados determinarem que o valor do patrimônio ou patrimônios 
líquidos a serem vertidos para a formação do capital social é, ao menos, igual ao montante 
do capital a realizar, conforme previsto no artigo 226, da Lei 6.404/1976. O racional para tal 
determinação é vetar que tais operações sejam realizadas com a transferência de acervo líquido 
negativo, o que acarretaria uma redução no capital social. 

Participação	Societária	

As ações ou cotas do capital da sociedade a ser incorporada que forem de propriedade da 
companhia incorporadora poderão, conforme dispuser o protocolo de incorporação, ser 
extintas, ou substituídas por ações em tesouraria da incorporadora, até o limite dos lucros 
acumulados e reservas, exceto a legal, conforme Art. 226, § 1º, da Lei 6.404/1975. 

O previsto no parágrafo anterior aplicar-se-á os mesmos procedimentos descritos 
anteriormente nos casos de fusão, quando uma das sociedades fundidas for proprietária de 
ações ou quotas de outra, e de cisão com incorporação, quando a companhia que incorporar 
parcela do patrimônio da cindida for proprietária de ações ou quotas do capital desta. § 2º do 
Artigo 226, da Lei 6.404/1976. 

Incorporação 

A incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que 
lhes sucede em todos os direitos e obrigações, conforme artigo 227 da lei 6.404/1976. 

Fusão 

A fusão é a operação pela qual se unem duas ou mais sociedades para formar sociedade nova, 
que lhes sucederá em todos os direitos e obrigações, conforme art. 228 da Lei 6.404/1976. 
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Neste processo é constituída uma nova sociedade que assume a condição de titular de todos os 
ativos e passivos das sociedades fundidas. 

Cisão 

A cisão é a operação pela qual a companhia transfere parcelas do seu patrimônio para uma 
ou mais sociedades, constituídas para esse fim ou já existentes, extinguindo-se a companhia 
cindida, se houver versão de todo o seu patrimônio, ou dividindo-se o seu capital, se parcial a 
versão, art. 229 da Lei 6.404/1976. 

A cisão com versão de parcela de patrimônio em sociedade já existente obedecerá às 
disposições sobre incorporação, Art. 229, § 3º, conjugado com o art. 227 da Lei 6.404/1976. 2.7 
Observações Gerais 

Quando do processo de cisão, as ações atribuídas em proporção diferente requer aprovação de 
todos os titulares, inclusive das ações sem direito a voto. 

Conforme art. 230, da Lei 6.404/1976, o prazo para o exercício do direito de retirada, no caso 
de incorporação ou fusão, previsto no art. 137, será contato a partir da publicação da ata que 
aprovar o protocolo e/ou justificação, mais o pagamento só será devido se a operação for 
efetivada. 

Dos Debenturistas 

Os debenturistas são credores da empresa, assim a companhia emissora de debêntures em 
circulação, quando do processo de incorporação, fusão ou cisão, haverá a necessidade de prévia 
aprovação desses debenturistas, reunidos em assembleia especialmente convocada para esse 
fim. 

Caso seja assegurado aos debenturistas, o resgate desses títulos, durante o prazo mínimo de 
seis meses, a contar da data da publicação das atas das assembléias relativas à operação, o 
resgate das debêntures de quem forem titulares, ficará desobrigada da aprovação dessa 
assembleia. 

Dos Credores 

O credor poderá pleitear judicialmente a anulação da operação, incorporação ou fusão, até 60 
(sessenta) dias depois de publicados os atos relativos à incorporação. Findo esse prazo, decairá 
o direito do credor. 

Existe a possibilidade de qualquer credor pedir a separação de patrimônios caso haja a falência 
da sociedade incorporadora ou da sociedade nova. 

Na cisão com extinção da companhia cindida, as sociedades que absorverem parcelas do 
seu patrimônio responderão solidariamente pelas obrigações da companhia extinta. A 
companhia cindida que subsistir e as que absorverem parcelas do seu patrimônio responderão 
solidariamente pelas obrigações da primeira anteriores à cisão. 
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"Quorum"	Qualificado	

Conforme o art. 136, da Lei 6.404/1976, existe a necessidade da aprovação de acionistas que 
representem metade,no mínimo, das ações com direito a voto, se maior quorum não for exigido 
pelo estatuto da companhia cujas ações não estejam admitidas à negociação em bolsa ou no 
mercado de balcão, para deliberação sobre: 

I – criação de ações preferenciais ou aumento de classe de ações preferenciais existentes, 
sem guardar proporção com as demais classes de ações preferenciais, salvo se já previstos ou 
autorizados pelo estatuto; 

II – alteração nas preferências, vantagens e condições de resgate ou amortização de uma ou 
mais classes de ações preferenciais, ou criação de nova classe mais favorecida; 

III – redução do dividendo obrigatório; IV – fusão da companhia, ou sua incorporação em outra; 
V – participação em grupo de sociedades (art. 265); VI – mudança do objeto da companhia; VII 
– cessação do estado de liquidação da companhia; VIII – criação de partes beneficiárias; IX – 
cisão da companhia; X – dissolução da companhia. 

Nos casos dos incisos I e II, a eficácia da deliberação depende de prévia aprovação ou da 
ratificação, em prazo improrrogável de um ano, por titulares de mais da metade de cada 
classe de ações preferenciais prejudicadas, reunidos em assembleia especial convocada pelos 
administradores e instalada com as formalidades da Lei 6.404/1976. 

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) pode autorizar a redução do quorum previsto 
no parágrafo anterior no caso de companhia aberta com a propriedade das ações dispersa 
no mercado, e cujas 3 (três) últimas assembleias tenham sido realizadas com a presença 
de acionistas representando menos da metade das ações com direito a voto. Neste caso, a 
autorização da Comissão de Valores Mobiliários será mencionada nos avisos de convocação e a 
deliberação com quorum reduzido somente poderá ser adotada em terceira convocação. 

Direito	de	Retirada	

Conforme art. 137, da Lei 6.404/1976, a aprovação das matérias previstas nos incisos I a VI e IX 
do art. 136 dá ao acionista dissidente o direito de retirar-se da companhia, mediante reembolso 
do valor das suas ações (art. 45), observadas as seguintes normas: 

I – nos casos dos incisos I e II do art. 136, somente terá direito de retirada o titular de ações de 
espécie ou classe prejudicadas; 

II – nos casos dos incisos IV e V do art. 136, não terá direito de retirada o titular de ação de 
espécie ou classe que tenha liquidez e dispersão no mercado, considerando-se haver: 

a) liquidez, quando a espécie ou classe de ação, ou certificado que a represente, integre índice 
geral representativo de carteira de valores mobiliários admitido à negociação no mercado de 
valores mobiliários, no Brasil ou no exterior, definido pela Comissão de Valores Mobiliários; e 

b) dispersão, quando o acionista controlador, a sociedade controladora ou outras sociedades 
sob seu controle detiverem menos da metade da espécie ou classe de ação; 

III – no caso do inciso IX do art. 136, somente haverá direito de retirada se a cisão implicar: 
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a) mudança do objeto social, salvo quando o patrimônio cindido for vertido para sociedade 
cuja atividade preponderante coincida com a decorrente do objeto social da sociedade cindida; 

b) redução do dividendo obrigatório; ou 

c) participação em grupo de sociedades. 

IV – o reembolso da ação deve ser reclamado à companhia no prazo de 30 (trinta) dias contado 
da publicação da ata da assembleia-geral; 

V – o prazo para o dissidente de deliberação de assembleia especial (art. 136, § 1º) será contado 
da publicação da respectiva ata; 

VI – o pagamento do reembolso somente poderá ser exigido após a observância do disposto no 
§ 3º e, se for o caso, da ratificação da deliberação pela assembleia-geral. 

Avaliação dos Patrimônios 

O(s) patrimônio (s) das sociedades envolvidas nas operações de incorporação, fusão ou cisão, 
poderá ser realizado por três peritos ou empresa especializada em avaliação, conforme previsto 
no art. 8º da Lei 6.404/1976. Dependendo das sociedades envolvidas na operação, a avaliação 
do(s) patrimônio(s) poderá ser a valor contábil ou a valor justo. 

Conforme o art. 264 da Lei 6.404/1976, na incorporação, pela controladora, de companhia 
controlada, a justificação, apresentada à assembleia-geral da controlada, deverá conter, além 
das informações previstas nos arts. 224 e 225, o cálculo das relações de substituição das ações 
dos acionistas não controladores da controlada com base no valor do patrimônio líquido das 
ações da controladora e da controlada, avaliados os dois patrimônios segundo os mesmos 
critérios e na mesma data, a preços de mercado, ou com base em outro critério aceito pela 
Comissão de Valores Mobiliários, no caso de companhias abertas. 

A avaliação dos dois patrimônios será feita por 3 (três) peritos ou empresa especializada e, no 
caso de companhias abertas, por empresa especializada. 
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Questões

De acordo com as normas do Conselho 
Federal de Contabilidade e da Comissão 
de Valores Mobiliários (CVM), a Lei nº 
6.404/1976 e a legislação complementar, 
bem como a doutrina contábil, julgue o 
item seguinte.

1. (CESPE – PF – 2004) 

Fusão é a operação pela qual se unem duas 
ou mais sociedades para formar sociedade 
nova, que lhes sucederá em todos os direi-
tos e obrigações. Cisão refere-se à transfe-
rência total do patrimônio da companhia 
para uma ou mais sociedades, constituídas 
para esse fim, ou já existentes, extinguindo-
-se a companhia cindida.

( ) Certo   ( ) Errado

Sobre os efeitos decorrentes de existência 
de empresas coligadas, fundidas ou cindi-
das, julgue o item subsecutivo.

2. (CESPE – TRE-RJ – 2012) 

Se determinada companhia está em situ-
ação de passivo a descoberto, sua parti-
cipação em processo de fusão com outra 
companhia somente poderá ocorrer se a 
assembleia de acionistas da companhia in-
corporadora autorizar a operação.

( ) Certo   ( ) Errado

Acerca dos aspectos relacionados a opera-
ções entre sociedades e ao comércio exte-
rior, julgue o item a seguir.

3. (CESPE – ANAC – 2012) 

Se determinada companhia for parcialmen-
te cindida e estipular no ato de cisão que as 
sociedades resultantes da operação serão 
responsáveis por parte da dívida da compa-
nhia original, sem cláusula de solidarieda-
de, os credores anteriores poderão se opor 
à transferência estipulada dos créditos.

( ) Certo   ( ) Errado

Julgue o item a seguir, a respeito de fusão, 
incorporação e cisão de empresas.

4. (CESPE – TJ-RO – 2012) 

Se a companhia X deixa de existir ao trans-
ferir seu patrimônio para a companhia Y, já 
existente, e para as companhias Z e W, que 
foram constituídas especialmente para esse 
fim, diz-se que ocorreu um processo de fu-
são total de empresas.

( ) Certo   ( ) Errado

Julgue o item a seguir, acerca de combina-
ção de negócios, incorporação, fusão e ci-
são.

5. (CESPE – CADE – 2014) 

Na incorporação, ocorre extinção da socie-
dade incorporada; na fusão, ocorre extin-
ção das sociedades pré-existentes, que dão 
lugar a uma sociedade nova; e, na cisão, o 
patrimônio é transferido, em sua totalidade 
ou em parte, para companhias existentes 
ou criadas para essa finalidade.

( ) Certo   ( ) Errado



 

www.acasadoconcurseiro.com.br3552

No que se refere aos aspectos contábeis re-
lacionados à reorganização societária, jul-
gue o item subsequente.

6. (CESPE – FUNRESP – 2016)

Nos casos de cisão total ou de incorporação, 
a contabilidade da empresa cindida ou in-
corporada deve baixar contabilmente todos 
os ativos e os passivos exigíveis.

( ) Certo   ( ) Errado

No que se refere aos aspectos contábeis re-
lacionados à reorganização societária, jul-
gue o item subsequente.

Situação hipotética: Duas empresas com 
interesses comuns, porém sem participa-
ção acionária entre si, apresentam a se-
guinte situação patrimonial.

empresa A empresa B

ativo (em R$) 200.000 100.000

passivo  
(em R$) 60.000 20.000

7. (CESPE – FUNRESP – 2016) 

Assertiva: Nesse caso, a fusão das empresas 
A e B gera uma nova empresa, com patri-
mônio líquido superior a R$ 215.000.

( ) Certo   ( ) Errado

No que se refere aos aspectos contábeis re-
lacionados à reorganização societária, jul-
gue o item subsequente.

Situação hipotética: Duas sociedades sob 
controle comum e sem participação de 
uma na outra realizaram uma operação em 
que uma delas transferiu para a outra to-
dos os seus ativos, no valor de R$ 300.000, 
e todos os seus passivos, avaliados em  
R$ 140.000. 

8. (CESPE – FUNRESP – 2016) 

Assertiva: Nesse caso, o aumento do patri-
mônio líquido da sociedade incorporadora 
será inferior a R$ 150.000 após a transfe-
rência.

( ) Certo   ( ) Errado

Gabarito: 1. E 2. E 3. C 4. E 5. C 6. C 7. C 8. E
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CPC’S

CPC 27

IMOBILIZADO

Objetivo

O objetivo deste Pronunciamento é estabelecer o tratamento contábil para ativos imobilizados, 
de forma que os usuários das demonstrações contábeis possam discernir a informação sobre o 
investimento da entidade em seus ativos imobilizados, bem como suas mutações. Os principais 
pontos a serem considerados na contabilização do ativo imobilizado são o reconhecimento dos 
ativos, a determinação dos seus valores contábeis e os valores de depreciação e perdas por 
desvalorização a serem reconhecidas em relação aos mesmos. 

Conceito

 • Lei das S.A.:

Art. 179. As contas serão classificadas do seguinte modo:

IV – no Ativo Imobilizado: os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à 
manutenção das atividades da companhia ou exercidos com esta finalidade, inclusive os 
decorrentes de operações que transfiram à companhia os benefícios, riscos e controle desses 
bens.

 •  CPC 27:

Ativo Imobilizado é o item tangível que:

a) é mantido para uso na produção ou fornecimento de mercadorias ou serviços, para aluguel 
a outros, ou para fins administrativos; e

b) se espera utilizar por mais de um período.

Mudanças no Imobilizado

(-) Bens incorpóreos → Ativo Intangível

(+) Ativos que não pertencem à empresa do ponto de vista jurídico mas que ela detém o seu 
controle, usufrui dos seus benefícios e assume os seus riscos
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(+) Bens contratados em operações de leasing financeiro

(-) Bens de caráter permanente, mas não destinadas ao uso nas operações, enquanto não 
definida sua destinação

↓
Investimentos

Definições

Valor contábil: é o valor pelo qual um ativo é reconhecido após a dedução da depreciação e da 
perda por redução ao valor recuperável acumuladas.

Custo: é o montante de caixa ou equivalente de caixa pago ou o valor justo de qualquer outro 
recurso dado para adquirir um ativo na data da sua aquisição ou construção ou ainda, se for o 
caso, o valor atribuído ao ativo quando inicialmente reconhecido de acordo com as disposições 
específicas de outros Pronunciamentos, 

Valor depreciável: é o custo de um ativo ou outro valor que substitua o custo, menos o seu 
valor residual.

Depreciação: é a alocação sistemática do valor depreciável de um ativo ao longo de sua vida 
útil.

Valor recuperável: é o maior valor entre o valor justo menos os custos de venda de um ativo e 
seu valor de uso.

Valor residual de um ativo: é o valor estimado que a entidade obteria com a venda do ativo, 
após deduzir as despesas estimadas de venda, caso o ativo já tivesse a idade e a condição 
esperadas para o fim de sua vida útil.

Vida útil: é

a) O período de tempo durante o qual a entidade espera utilizar o ativo; ou

b) O número de unidades de produção ou de unidades semelhantes que a entidade espera 
obter pela utilização do ativo.

Classificação

 • Bens em operação: são todos os recursos reconhecidos no Imobilizado já em utilização na 
geração da atividade objeto da sociedade.

 • Imobilizado em andamento: todas as aplicações de recursos em imobilizações, mas que 
ainda não estão operando.
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Terrenos

Essa conta registra os terrenos que estão sob o controle da empresa realmente utilizados nas 
operações, ou seja, onde se localizam a fábrica, os depósitos, os escritórios, as filiais, as lojas 
etc.

Lembre-se:

Os terrenos sem destinação definida devem ser classificados em Investimentos.

Sistemas	Aplicativos	–	software

Nesta conta é contabilizado o valor dos softwares adquiridos ou desenvolvidos pela empresa 
que tenham uma estreita ligação com o ativo corpóreo.

Ativo Intangível: caso esses softwares sejam identificáveis, separáveis, possam ser separados e 
transacionados pela entidade.

Imobilizado Biológico

Engloba todos os animais e/ou plantas vivos mantidos para uso na produção ou fornecimento 
de mercadorias ou serviços que se espera utilizar por mais de um exercício social, conforme 
CPC 27- Ativo Imobilizado e CPC 29 – Ativo Biológico e Produto Agrícola.

Direitos sobre Recursos Naturais

Abrange contas relativas aos custos incorridos na obtenção de direitos de exploração de jazidas 
de minério, de pedras preciosas e similares.

Tratamento específico: CPC 34 – Exploração e Avaliação de Recursos Minerais.

O CUSTO de um item do Ativo Imobilizado deve ser reconhecido como ATIVO se, e apenas se:

a) For provável que futuros benefícios econômicos associados ao item fluirão para a entidade; e

b) O custo do item puder ser mensurado confiavelmente.

Obs.: Sobressalentes, peças de reposição, ferramentas e equipamentos de uso interno são 
classificados como Imobilizado, quando a entidade espera usá-los por mais de um período.

Da mesma forma, se puderem ser utilizados somente em conexão com itens do Imobilizado, 
também são contabilizados como Ativo Imobilizado.

Critérios de Avaliação

Lei das S.A.:

Art. 183. No Balanço, os elementos do ativo serão avaliados segundo os seguintes critérios:
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V – os direitos classificados no Imobilizado, pelo custo de aquisição, deduzido do saldo da 
respectiva conta de depreciação, amortização ou exaustão.

↕
 Custo

(-) Depreciação, amortização ou exaustão
(-) Perdas estimadas por redução ao valor recuperável
(=) Valor líquido contábil

Custo Inicial

CPC 27 – O custo de um item do Ativo Imobilizado compreende:

a) Preço de aquisição, acrescido de impostos de importação e impostos não recuperáveis 
sobre a compra, depois de deduzidos os descontos comerciais e abatimentos;

b) Quaisquer custos diretamente atribuíveis para colocar o ativo no local e condição 
necessárias para o mesmo ser capaz de funcionar da forma pretendida pela administração;

c) Estimativa inicial dos custos de desmontagem e remoção do item e de restauração do local 
(sítio) no qual está localizado. Tais custos representam a obrigação em que a entidade 
incorre quando o item é adquirido ou como consequência de usá-lo durante determinado 
período para finalidades diferentes da produção de estoque durante esse período.

Exemplos de custos diretamente atribuíveis são: 

a) custos de benefícios aos empregados (tal como definidos no Pronunciamento Técnico CPC 
33 – Benefícios a Empregados) decorrentes diretamente da construção ou aquisição de 
item do ativo imobilizado; 

b) custos de preparação do local; 

c) custos de frete e de manuseio (para recebimento e instalação); 

d) custos de instalação e montagem; 

e) custos com testes para verificar se o ativo está funcionando corretamente, após dedução 
das receitas líquidas provenientes da venda de qualquer item produzido enquanto se 
coloca o ativo nesse local e condição (tais como amostras produzidas quando se testa o 
equipamento); e 

f) honorários profissionais. 

Exemplos que não são custos de um item do Ativo Imobilizado:

a) Custos de abertura de nova instalação;

b) Custos incorridos na introdução de novo produto, incluindo propaganda e atividades 
promocionais;

c) Custos da transferência das atividades para novo local, ou para nova categoria de clientes, 
incluindo custos de treinamento;
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d) Custos administrativos e outros custos indiretos.

Custos Subsequentes

Segundo o princípio de reconhecimento, a entidade não reconhece no valor contábil de um 
item do ativo imobilizado os custos da manutenção periódica do item. Pelo contrário, esses 
custos são reconhecidos no resultado quando incorridos. Os custos da manutenção periódica 
são principalmente os custos de mão-de-obra e de produtos consumíveis, e podem incluir o 
custo de pequenas peças. A finalidade desses gastos é muitas vezes descrita como sendo para 
“reparo e manutenção” de item do ativo imobilizado. 

Uma condição para continuar a operar um item do ativo imobilizado (por exemplo, uma 
aeronave) pode ser a realização regular de inspeções importantes em busca de falhas, 
independentemente das peças desse item serem ou não substituídas. Quando cada inspeção 
importante for efetuada, o seu custo é reconhecido no valor contábil do item do ativo 
imobilizado como uma substituição se os critérios de reconhecimento forem satisfeitos. 
Qualquer valor contábil remanescente do custo da inspeção anterior (distinta das peças físicas) 
é baixado. Isso ocorre independentemente do custo da inspeção anterior ter sido identificado 
na transação em que o item foi adquirido ou construído. Se necessário, o custo estimado de 
futura inspeção semelhante pode ser usado como indicador de qual é o custo do componente 
de inspeção existente, quando o item foi adquirido ou construído. 

Partes de alguns itens do ativo imobilizado podem requerer substituição em intervalos 
regulares. Por exemplo, um forno pode requerer novo revestimento após um número 
específico de horas de uso; ou o interior dos aviões, como bancos e equipamentos internos, 
pode exigir substituição diversas vezes durante a vida da estrutura. Itens do ativo imobilizado 
também podem ser adquiridos para efetuar substituição recorrente menos frequente, tal como 
a substituição das paredes interiores de edifício, ou para efetuar substituição não recorrente. 
Segundo o princípio de reconhecimento, a entidade reconhece no valor contábil de um item do 
ativo imobilizado o custo da peça reposta desse item quando o custo é incorrido se os critérios 
de reconhecimento forem atendidos. O valor contábil das peças que são substituídas é baixado. 

Mensuração

Obs.: 

O custo de um item do Imobilizado deve ser equivalente ao preço à vista na data do reconhecido.

Se o prazo de pagamento excede os prazos normais de crédito, a entidade deve reconhecer a 
diferença entre o valor à vista e o valor total a prazo como despesa com juros, pro rata temporis 
– Ajuste a Valor Presente. 

Exceção: os juros são reconhecidos no custo do item do Imobilizado quando são diretamente 
atribuíveis à aquisição, à construção ou à produção desse item. (CPC 20 – Custos de 
Empréstimos)
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Mensuração após o reconhecimento

Método do Custo: um item do Imobilizado deve ser apresentado no Balanço pelo seu custo 
deduzido da depreciação acumulada e das perdas estimadas por redução ao valor recuperável.

Método da Reavaliação: um item do Imobilizado pode ser apresentado pelo seu valor 
reavaliado, que representa seu valor justo no momento da reavaliação, deduzido da depreciação 
acumulada e das perdas estimadas por redução ao valor recuperável.

Lembre-se: a Lei nº 11.638/07 eliminou, a partir do início de 2008, a possibilidade da reavaliação 
de itens do Ativo Imobilizado. 

A entidade não reconhece no valor contábil de um item do ativo imobilizado os custos da 
manutenção periódica do item. Pelo contrário, esses custos são reconhecidos no resultado 
quando incorridos. Os custos da manutenção periódica são principalmente os custos de mão-
de-obra e de produtos consumíveis, e podem incluir o custo de pequenas peças. A finalidade 
desses gastos é muitas vezes descrita como sendo para “reparo e manutenção” de item do 
ativo imobilizado. 

Redução ao Valor Recuperável

Lei das S.A.:

Art. 183. 

§ 3º A companhia deverá efetuar, periodicamente, análise sobre a recuperação dos valores 
registrados no imobilizado e no intangível, a fim de que sejam: 

I – registradas as perdas de valor do capital aplicado quando houver decisão de interromper os 
empreendimentos ou atividades a que se destinavam ou quando comprovado que não poderão 
produzir resultados suficientes para recuperação desse valor; ou

II – revisados e ajustados os critérios utilizados para determinação da vida útil econômica 
estimada e para cálculo da depreciação, exaustão e amortização. 

Obs.: é obrigatória a aplicação do “Teste de impairment” pelo menos uma vez uma vez por ano.

Vida	útil

CPC 27

Os seguintes fatores são considerados na determinação da vida útil de um ativo:

a) Uso esperado do ativo que é avaliado com base na capacidade ou produção física esperadas 
do ativo;

b) Desgaste físico normal esperado, que depende de fatores operacionais tais como o número 
de turnos durante os quais o ativo será usado, o programa de reparos e manutenção e o 
cuidado e a manutenção do ativo enquanto estiver ocioso;
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c) Obsolescência técnica ou comercial proveniente de mudanças ou melhorias na produção, 
ou de mudanças na demanda do mercado para o produto ou serviço derivado do ativo;

d) Limites legais ou semelhantes no uso do ativo, tais como as datas de término dos contratos 
de arrendamento mercantil relativos ao ativo.

Depreciação

Lei das S.A.:

Art. 183.

§ 2º A diminuição do valor dos elementos dos ativos imobilizado e intangível será registrada 
periodicamente nas contas de:

a) depreciação, quando corresponder à perda do valor dos direitos que têm por objeto bens 
físicos sujeitos a desgaste ou perda de utilidade por uso, ação da natureza ou obsolescência.

É obrigatória a constante revisão dos parâmetros que levaram à definição do valor periódico da 
depreciação.

Cada componente de um item do Imobilizado com custo significativo em relação ao custo total 
do item deve ser depreciado separadamente.

Cessa a depreciação quando o ativo é desativado por baixa de qualquer natureza ou 
transferência para ativo não circulante mantido para venda, ou para estoque, mas não cessa 
por ociosidade.  

Se inicia quando este está disponível para uso.

         ↓
Está no local e em condição de funcionamento na forma pretendida pela administração

Deve cessar na data em que o ativo é classificado como mantido para venda, ou ainda, na data 
em que o ativo é baixado, o que ocorrer primeiro.

	   A depreciação não cessa quando o ativo se torna ocioso, ou é retirado do uso normal, a 
não ser que ele esteja totalmente depreciado. No entanto, de acordo com os métodos de 
depreciação pelo uso, a despesa com depreciação pode ser zero, enquanto não houver 
produção. 

Métodos de Depreciação

→ O método de depreciação utilizado deve refletir o padrão de consumo, pela empresa, dos 
benefícios econômicos futuros. Esse método é aplicado consistentemente entre períodos, a 
não ser que exista alteração nesse padrão.
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→ O método de depreciação aplicado a um ativo deve ser revisado pelo menos ao final de 
cada exercício e, se houver alteração significativa no padrão de consumo previsto, o método de 
depreciação deve ser alterado para refletir essa mudança. 

→ Não é obrigatória a distribuição linear da depreciação, se outro critério reflete melhor o 
padrão de consumo dos benefícios do ativo.

→ Vários métodos de depreciação podem ser utilizados para apropriar de forma sistemática o 
valor depreciável de um ativo ao longo da sua vida útil. Tais métodos incluem o método da linha 
reta, o método dos saldos decrescentes e o método de unidades produzidas. A depreciação 
pelo método linear resulta em despesa constante durante a vida útil do ativo, caso o seu valor 
residual não se altere. O método dos saldos decrescentes resulta em despesa decrescente 
durante a vida útil. O método de unidades produzidas resulta em despesa baseada no uso ou 
produção esperados. A entidade seleciona o método que melhor reflita o padrão do consumo 
dos benefícios econômicos futuros esperados incorporados no ativo. Esse método é aplicado 
consistentemente entre períodos, a não ser que exista alteração nesse padrão. 

 Método das quotas constantes (ou linear)

 • Despesa constante durante a vida útil do ativo, caso o valor residual não se altere.
 • Depreciação = (vlr. de custo – vlr. residual)  vida útil

Método da soma dos dígitos dos anos (ou dos saldos decrescentes)

 • Também é linear.
 • Despesa decrescente durante a vida útil.

Método de unidades produzidas

 • Despesa baseada no uso ou na produção esperados do ativo.
 • Depreciação anual: nº de unid. Produzidas no ano X

      nº de unid. estimadas a serem produzidas durante a vida útil do ativo

Método de horas de trabalho

 • Baseia-se na estimativa de vida útil do bem, representada em horas de trabalho.
 • Depreciação: nº de horas de trabalho no período Y

   nº de horas de trabalho estimadas durante a vida útil do bem

Contabilização da Depreciação

Despesa com depreciação (ou custo de produção) a Depreciação Acumulada
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Baixa 

O valor contábil de um item do ativo imobilizado deve ser baixado:

a) por ocasião de sua alienação; ou 

b) quando não há expectativa de benefícios econômicos futuros com a sua utilização ou 
alienação. 

Ganhos ou perdas decorrentes da baixa de um item do ativo imobilizado devem ser reconhecidos 
no resultado quando o item é baixado.

Divulgação 

As demonstrações contábeis devem divulgar, para cada classe de ativo imobilizado: 

a) os critérios de mensuração utilizados para determinar o valor contábil bruto; 

 ÷
b) os métodos de depreciação utilizados; 

CPC_27 18 

c) as vidas úteis ou as taxas de depreciação utilizadas; 

d) o valor contábil bruto e a depreciação acumulada (mais as perdas por redução ao valor 
recuperável acumuladas) no início e no final do período; e

e) a conciliação do valor contábil no início e no final do período demonstrando: 

(i) adições; 

(ii) ativos classificados como mantidos para venda ou incluídos em um grupo classificados como 
mantidos para venda de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 31 – Ativo Não Circulante 
Mantido para Venda e Operação Descontinuada e outras baixas; 

(iii) aquisições por meio de combinações de negócios; 

(iv) aumentos ou reduções decorrentes de reavaliações nos termos dos itens 31, 39 e 40 e 
perdas por redução ao valor recuperável de ativos reconhecidas ou revertidas diretamente 
no patrimônio líquido de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 01 – Redução ao Valor 
Recuperável de Ativos; 

(v) provisões para perdas de ativos, reconhecidas no resultado, de acordo com o Pronunciamento 
Técnico CPC 01 – Redução ao Valor Recuperável de Ativos; 

(vi) reversão de perda por redução ao valor recuperável de ativos, apropriada no resultado, de 
acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 01 – Redução ao Valor Recuperável de Ativos; 

(vii) depreciações; 

(viii) variações cambiais líquidas geradas pela conversão das demonstrações contábeis da 
moeda funcional para a moeda de apresentação, incluindo a conversão de uma operação 
estrangeira para a moeda de apresentação da entidade; e 

(ix) outras alterações. 
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Questões

Acerca de contas patrimoniais, suas carac-
terísticas, seu registro e sua evidenciação, 
julgue o item a seguir, considerando que a 
sigla CPC corresponde a Comitê de Pronun-
ciamentos Contábeis.

1. (CESPE – CEGER-ES – 2013) 

No caso de aquisição a prazo de um item do 
ativo imobilizado, o seu custo deve ser cal-
culado com base no equivalente ao preço à 
vista na data do reconhecimento.

( ) Certo   ( ) Errado

2. (CESPE – CEGER-ES – 2013) 

A reparação e a manutenção de um ativo 
evitam a necessidade de depreciá-lo.

( ) Certo   ( ) Errado

3. (CESPE – CEGER-ES – 2013)

O método linear é o único método aceito 
para fins de apropriação do valor depreciá-
vel de um ativo ao longo de sua vida útil.

( ) Certo   ( ) Errado

4. (CESPE – CEGER-ES – 2013) 

O valor residual não exerce influência na 
determinação do valor depreciável de um 
ativo.

( ) Certo   ( ) Errado

5. (CESPE – CEGER-ES – 2013) 

Os custos de manutenção periódica de um 
ativo imobilizado são reconhecidos no valor 
contábil desse ativo.

( ) Certo   ( ) Errado

6. (CESPE – CNJ – 2013) 

Uma entidade não deve reconhecer os cus-
tos da manutenção periódica de um item 
do ativo imobilizado no valor contábil des-
se item. Pelo contrário, quando incorridos, 
esses custos são reconhecidos no resultado.

( ) Certo   ( ) Errado

7. (CESPE – CNJ – 2013) 

Atualmente, o reconhecimento dos custos 
no valor contábil de um item do ativo imo-
bilizado cessa quando o item está no local 
e nas condições operacionais pretendidas 
pela administração. Entretanto, os custos 
incorridos no uso, na transferência ou na 
reinstalação de um item são incluídos no 
seu valor contábil, como, por exemplo, os 
custos de realocação ou reorganização de 
parte das operações da entidade

( ) Certo   ( ) Errado

8. (CESPE – CNJ – 2013) 

Em consonância com as normas internacio-
nais, o comitê de pronunciamentos contá-
beis (CPC) recepcionou o conceito de custo 
atribuído a bens do ativo imobilizado, man-
tendo, na prática, por determinado período 
de tempo, a metodologia de reavaliação de 
ativos, praticada no Brasil desde antes dos 
CPC.

( ) Certo   ( ) Errado
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Julgue o item a seguir, relativo ao reconhe-
cimento e à mensuração de contas patri-
moniais.

9. (CESPE – ABIN – 2010) 

Benfeitorias em propriedades de terceiros é 
uma conta classificada no grupo intangível 
do ativo não circulante e destina-se a regis-
trar as construções em terrenos alugados e 
as instalações e outras benfeitorias em pré-
dios e edifícios alugados, de uso administra-
tivo ou de produção, desde que atendam 
aos critérios de reconhecimento de um ati-
vo imobilizado.

( ) Certo   ( ) Errado

10. (CESPE – PF – 2014) 

Em conformidade com o regime de compe-
tência, os gastos incorridos para a colocação 
de um ativo imobilizado recém-adquirido 
por uma entidade em local e condições que 
permitam o seu funcionamento de acordo 
com o planejado pela administração devem 
ser reconhecidos como despesas do perío-
do.

( ) Certo   ( ) Errado

Julgue o próximo item, acerca do ativo 
imobilizado de companhias abertas.

11. (CESPE – PF – 2014) 

O valor contábil de um ativo imobilizado é 
o valor pelo qual ele é reconhecido na con-
tabilidade, sendo deduzido da depreciação 
acumulada e da perda, também acumulada, 
por redução ao valor recuperável.

( ) Certo   ( ) Errado

12. (CESPE – ANTT – 2013) 

Um imóvel adquirido por uma empresa 
comercial, fora de seu domicílio, com a fi-
nalidade de hospedar representantes co-
merciais em viagens a serviço, deverá ser 
registrado como ativo imobilizado.

( ) Certo   ( ) Errado

Gabarito: 1. C 2. E 3. E 4. E 5. E 6. C 7. E 8. E 9. E 10. E 11. C 12. C
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CPC 04(R1)

INTANGÍVEL

Objetivo

O objetivo do presente Pronunciamento Técnico é definir o tratamento contábil dos 
ativos intangíveis que não são abrangidos especificamente em outro Pronunciamento. 
Este Pronunciamento estabelece que uma entidade deve reconhecer um ativo intangível 
apenas se determinados critérios especificados neste Pronunciamento forem atendidos. O 
Pronunciamento também especifica como mensurar o valor contábil dos ativos intangíveis, 
exigindo divulgações específicas sobre esses ativos.

Alcance 

O presente Pronunciamento aplica-se à contabilização de ativos intangíveis, exceto: 

a) ativos intangíveis dentro do alcance de outro Pronunciamento Técnico; 

b) ativos financeiros, conforme definidos no Pronunciamento Técnico CPC 39 – Instrumentos 
Financeiros: Apresentação; 

c) no reconhecimento e mensuração de ativos advindos da exploração e avaliação de recursos 
minerais (ver Pronunciamento Técnico CPC 34 – Exploração e Avaliação de Recursos 
Minerais, quando emitido); 

d) gastos com desenvolvimento e extração de minerais, óleo, gás natural e recursos naturais 
não renováveis similares. 

Se outro Pronunciamento Técnico estabelecer o tratamento contábil para um tipo específico de 
ativo intangível, a entidade deve aplicar referido Pronunciamento específico ao invés deste. Por 
exemplo, este Pronunciamento não deve ser aplicado nos seguintes casos: 

a) ativos intangíveis mantidos por uma entidade para venda no curso ordinário dos negócios 
(ver Pronunciamento Técnico CPC 16 – Estoques e Pronunciamento Técnico CPC 17 – 
Contratos de Construção); 

b) ativos fiscais diferidos(ver Pronunciamento TécnicoCPC32–TributossobreoLucro); 

c) arrendamentos mercantís, dentro do alcance do Pronunciamento Técnico CPC 06 – 
Operações de Arrendamento Mercantil; 

d) ativos advindos deplanosde benefícios a empregados(ver Pronunciamento Técnico CPC 33 
– Benefícios a Empregados); 

e)  ativos financeiros, conforme definido no Pronunciamento Técnico CPC 39. O reconhecimento 
e a mensuração de alguns ativos financeiros são tratados pelos Pronunciamentos Técnicos 
CPC 35 – Demonstrações Separadas, CPC 36 – Demonstrações Consolidadas e CPC 18 – 
Investimento em Coligada, em Controlada e em Empreendimento Controlado em Conjunto; 
(Alterada pela Revisão CPC 03) 
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f) ágio por expectativa de rentabilidade futura (goodwill) adquirido em combinação de 
negócios (ver Pronunciamento Técnico CPC 15 – Combinação de Negócios); 

g) custos de aquisição diferidos e ativos intangíveis advindos de direitos contratuais de 
seguradora, dentro do alcance do Pronunciamento Técnico CPC 11 – Contratos de Seguro. 
O Pronunciamento Técnico CPC 11 contém exigências de divulgação específicas para 
referidos custos de aquisição diferidos, porém não trata dos aludidos ativos intangíveis. 
Assim sendo, as exigências de divulgação deste Pronunciamento devem ser aplicadas para 
tais ativos intangíveis; 

h) ativos intangíveis não circulantes classificados como mantidos para venda (ou incluídos em 
um grupo de ativos a ser alienado, que é classificado como mantido para venda), conforme 
Pronunciamento Técnico CPC 31 – Ativo Não Circulante Mantido para Venda e Operação 
Descontinuada. 

Alguns ativos intangíveis podem estar contidos em elementos que possuem substância física, 
como um disco (como no caso de software), documentação jurídica (no caso de licença ou 
patente) ou em um filme. Para saber se um ativo que contém elementos intangíveis e tangíveis 
deve ser tratado como ativo imobilizado de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 27 
– Ativo Imobilizado ou como ativo intangível, nos termos do presente Pronunciamento, a 
entidade avalia qual elemento é mais significativo. Por exemplo, um software de uma máquina-
ferramenta controlada por computador que não funciona sem esse software específico é parte 
integrante do referido equipamento, devendo ser tratado como ativo imobilizado. O mesmo se 
aplica ao sistema operacional de um computador. Quando o software não é parte integrante do 
respectivo hardware, ele deve ser tratado como ativo intangível.

Definições	importantes

Valor contábil é o valor pelo qual um ativo é reconhecido no balanço patrimonial após a 
dedução da amortização acumulada e da perda por desvalorização.

Custo é o montante de caixa ou equivalente de caixa pago ou o valor justo de qualquer outra 
contraprestação dada para adquirir um ativo na data da sua aquisição ou construção, ou ainda, 
se for o caso, o valor atribuído ao ativo quando inicialmente reconhecido de acordo com as 
disposições específicas de outro Pronunciamento como, por exemplo, o Pronunciamento 
Técnico CPC 10 –Pagamento Baseado em Ações.

Valor justo é o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou que seria pago pela 
transferência de um passivo em uma transação não forçada entre participantes do mercado na 
data de mensuração (ver CPC 46 – Mensuração do Valor Justo). (Alterada pela Revisão CPC 03) 

Valor amortizável – é o custo de um ativo ou outro valor que substitua o custo, menos o seu 
valor residual.

Valor residual – é o valor estimado que uma entidade obteria com a venda do ativo, após 
deduzir as despesas estimadas de venda, caso o ativo já tivesse a idade e a condição esperadas 
para o fim de sua vida útil.
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Vida útil é:

a) o período de tempo no qual a entidade espera utilizar um ativo; ou

b) o número de unidades de produção ou de unidades semelhantes que a entidade espera 
obter pela utilização do ativo.

Conceito

Ativo intangível é um ativo não monetário identificável sem substância física.

Ativo Monetário o é aquele representado por dinheiro ou direitos a serem recebidos em 
dinheiro.

Características necessárias para identificação de um ativo Intangível

A definição de ativo intangível requer que ele seja identificável, para diferenciálo do ágio 
derivado da expectativa de rentabilidade futura (goodwill). O ágio derivado da expectativa 
de rentabilidade futura (goodwill) reconhecido em uma combinação de negócios é um ativo 
que representa benefícios econômicos futuros gerados por outros ativos adquiridos em 
uma combinação de negócios, que não são identificados individualmente e reconhecidos 
separadamente. Tais benefícios econômicos futuros podem advir da sinergia entre os 
ativos identificáveis adquiridos ou de ativos que, individualmente, não se qualificam para 
reconhecimento em separado nas demonstrações contábeis.

Identificação

a) for separável, ou seja, puder ser separado da entidade e vendido, transferido, licenciado, 
alugado ou trocado, individualmente ou junto com um contrato, ativo ou passivo 
relacionado, independente da intenção de uso pela entidade; ou

b) resultar de direitos contratuais ou outros direitos legais, independentemente de tais 
direitos serem transferíveis ou separáveis da entidade ou de outros direitos e obrigações.
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Controle

A entidade controla um ativo quando detém o poder de obter benefícios econômicos futuros 
gerados pelo recurso subjacente e de restringir o acesso de terceiros a esses benefícios. 

Normalmente, a capacidade da entidade de controlar os benefícios econômicos futuros de 
ativo intangível advém de direitos legais que possam ser exercidos num tribunal. A ausência de 
direitos legais dificulta a comprovação do controle. No entanto, a imposição legal de um direito 
não é uma condição imprescindível para o controle, visto que a entidade pode controlar 
benefícios econômicos futuros de outra forma.

Benefício	econômico	futuro

Os benefícios econômicos futuros gerados por ativo intangível podem incluir a receita da venda 
de produtos ou serviços, redução de custos ou outros benefícios resultantes do uso do ativo 
pela entidade. Por exemplo, o uso da propriedade intelectual em um processo de produção 
pode reduzir os custos de produção futuros em vez de aumentar as receitas futuras.

Reconhecimento 

O reconhecimento de um item como ativo intangível exige que a entidade demonstre que ele 
atende:

a) a definição de ativo intangível; e

b) os critérios de reconhecimento

Um ativo intangível deve ser reconhecido apenas se:

a) for provável que os benefícios econômicos futuros esperados atribuíveis ao ativo serão 
gerados em favor da entidade; e

b) o custo do ativo possa ser mensurado com confiabilidade.

Marcas, títulos de publicações, listas de clientes e outros itens similares, gerados internamente, 
não devem ser reconhecidos como ativos intangíveis. 

Os gastos incorridos com marcas, títulos de publicações, listas de clientes e outros itens 
similares não podem ser separados dos custos relacionados ao desenvolvimento do negócio 
como um todo. Dessa forma, esses itens não devem ser reconhecidos como ativos intangíveis. 
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Custo Inicial – Um ativo intangível deve ser reconhecido inicialmente ao custo. 

Gastos subsequentes – a maioria dos gastos subsequentes provavelmente são efetuados 
para manter a expectativa de benefícios econômicos futuros incorporados ao ativo intangível 
existente, e não atendem à definição de ativo intangível, tampouco aos critérios de 
reconhecimento do presente Pronunciamento. Além disso, dificilmente gastos subsequentes 
são atribuídos diretamente a determinado ativo intangível em vez da entidade como um todo. 
Portanto, somente em raras ocasiões os gastos subsequentes (incorridos após o reconhecimento 
inicial de ativo intangível adquirido ou a conclusão de item gerado internamente) devem ser 
reconhecidos no valor contábil de um ativo. 

ATIVOS INTANGÍVEIS

Surgimento dos ativos intangíveis:

1. Aquisição separada;

2. Aquisição via combinação de negócios;

3. Aquisição via subvenção ou assistência governamentais;

4. Gerado internamente;

5. Permuta de Ativos

Surgimento dos ativos intangíveis:

Aquisição separada

Entidade adquire de terceiros. O reconhecimento inicial deverá ser ao custo + qualquer custo 
diretamente atribuível para deixar o ativo em condições de uso.

O reconhecimento dos custos no valor contábil de ativo intangível cessa quando esse ativo está 
nas condições operacionais pretendidas pela administração.

O Ativo Intagível deve ser reconhecido pelo equivalente ao preço à vista.
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Mensuração

Um ativo intangível deve ser mensurado inicialmente pelo seu custo.

O custo de um ativo intangível adquirido separadamente inclui:

a) seu preço de compra, acrescido de impostos de importação e impostos não recuperáveis 
sobre a compra, após deduzidos os descontos comerciais e abatimentos; e

b) qualquer custo diretamente atribuível à preparação do ativo para a finalidade proposta.

Exemplos de custos diretamente atribuíveis são:

a) custos de benefícios aos empregados (conforme definido no Pronunciamento Técnico CPC 
33 – Benefícios a Empregados) incorridos diretamente para que o ativo fique em condições 
operacionais (de uso ou funcionamento);

b) honorários profissionais diretamente relacionados para que o ativo fique em condições 
operacionais; e

c) custos com testes para verificar se o ativo está funcionando adequadamente.

Exemplos de gastos que não fazem parte do custo de ativo intangível:

a) custos incorridos na introdução de novo produto ou serviço (incluindo propaganda e 
atividades promocionais);

b) custos da transferência das atividades para novo local ou para nova categoria de clientes 
(incluindo custos de treinamento); e

c) custos administrativos e outros custos indiretos.

ATIVOS INTANGÍVEIS

Gerados internamente

Por vezes é difícil avaliar se um ativo intangível gerado internamente se qualifica para o 
reconhecimento, devido às dificuldades para: 

a) identificar se, e quando, existe um ativo identificável que gerará benefícios econômicos 
futuros esperados; e 

b) determinar com confiabilidade o custo do ativo. Em alguns casos não é possível separar 
o custo incorrido com a geração interna de ativo intangível do custo da manutenção ou 
melhoria do ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura (goodwill) gerado 
internamente ou com as operações regulares (do dia-a-dia) da entidade. 

Para avaliar se um ativo intangível gerado internamente atende aos critérios de reconhecimento, 
a entidade deve classificar a geração do ativo: 

a) na fase de pesquisa; e/ou 

b) Na fase de desenvolvimento. 
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O custo atribuível ao registro do ativo intangível inclui todos os gastos diretos necessários a sua 
criação, produção e preparação para torná-lo capaz de funcionar. 

Fase de Pesquisa

Nenhum ativo intangível proveniente de pesquisa deve ser reconhecido. O dispêndio com 
pesquisa deve ser reconhecido como uma despesa quando for incorrido.

Durante a fase de pesquisa de um projeto interno, a entidade não está apta a demonstrar a 
existência de um ativo intangível que gerará prováveis benefícios econômicos futuros. Portanto, 
tais gastos são reconhecidos como despesa quando incorridos.

São exemplos de atividades de pesquisa:

a) atividades destinadas à obtenção de novo conhecimento;

b) busca, avaliação e seleção final das aplicações dos resultados de pesquisa ou outros 
conhecimentos;

c) busca de alternativas para materiais, dispositivos, produtos, processos, sistemas ou 
serviços; e

d) formulação, projeto, avaliação e seleção final de alternativas possíveis para materiais, 
dispositivos, produtos, processos, sistemas ou serviços novos ouaperfeiçoados.

Fase de Desenvolvimento

Um ativo intangível resultante de desenvolvimento deverá ser reconhecido somente se a 
entidade puder demonstrar todos os aspectos a seguir enumerados:

a)  a viabilidade técnica para concluir o ativo intangível de forma que ele seja disponibilizado 
para uso ou venda;

b) sua intenção de concluir o ativo intangível e de usá-lo ou vendê-lo;

c) sua capacidade para usar ou vender o ativo intangível;

d) a forma como o ativo intangível deverá gerar benefícios econômicos futuros.Entre outros 
aspectos, a entidade deverá demonstrar a existência de um mercado para os produtos do 
ativo intangível ou para o próprio ativo intangível ou, caso este se destine ao uso interno, a 
sua utilidade;

e) a disponibilidade de recursos técnicos, financeiros e outros recursos adequados para 
concluir seu desenvolvimento e usar ou vender o ativo intangível; e

f) sua capacidade de mensurar com segurança os gastos atribuíveis ao ativo intangível 
durante seu desenvolvimento.

Marcas, títulos de publicações, listas de clientes e outros itens similares, gerados internamente, 
não devem ser reconhecidos como ativos intangíveis. 
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Os gastos incorridos com marcas, títulos de publicações, listas de clientes e outros itens 
similares não podem ser separados dos custos relacionados ao desenvolvimento do negócio 
como um todo. Dessa forma, esses itens não devem ser reconhecidos como ativos intangíveis. 

Custo	de	ativo	intangível	gerado	internamente	

O custo de ativo intangível gerado internamente inclui todos os gastos diretamente atribuíveis, 
necessários à criação, produção e preparação do ativo para ser capaz de funcionar da forma 
pretendida pela administração. Exemplos de custos diretamente atribuíveis: 

a) gastos com materiais e serviços consumidos ou utilizados na geração do ativo intangível; 

b) custos de benefícios a empregados (conforme definido no Pronunciamento Técnico CPC 33 
– Benefícios a Empregados) relacionados à geração do ativo intangível; 

c) taxas de registro de direito legal; e 

d) amortização de patentese licenças utilizadas na geração do ativo intangível. 

Os seguintes itens não são componentes do custo de ativo intangível gerado internamente: 

a) gastos com vendas, administrativos e outros gastos indiretos, exceto se tais gastos puderem 
ser atribuídos diretamente à preparação do ativo para uso; 

b) ineficiências identificadas e prejuízos operacionais iniciais incorridos antes do ativo atingir 
o desempenho planejado; e 

c) gastos com o treinamento de pessoal para operar o ativo. 

ATIVOS INTANGÍVEIS

Surgimento dos ativos intangíveis:

Aquisição via combinação de negócios

O reconhecimento inicial deverá ser pelo “valor justo” na data da aquisição (data em que a 
adquirente obtém o controle da adquirida).

O adquirente deve reconhecer, na data da aquisição, separadamente do goodwill apurado na 
combinação de negócios, um ativo intangível da adquirida, independentemente desse ativo ter 
sido reconhecido por ela antes da aquisição da empresa. 

De acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 15 – Combinação de Negócios, o adquirente 
deve reconhecer na data da aquisição, separadamente do ágio derivado da expectativa de 
rentabilidade futura (goodwill) apurado em uma combinação de negócios, um ativo intangível 
da adquirida, independentemente de o ativo ter sido reconhecido pela adquirida antes da 
aquisição da empresa. Isso significa que a adquirente reconhece como ativo, separadamente 
do ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura (goodwill), um projeto de pesquisa 
e desenvolvimento em andamento da adquirida se o projeto atender à definição de ativo 
intangível. Um projeto de pesquisa e desenvolvimento em andamento da adquirida atende à 
definição de ativo intangível quando:
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a) corresponder à definição de ativo; e

b) for identificável, ou seja, é separável ou resulta de direitos contratuais ou outros direitos 
legais.

GOOD WILL GERADO INTERNAMENTE

O ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura (goodwill) gerado internamente não 
deve ser reconhecido como ativo.

Esse ágio derivado de expectativa de rentabilidade futura gerado internamente (goodwilll) 
corresponde a gastos para gerar benefícios econômicos futuros que não atendem os critérios 
de reconhecimento para se transformarem em um ativo intangível (não são identificáveis e 
nem são oriundos de direitos contratuais ou outros direitos legais).

ATIVOS INTANGÍVEIS

Surgimento dos ativos intangíveis:

Aquisição via subvenção ou assistência governamentais

O governo transfere ou destina a uma entidade ativos intangíveis.

Ao registro inicial devem ser acrescidos os custos diretamente atribuíveis à preparação do ativo 
para o uso pretendido.

Ex. de ativos: direito de aterrisagem em aeroporto, licença para operação de estação de rádio/
tv.

Em alguns casos, um ativo intangível pode ser adquirido sem custo ou por valor nominal, por 
meio de subvenção ou assistência governamentais. Isso pode ocorrer quando um governo 
transfere ou destina a uma entidade ativos intangíveis, como direito de aterrissagem em 
aeroporto, licenças para operação de estações de rádio ou de televisão, licenças de importação 
ou quotas ou direitos de acesso a outros recursos restritos. De acordo com o Pronunciamento 
Técnico CPC 07 – Subvenção e Assistência Governamentais, uma entidade tem a faculdade 
de reconhecer inicialmente ao valor justo tanto o ativo intangível quanto a concessão 
governamental. Se uma entidade optar por não reconhecer inicialmente ao valor justo o ativo, 
ela deve reconhecer o ativo inicialmente ao valor nominal (o outro tratamento permitido 
pelo Pronunciamento Técnico CPC 07) acrescido de quaisquer gastos que sejam diretamente 
atribuídos à preparação do ativo para o uso pretendido. 

Surgimento dos ativos intangíveis:

Permuta	de	ativos	

Um ou mais ativos intangíveis podem ser adquiridos por meio de permuta por ativo ou ativos 
não monetários, ou conjunto de ativos monetários e não monetários. O ativo ou ativos objeto 
de permuta podem ser de mesma natureza ou de naturezas diferentes. O texto a seguir refere- 
se apenas à permuta de ativo não monetário por outro; todavia, o mesmo conceito pode ser 



 

www.acasadoconcurseiro.com.br3574

aplicado a todas as permutas descritas anteriormente. O custo de ativo intangível é mensurado 
pelo valor justo a não ser que (a) a operação de permuta não tenha natureza comercial ou (b) o 
valor justo do ativo recebido e do ativo cedido não possa ser mensurado com confiabilidade. O 
ativo adquirido deve ser mensurado dessa forma mesmo que a entidade não consiga dar baixa 
imediata ao ativo cedido. Se o ativo adquirido não for mensurável ao valor justo, seu custo deve 
ser determinado pelo valor contábil do ativo cedido. 

Mensuração após reconhecimento

Quando a opção pelo método de reavaliação não estiver restringida por lei ou norma legal 
regularmente estabelecida, a entidade deve optar em reconhecer um ativo intangível pelo 
método de custo ou pelo método de reavaliação. Caso um ativo intangível seja contabilizado 
com base no método de reavaliação, todos os ativos restantes da sua classe devem ser 
registrados utilizando o mesmo método, exceto quando não existir mercado ativo para tais 
itens. 

Método de custo – Após o seu reconhecimento inicial, um ativo intangível deve ser apresentado 
ao custo, menos a eventual amortização acumulada e a perda acumulada (Pronunciamento 
Técnico CPC 01 – Redução ao Valor Recuperável de Ativos). 

Método da Reavaliação – Após o seu reconhecimento inicial, se permitido legalmente1, um 
ativo intangível pode ser apresentado pelo seu valor reavaliado, correspondente ao seu valor 
justo à data da reavaliação. Para efeitos de reavaliação nos termos do presente Pronunciamento 
Técnico, o valor justo deve ser mensurado em relação a um mercado ativo. A reavaliação 
deve ser realizada regularmente para que, na data do balanço, o valor contábil do ativo não 
apresente divergências relevantes em relação ao seu valor justo. 

Vida	útil

A entidade deve avaliar se a vida útil de um ativo intangível é definida ou indefinida e, no 
primeiro caso, a duração ou o volume de produção ou unidades semelhantes que formam essa 
vida útil. A entidade deve atribuir vida útil indefinida a um ativo intangível quando, com base na 
análise de todos os fatores relevantes, não existe um limite previsível para o período durante o 
qual o ativo deverá gerar fluxos de caixa líquidos positivos para a entidade.

A contabilização de ativo intangível baseia-se na sua vida útil. Um ativo intangível com vida útil 
definida deve ser amortizado, enquanto a de um ativo intangível com vida útil indefinida não 
deve ser amortizado 

A vida útil de ativo intangível resultante de direitos contratuais ou outros direitos legais não 
deve exceder a vigência desses direitos, podendo se r menor dependendo do período durante 
o qual a entidade espera utilizar o ativo. Caso os direitos contratuais ou outros direitos legais 
sejam outorgados por um prazo limitado renovável, a vida útil do ativo intangível só deve 

incluir o prazo de renovação, se existirem evidências que suportem a renovação pela entidade 
sem custo significativo. A vida útil de um direito readquirido reconhecido como ativo intangível 
em uma combinação de negócios é o período contratual remanescente do contrato em que o 
direito foi concedido e não incluirá períodos de renovação. 
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Ativo	intangível	com	vida	útil	definida

O valor amortizável de um ativo intangível com vida útil definida deve ser apropriado de forma 
sistemática ao longo da sua vida útil estimada.

A amortização deve ser iniciada a partir do momento em que o ativo estiver disponível para uso, 
ou seja, quando se encontrar no local e nas condições necessários para que possa funcionar da 
maneira pretendida pela administração.

A amortização deve cessar na data em que o ativo é classificado como mantido para venda ou 
incluído em um grupo de ativos classificado como mantido para venda ou, ainda, na data em 
que ele é baixado, o que ocorrer primeiro.

O método de amortização utilizado deve refletir o padrão de consumo pela entidade dos 
benefícios econômicos futuros. Se não for possível determinar esse padrão com segurança, 
deve ser utilizado o método linear. A despesa de amortização para cada período deve ser 
reconhecida no resultado, a não ser que outra norma ou Pronunciamento contábil permita ou 
exija a sua inclusão no valor contábil de outro ativo.

O período de amortização e o método de amortização para um ativo intangível, com vida útil, 
definida devem ser revistos pelo menos no final de cada exercício social.

Um ativo intangível com vida útil indefinida não deve ser amortizado.

De acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 01 – Redução ao Valor Recuperável de Ativos, é 
exigido que uma entidade teste a recuperação de um ativo intangível com vida útil indefinida 
comparando o seu valor recuperável com o seu respectivo valor contábil, anualmente ou 
sempre que haja uma indicação de que o ativo intangível pode estar perdendo substância 
econômica.

Baixa e alienação 

O ativo intangível deve ser baixado:

a) por ocasião de sua alienação; ou 

b) quando não são esperados benefícios econômicos futuros com a sua utilização ou 
alienação. 

Os ganhos ou perdas decorrentes da baixa de ativo intangível devem ser determinados pela 
diferença entre o valor líquido da alienação, se houver, e o valor contábil do ativo. Esses ganhos 
ou perdas devem ser reconhecidos no resultado quando o ativo é baixado (a menos que o 
Pronunciamento Técnico CPC 06 – Operações de Arrendamento Mercantil venha a requerer 
outro tratamento em uma venda e lease back), mas os ganhos não devem ser classificados 
como receitas de venda. 

Divulgação

A entidade deve divulgar as seguintes informações para cada classe de ativos intangíveis, 
fazendo a distinção entre ativos intangíveis gerados internamente e outros ativos intangíveis: 
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a) com vida útil indefinida ou definida e, se definida, os prazos de vida útil ou as taxas de 
amortização utilizados; 

b) os métodos de amortização utilizados para ativos in tangíveis com vida útil definida; 

c) o valor contábil bruto e eventual amortização acumulada (mais as perdas acumuladas no 
valor recuperável) no início e no final do período;

d) a rubrica da demonstração do resultado em que qualquer amortização de ativo intangível 
for incluída; 

e) a conciliação do valor contábil no início e no final do período.
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Questões

EXERCÍCIOS CPC 04(R1)

A respeito da Lei nº 6.404/1976, alterada 
pela Lei nº 11.638/2007, julgue o item que 
se segue.

1. (CESPE – SEFAZ-ES – 2008) 

Os bens incorpóreos destinados à manuten-
ção da companhia ou utilizados com essa 
finalidade, antes classificados no ativo imo-
bilizado, passaram a classificar-se no intan-
gível.

( ) Certo   ( ) Errado 

Julgue os itens a seguir, no que se refere 
à classificação de contas no balanço patri-
monial.

2. (CESPE – MPU – 2013) 

Os fundos de comércio adquiridos, quando 
destinados à manutenção da companhia ou 
exercidos com essa finalidade, devem ser 
reconhecidos no ativo imobilizado.

( ) Certo   ( ) Errado

3. (CESPE – APF – 2014) 

Ativos monetários identificáveis e sem subs-
tância física devem ser classificados conta-
bilmente como ativos intangíveis.

( ) Certo   ( ) Errado

4. (CESPE – APF – 2014) 

A amortização de ativo intangível, indepen-
dentemente de sua vida útil, deve ser sus-
pensa a partir do momento em que o bem 

for classificado como disponível para venda, 
voltando a ser depreciado normalmente se 
essa situação for revertida.

( ) Certo   ( ) Errado

Acerca dos ativos intangíveis e do teste de 
impairment, julgue o item a seguir.

5. (CESPE – ANATEL – 2014) 

Um ativo intangível consiste em um direito 
monetário não identificável e não dotado 
de substância física.

( ) Certo   ( ) Errado

De acordo com a legislação societária e os 
pronunciamentos do Comitê de Pronuncia-
mentos Contábeis, julgue o item a seguir.

6. (CESPE – TCE-ES – 2012) 

Um ativo satisfaz o critério de identificação, 
no que diz respeito à definição de ativo in-
tangível, quando puder ser separado da 
entidade e vendido, transferido, licencia-
do, alugado ou trocado, individualmente ou 
junto com um contrato, ativo ou passivo re-
lacionado, independentemente da intenção 
de uso pela entidade.

( ) Certo   ( ) Errado 

7. (CESPE – MPOG – 2015) 

Goodwill é um termo contabilístico usado 
para refletir a parte do valor de mercado de 
um negócio que não é diretamente atribuí-
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vel aos seus ativos e passivos, contabilizado 
apenas em caso de uma aquisição. 

( ) Certo   ( ) Errado

Julgue o item que se segue, relativos à con-
tabilização dos itens do ativo e do passivo.

8. (CESPE – MPU – 2015) 

O ativo intangível gerado internamente não 
deve ser reconhecido nas demonstrações 
contábeis.

( ) Certo   ( ) Errado

9. (CESPE – PF – 2012)

Não deve ser reconhecido como ativo o 
ágio derivado da expectativa de rentabilida-
de futura (goodwill) gerado internamente.

( ) Certo   ( ) Errado

10. (CESPE – TRT – 2013) 

Com relação às demonstrações contábeis e 
aos pronunciamentos técnicos do Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis, julgue os 
itens que se seguem. 

( ) Certo   ( ) Errado

11. (CESPE – TRT – 2013) 

Os gastos incorridos com marcas, títulos de 
publicações, listas de clientes e outros itens 
similares gerados internamente não devem 
ser reconhecidos como ativos intangíveis, 
ainda que a entidade demonstre que esses 
gastos possam gerar benefícios econômicos 
futuros.

( ) Certo   ( ) Errado 

12. (CESPE – ABIN – 2010) 

A contabilização do ativo intangível baseia-
-se na sua vida útil e, consequentemente, 

um intangível com vida útil definida deve 
ser amortizado periodicamente, o que não 
se aplica nos casos de intangíveis com vida 
útil indefinida, que não chegam a ser reco-
nhecidos no balanço patrimonial.

( ) Certo   ( ) Errado

No que se refere ao disposto no Comitê de 
Pronunciamentos	Contábeis	04	−	ativo	 in-
tangível, julgue o item seguinte.

13. (CESPE – PF – 2012) 

O valor amortizável de ativo intangível com 
vida útil indefinida deverá ser amortizado 
de modo a refletir o padrão de consumo, 
pela entidade, dos benefícios econômicos 
futuros.

( ) Certo   ( ) Errado

14. (CESPE – MPU – 2010) 

Os gastos incorridos na fase de pesquisa de 
novos produtos devem ser reconhecidos 
como ativo intangível, uma vez que esses 
gastos atendem às condições de reconhe-
cimento de um ativo, sobretudo no que diz 
respeito à garantia mínima de provável ge-
ração de benefícios futuros.

( ) Certo   ( ) Errado

A respeito do tratamento contábil do ativo 
intangível, julgue o item a seguir.

15. (CESPE – CNJ – 2013) 

Quando não houver expectativa de benefí-
cios econômicos futuros ou serviços poten-
ciais com a sua utilização ou alienação, o 
ativo intangível deve ser baixado. 

( ) Certo   ( ) Errado
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16. (CESPE – CNJ – 2013) 

Como na fase de pesquisa a entidade não 
está apta a demonstrar a existência de ativo 
intangível, os gastos, quando incorridos, de-
vem ser reconhecidos em contas de resul-
tado.

( ) Certo   ( ) Errado

17. (CESPE – TCE-RO – 2013) 

Se a vida útil do ativo intangível for indefini-
da, nenhuma amortização deve ser contabi-
lizada.

( ) Certo   ( ) Errado

Com base nos pronunciamentos do CPC e 
nos seus reflexos na elaboração e divulga-
ção das demonstrações contábeis, julgue o 
item a seguir.

18. (CESPE – CADE – 2014) 

Os benefícios econômicos futuros gera-
dos por ativo intangível podem influenciar 
a DRE em contas de receitas ou despesas/
custos. Tal flexibilidade ocorre porque esses 
benefícios podem aumentar a receita da 
venda de produtos ou serviços ou reduzir 
os custos resultantes do uso do ativo pela 
entidade.

( ) Certo   ( ) Errado

19. (CESPE – CADE – 2014) 

A distinção básica entre ativo intangível e 
goodwill reside no fato de o primeiro ser, 
necessariamente, identificável, ao passo 
que o ágio derivado da expectativa de ren-
tabilidade futura (goodwill) não é identifica-
do individualmente apesar de ser um ativo 
que representa benefícios econômicos fu-
turos, gerados por outros ativos adquiridos 
em uma combinação de negócios.

( ) Certo   ( ) Errado

Com relação aos pronunciamentos técni-
cos do Comitê de Pronunciamentos Contá-
beis (CPC), julgue o item a seguir.

20. (CESPE – APF – 2014) 

O intangível gerado internamente somente 
deve ser reconhecido como ativo quando se 
encontrar na fase de desenvolvimento e a 
entidade que detiver o seu controle puder 
demonstrar uma série de aspectos exigidos 
pelo CPC, destinados a indicar que esse in-
tangível é capaz de gerar benefícios econô-
micos futuros.

( ) Certo   ( ) Errado

21. (CESPE – APF – 2014) 

O reconhecimento inicial de um ativo intan-
gível deve ser feito por meio de seu custo. 
Após esse reconhecimento inicial, e se não 
houver restrição por parte de lei ou norma 
legal regularmente estabelecida, a entidade 
pode optar pelo método de custo ou pelo 
método de reavaliação para atualizar o va-
lor contábil desse ativo.

( ) Certo   ( ) Errado

22. (CESPE – ANATEL – 2014)

Os gastos com pesquisa e desenvolvimento 
de um ativo intangível são tratados, respec-
tivamente, como despesa no resultado do 
período e ativo, caso demonstrem, entre 
outros aspectos, capacidade de gerar bene-
fícios econômicos futuros.

( ) Certo   ( ) Errado

Com relação a receitas e despesas e a seus 
reconhecimentos, julgue o item a seguir. 

23. (CESPE – CADE – 2014) 

De acordo com a legislação societária vi-
gente, os gastos pré-operacionais são clas-
sificados no ativo intangível e reconhecidos, 
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posteriormente, no resultado, quando a 
empresa estiver operando normalmente. 

( ) Certo   ( ) Errado

Com respeito à legislação e à normatização 
contábil brasileira vigentes, julgue o item 
subsequente. 

24. (CESPE – FUB – 2015) 

A venda de uma marca desenvolvida por 
determinada empresa implica a baixa do 
intangível correspondente contra uma con-
ta de custo ou despesa e o registro do valor 
efetivamente recebido contra uma conta de 
receita, para posterior apuração do resulta-
do obtido na transação.

( ) Certo   ( ) Errado

Acerca da demonstração do fluxo de caixa e 
de acordo com os atuais pronunciamentos 
contábeis brasileiros, julgue o item a seguir.

25. (CESPE – ABIN – 2010) 

A entidade deve testar a redução ao valor 
recuperável de um ativo intangível ainda 
não disponível para uso, comparando seu 
valor contábil com seu valor recuperável, 
caso exista alguma indicação de redução no 
mercado ativo do intangível.

( ) Certo   ( ) Errado

Acerca do processo contábil de reconheci-
mento, mensuração e evidenciação, julgue 
o item a seguir.

26. (CESPE – BACEN – 2013) 

Na contabilização de ativos, os ativos intan-
gíveis serão amortizados e dispensados do 
impairment test, caso sua vida útil seja de-
finida.

( ) Certo   ( ) Errado

O item apresenta uma situação hipotética 
seguida de uma assertiva a ser julgada em 
relação ao reconhecimento e à mensura-
ção contábil, de acordo com os pronuncia-
mentos contábeis emitidos pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis.

27. (CESPE – FUB – 2015) 

A vida útil de determinado ativo intangível 
foi considerada indefinida, pois, com base 
na análise dos fatos relevantes, não foi 
possível prever um período durante o qual 
seriam gerados fluxos de caixa líquidos po-
sitivos para a empresa. Nessa situação, o 
impairment test deve ser aplicado anual-
mente a esse intangível.

( ) Certo   ( ) Errado

28. (CESPE – CNJ – 2013) 

Os pronunciamentos do CPC determinam 
que, na fase em que o ativo intangível ainda 
não está disponível para uso, sua capacida-
de de gerar benefícios econômicos futuros 
para recuperar seu valor contábil é, usual-
mente, sujeita a maior incerteza que na fase 
em que ele já está disponível para ser utili-
zado. Portanto, é necessário que a entidade 
proceda, no mínimo anualmente, ao teste 
por desvalorização de ativo intangível que 
ainda não esteja disponível para uso.

( ) Certo   ( ) Errado

29. (CESPE – FUNPRESPE – 2016) 

No item a seguir é apresentada uma situa-
ção hipotética seguida de uma assertiva a 
ser julgada a respeito de lançamentos con-
tábeis.

O departamento de contabilidade de uma 
empresa fez o lançamento na conta siste-
mas de aplicativos software, a débito, e na 
conta bancos, a crédito. O custo do aplica-
tivo foi mensurado com segurança para que 
a empresa pudesse usufruir dos benefícios 
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econômicos desse software. Nessa situa-
ção, o lançamento realizado representa o 
registro da aquisição de um aplicativo, com 
pagamento à vista, sendo esse ativo conta-
bilizado como integrante do grupo do ativo 
não circulante — intangível.

( ) Certo   ( ) Errado
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CPC	–	01	–	Redução	ao	Valor	Recuperável	de	Ativos

§ 3º A companhia deverá efetuar, periodicamente, análise sobre a recuperação dos valores 
registrados no imobilizado e no intangível, a fim de que sejam:

I – registradas as perdas de valor do capital aplicado quando houver decisão de interromper os 
empreendimentos ou atividades a que se destinavam ou quando comprovado que não poderão 
produzir resultados suficientes para recuperação desse valor; ou

II – revisados e ajustados os critérios utilizados para determinação da vida útil econômica 
estimada e para cálculo da depreciação, exaustão e amortização.

Objetivo

O objetivo deste Pronunciamento Técnico é estabelecer procedimentos que a entidade deve 
aplicar para assegurar que seus ativos estejam registrados contabilmente por valor que não 
exceda seus valores de recuperação. Um ativo está registrado contabilmente por valor que 
excede seu valor de recuperação se o seu valor contábil exceder o montante a ser recuperado 
pelo uso ou pela venda do ativo. Se esse for o caso, o ativo é caracterizado como sujeito ao 
reconhecimento de perdas, e o Pronunciamento Técnico requer que a entidade reconheça um 
ajuste para perdas por desvalorização. O Pronunciamento Técnico também especifica quando 
a entidade deve reverter um ajuste para perdas por desvalorização e estabelece as divulgações 
requeridas.

Alcance

Este Pronunciamento Técnico não se aplica a estoques, ativos advindos de contratos de 
construção, ativos fiscais diferidos, ativos advindos de planos de benefícios a empregados 
ou ativos classificados como mantidos para venda (ou incluídos em grupo de ativos que seja 
classificado como disponível para venda) em decorrência de os Pronunciamentos Técnicos do 
CPC vigentes aplicáveis a esses ativos conterem disposições orientadoras para reconhecimento 
e mensuração desses ativos.

Definições	importantes

Valor contábil – é o montante pelo qual o ativo está reconhecido no balanço depois da dedução 
de toda respectiva depreciação, amortização ou exaustão acumulada e ajuste para perdas. 

Unidade geradora de caixa – é o menor grupo identificável de ativos que gera entradas de 
caixa, entradas essas que são em grande parte independentes das entradas de caixa de outros 
ativos ou outros grupos de ativos. 

Ativos corporativos – são ativos, exceto ágio por expectativa de rentabilidade futura (goodwill), 
que contribuem, mesmo que indiretamente, para os fluxos de caixa futuros tanto da unidade 
geradora de caixa sob revisão quanto de outras unidades geradoras de caixa. 
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Despesas de venda ou de baixa – são despesas incrementais diretamente atribuíveis à venda 
ou à baixa de um ativo ou de uma unidade geradora de caixa, excluindo as despesas financeiras 
e de impostos sobre o resultado gerado. 

Valor depreciável, amortizável e exaurível – é o custo de um ativo, ou outra base que substitua 
o custo nas demonstrações contábeis, menos seu valor residual. 

Depreciação, amortização e exaustão – é a alocação sistemática do valor depreciável, 
amortizável e exaurível de ativos durante sua vida útil. 

Valor justo – é o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou que seria pago pela 
transferência de um passivo em uma transação não forçada entre participantes do mercado na 
data de mensuração. (Alterada pela Revisão CPC 03)

Perda por desvalorização – é o montante pelo qual o valor contábil de um ativo ou de unidade 
geradora de caixa excede seu valor recuperável. 

Valor recuperável de um ativo ou de unidade geradora de caixa – é o maior montante entre o 
seu valor justo líquido de despesa de venda e o seu valor em uso. 

Vida útil é: 

a) o período de tempo durante o qual a entidade espera utilizar um ativo; ou 

b) o número de unidades de produção ou de unidades semelhantes que a entidade espera 
obter do ativo. 

Valor em uso é o valor presente de fluxos de caixa futuros esperados que devem advir de um 
ativo ou de unidade geradora de caixa.

Prazo para o Teste

A entidade deve avaliar ao fim de cada período de reporte, se há alguma indicação de que um 
ativo possa ter sofrido desvalorização. Se houver alguma indicação, a entidade deve estimar o 
valor recuperável do ativo.

Um ativo está desvalorizado quando seu valor contábil excede seu valor recuperável.

Independentemente de existir, ou não, qualquer indicação de redução ao valor recuperável, a 
entidade deve:

a) testar, no mínimo anualmente, a redução ao valor recuperável de um ativo intangível com 
vida útil indefinida ou de um ativo intangível ainda não disponível para uso, comparando 
o seu valor contábil com seu valor recuperável. Esse teste de redução ao valor recuperável 
pode ser executado a qualquer momento no período de um ano, desde que seja executado, 
todo ano, no mesmo período. Ativos intangíveis diferentes podem ter o valor recuperável 
testado em períodos diferentes. Entretanto, se tais ativos intangíveis foram inicialmente 
reconhecidos durante o ano corrente, devem ter a redução ao valor recuperável testada 
antes do fim do ano corrente; e

b) testar, anualmente, o ágio pago por expectativa de rentabilidade futura (goodwill) em 
combinação de negócios.
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Ao avaliar se há alguma indicação de que um ativo possa ter sofrido desvalorização, a 
entidade deve considerar, no mínimo, as seguintes indicações: 

Fontes externas de informação:

 • o valor de mercado do ativo diminuiu significativamente, mais do que seria de se esperar 

 • mudanças significativas com efeito adverso sobre a entidade ocorreram ou ocorrerão em 
futuro próximo, no ambiente da entidade ou do ativo 

 • as taxas de juros e de retorno sobre investimentos aumentaram durante o período, e esses 
aumentos provavelmente afetarão a taxa de desconto da empresa 

 • o valor contábil do patrimônio líquido da entidade é maior do que o valor de suas ações no 
mercado;

Fontes internas de informação:

 • evidência disponível de obsolescência ou de dano físico de um ativo; 

 • mudanças significativas, com efeito adverso sobre a entidade, ocorreram durante o 
período, ou devem ocorrer em futuro próximo, na extensão pela qual, ou na maneira na 
qual, um ativo é ou será utilizado 

 • evidência disponível, proveniente de relatório interno, que indique que o desempenho 
econômico de um ativo é ou será pior que o esperado;

Evidência proveniente de relatório interno que indique que um ativo pode ter se desvalorizado 
inclui a existência de: 

a) fluxos de caixa para adquirir o ativo ou necessidades de caixa subsequentes para operar ou 
mantê-lo, que sejam significativamente mais elevadas do que originalmente orçadas; 

b) fluxos de caixa líquidos realizados ou lucros ou prejuízos operacionais gerados pelo ativo, 
que são significativamente piores do que aqueles orçados; 

c) queda significativa nos fluxos de caixa líquidos orçados ou no lucro operacional, ou aumento 
significativo no prejuízo orçado, gerados pelo ativo; ou 

d) prejuízos operacionais ou saídas de caixa líquidas advindos do ativo, quando os números 
do período atual são agregados com números orçados para o futuro.

Cálculo do valor recuperável

A norma define valor recuperável como o maior valor entre o valor justo líquido de despesas 
de venda (ou valor líquido de venda) de um ativo ou de unidade geradora de caixa e o seu valor 
em uso.

Nem sempre é necessário determinar o valor justo líquido de despesas de venda de um ativo e 
seu valor em uso. Se qualquer um desses montantes exceder o valor contábil do ativo, este não 
tem desvalorização e, portanto, não é necessário estimar o outro valor.

Se não há razão para acreditar que o valor em uso de um ativo exceda materialmente seu valor 
justo líquido de despesas de venda, o valor justo líquido de despesas de venda do ativo pode ser 
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considerado como seu valor recuperável. Esse será frequentemente o caso para um ativo que 
é mantido para alienação. Isso ocorre porque o valor em uso de ativo mantido para alienação 
corresponderá principalmente às receitas líquidas da baixa, uma vez que os futuros fluxos de 
caixa do uso contínuo do ativo, até sua baixa, provavelmente serão irrisórios.

Valor justo líquido de despesas de venda

Obtido na venda de um ativo realizada entre partes conhecedoras de um mercado e interessadas 
em determinada transação. 

Desse valor, excluem-se as despesas de venda atribuídas diretamente à venda ou à baixa de um 
ativo, que não incluem despesas financeiras e impostos incidentes sobre o resultado. 

As despesas com a baixa, exceto as que já foram reconhecidas como passivo, devem ser 
deduzidas ao se mensurar o valor justo líquido de despesas de alienação. Exemplos desses tipos 
de despesas são as despesas legais, tributos, despesas com a remoção do ativo e gastos diretos 
incrementais para deixar o ativo em condição de venda. Entretanto, as despesas com demissão 
de empregados e as associadas à redução ou reorganização de um negócio em seguida à baixa 
de um ativo não são despesas incrementais para baixa do ativo. 

Valor em uso

Valor em uso é o valor presente de fluxos de caixa futuros esperados que devem advir de um 
ativo ou de unidade geradora de caixa. 

A estimativa do valor em uso de um ativo envolve os seguintes passos:

a) Estimar futuras entradas e saídas de caixa derivadas do uso contínuo do ativo e de sua 
baixa final; e

b) Aplicar a taxa de desconto apropriada a esses fluxos de caixa futuros.

Os seguintes elementos devem ser refletidos no cálculo do valor em uso do ativo: 

a) estimativa dos fluxos de caixa futuros que a entidade espera obter com esse ativo; 

b) expectativas acerca de possíveis variações no montante ou no período de ocorrência desses 
fluxos de caixa futuros; 

c) valor do dinheiro no tempo, representado pela atual taxa de juros livre de risco; 

d) preçopelaassunçãodaincertezainerenteaoativo(prêmio);e 

e) outros fatores, tais como falta de liquidez, que participantes do mercado iriam considerar 
ao precificar os fluxos de caixa futuros esperados da entidade, advindos do ativo. 

Taxa de desconto 

A taxa de desconto deve ser a taxa antes dos impostos, que reflita as avaliações atuais de 
mercado acerca: 
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a) do valor do dinheiro no tempo; e 

b) dos riscos específicos do ativo para os quais as estimativas de fluxos de caixa futuros não 
tenham sido ajustadas. 

Reconhecimento e mensuração de perda por desvalorização

Quando o valor recuperável de um ativo for inferior ao seu valor contábil, o valor contábil do 
ativo deve ser reduzido ao seu valor recuperável. Essa redução representa uma perda por 
desvalorização do ativo. 

A perda por desvalorização do ativo deve ser reconhecida imediatamente na demonstração 
do resultado, a menos que o ativo tenha sido reavaliado. Qualquer desvalorização de ativo 
reavaliado deve ser tratada como diminuição do saldo da reavaliação.

Reconhecimento e mensuração de perda por desvalorização 

A perda por desvalorização de ativo não reavaliado deve ser reconhecida na demonstração 
do resultado do exercício. Entretanto, a perda por desvalorização de ativo reavaliado deve ser 
reconhecida em outros resultados abrangentes (na reserva de reavaliação) na extensão em 
que a perda por desvalorização não exceder o saldo da reavaliação reconhecida para o mesmo 
ativo. Essa perda por desvalorização sobre o ativo reavaliado reduz a reavaliação reconhecida 
para o ativo. 

Depois do reconhecimento da perda por desvalorização, a despesa de depreciação, amortização 
ou exaustão do ativo deve ser ajustada em períodos futuros para alocar o valor contábil revisado 
do ativo, menos seu valor residual (se houver), em base sistemática ao longo de sua vida útil 
remanescente.

ÁGIO POR RENTABILIDADE FUTURA (GOODWILL)

Impairment de ativos com Goodwill alocado: 

O ágio (goodwill) pago em uma aquisição, em decorrência de expectativa de resultado futuro, 
deverá, a partir da data da aquisição, ser alocado a cada uma das unidades geradoras de caixa 
do adquirente, ou ao menor grupo possível de unidades geradoras de caixa que devem se 
beneficiar das sinergias da aquisição; 

Com isso, para fins de cálculo do impairment, o ágio passa a integrar o valor do custo dos ativos 
ou da UGC aos quais ele foi alocado; 

Todos os ativos ou UGC que receberam a alocação de valor de ágio devem ser testados 
anualmente para fins de verificação de impairment.
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Reversão de perda por desvalorização 

A entidade deve avaliar, ao término de cada período de reporte, se há alguma indicação de que 
a perda por desvalorização reconhecida em períodos anteriores para um ativo, exceto o ágio 
por expectativa de rentabilidade futura (goodwill), possa não mais existir ou ter diminuído. Se 
existir alguma indicação, a entidade deve estimar o valor recuperável desse ativo. 

Uma perda por desvalorização reconhecida em períodos anteriores para um ativo, exceto o 
ágio por expectativa de rentabilidade futura (goodwill), deve ser revertida se, e somente se, 
tiver havido mudança nas estimativas utilizadas para determinar o valor recuperável do ativo 
desde a última perda por desvalorização que foi reconhecida. Se esse for o caso, o valor contábil 
do ativo deve ser aumentado, com plena observância do descrito no item 117, para seu valor 
recuperável. Esse aumento ocorre pela reversão da perda por desvalorização.

A reversão de perda por desvalorização de um ativo, exceto o ágio por expectativa de 
rentabilidade futura (goodwill), deve ser reconhecida imediatamente no resultado do período, a 
menos que o ativo esteja registrado por valor reavaliado de acordo com outro Pronunciamento. 
Qualquer reversão de perda por desvalorização sobre ativo reavaliado deve ser tratada como 
aumento de reavaliação conforme tal Pronunciamento. 

A reversão de perda por desvalorização sobre ativo reavaliado deve ser reconhecida em outros 
resultados abrangentes sob o título de reserva de reavaliação. Entretanto, na extensão em que a 
perda por desvalorização para o mesmo ativo reavaliado tenha sido anteriormente reconhecida 
no resultado do período, a reversão dessa desvalorização deve ser também reconhecida no 
resultado do período. 

Depois que a reversão de perda por desvalorização é reconhecida, a despesa de depreciação, 
amortização ou exaustão para o ativo deve ser ajustada em períodos futuros para alocar o valor 
contábil revisado do ativo menos seu valor residual (se houver) em base sistemática sobre sua 
vida útil remanescente.

Reversão	de	perda	por	desvalorização	do	ágio	por	expectativa	de	rentabilidade	
futura (goodwill) 

A perda por desvalorização reconhecida para o ágio por expectativa de rentabilidade futura 
(goodwill) não deve ser revertida em período subsequente. 

O Pronunciamento Técnico CPC 04 – Ativo Intangível proíbe o reconhecimento de ágio por 
expectativa de rentabilidade futura (goodwill) gerado internamente. Qualquer aumento no 
valor recuperável do ágio pago por expectativa de rentabilidade futura (goodwill) nos períodos 
subsequentes ao reconhecimento de perda por desvalorização para esse ativo é equivalente 
ao reconhecimento de ágio por expectativa de rentabilidade futura gerado internamente 
(goodwill gerado internamente) e não reversão de perda por desvalorização reconhecida para 
o ágio pago por expectativa de rentabilidade futura (goodwill).

Divulgação 

A entidade deve divulgar as seguintes informações para cada classe de ativos: 
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a) o montante das perdas por desvalorização reconhecido no resultado do período e a linha 
da demonstração do resultado na qual essas perdas por desvalorização foram incluídas; 

b) o montante das reversões de perdas por desvalorização reconhecido no resultado do 
período e a linha da demonstração do resultado na qual essas reversões foram incluídas; 

c) o montante de perdas por desvalorização de ativos reavaliados reconhecido em outros 
resultados abrangentes durante o período; e 

d) o montante das reversões das perdas por desvalorização de ativos reavaliados reconhecido 
em outros resultados abrangentes durante o período.
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Questões

1. (CESPE – TRE-RJ – 2012) 

O Conselho Federal de Contabilidade e o 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis são 
responsáveis pela elaboração das normas 
contábeis comumente aceitas. Sobre essas 
normas, julgue o item que se segue.

O valor recuperável é definido como o 
maior número absoluto entre o valor justo 
líquido de despesas de venda de um ativo 
ou de unidade geradora de caixa e o seu va-
lor de uso.

( ) Certo   ( ) Errado

Acerca de contas patrimoniais, suas carac-
terísticas, seu registro e sua evidenciação, 
julgue o item a seguir, considerando que a 
sigla CPC corresponde a Comitê de Pronun-
ciamentos Contábeis.

2. (CESPE – CNJ – 2013) 

Os pronunciamentos do CPC determinam 
que, na fase em que o ativo intangível ainda 
não está disponível para uso, sua capacida-
de de gerar benefícios econômicos futuros 
para recuperar seu valor contábil é, usual-
mente, sujeita a maior incerteza que na fase 
em que ele já está disponível para ser utili-
zado. Portanto, é necessário que a entidade 
proceda, no mínimo anualmente, ao teste 
por desvalorização de ativo intangível que 
ainda não esteja disponível para uso.

( ) Certo   ( ) Errado

3. (CESPE – MJ – 2013)

Considerando os pronunciamentos técnicos 
do Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(CPC), julgue o item seguinte.

Para fins de teste do valor recuperável de 
um ativo, dois valores são considerados 
para a comparação com o valor contábil: o 
valor de venda e o valor em uso desse ati-
vo, devendo ser escolhido o maior entre os 
dois.

( ) Certo   ( ) Errado

4. (CESPE – BACEN – 2014) 

Com relação ao Pronunciamento Técnico 
CPC 1, que trata da redução ao valor recu-
perável de ativos, julgue o item abaixo.

Ao realizar o teste de recuperabilidade do 
ativo, é necessário determinar tanto o valor 
justo líquido de despesas de venda de um 
ativo quanto seu valor em uso.

( ) Certo   ( ) Errado

5. (CESPE – TRE-RJ – 2012) 

O Conselho Federal de Contabilidade e o 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis são 
responsáveis pela elaboração das normas 
contábeis comumente aceitas. Sobre essas 
normas, julgue o item que se segue.

O valor recuperável é definido como o 
maior número absoluto entre o valor justo 
líquido de despesas de venda de um ativo 
ou de unidade geradora de caixa e o seu va-
lor de uso.

( ) Certo   ( ) Errado

De acordo com o posicionamento técnico 
do CPC, julgue o item subsequente, relati-
vos ao impairment test.
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6. (CESPE – CADE – 2014) 

A entidade deve realizar o teste de recupe-
rabilidade de um ativo intangível com vida 
útil indefinida, comparando seu valor con-
tábil com seu valor recuperável, ainda que 
não haja indícios de desvalorização do refe-
rido ativo.

( ) Certo   ( ) Errado 

7. (CESPE – CADE – 2014) 

A entidade deve testar, anualmente, o ágio 
pago por expectativa de rentabilidade futu-
ra (goodwill) em aquisições de participação 
societária que lhe permita obter o controle 
da adquirida.

( ) Certo   ( ) Errado

Em relação a mensuração de ativos, reava-
liação, teste de recuperabilidade, impair-
ment, depreciação, amortização e exaus-
tão, julgue o próximo item.

8. (CESPE – PF – 2014) 

Para a realização do teste de recuperabili-
dade de um ativo intangível, deve-se consi-
derar que o seu valor recuperável advém da 
comparação entre o valor justo e o valor em 
uso, sendo, dos dois, o maior.

( ) Certo   ( ) Errado

Em relação a mensuração de ativos, reava-
liação, teste de recuperabilidade, impair-
ment, depreciação, amortização e exaus-
tão, julgue o próximo item.

9. (CESPE – PF – 2014) 

Os valores de bens registrados no ativo imo-
bilizado ou intangível podem ser aumenta-
dos em função de reavaliação ou de teste 
de impairment.

( ) Certo   ( ) Errado

10. (CESPE – TRE-RJ – 2012) 

O Conselho Federal de Contabilidade e o 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis são 
responsáveis pela elaboração das normas 
contábeis comumente aceitas. Sobre essas 
normas, julgue o item que se segue.

O valor recuperável é definido como o 
maior número absoluto entre o valor justo 
líquido de despesas de venda de um ativo 
ou de unidade geradora de caixa e o seu va-
lor de uso. 

( ) Certo   ( ) Errado

No item seguinte, é apresentada uma situ-
ação hipotética seguida de uma assertiva a 
ser julgada.

11. (CESPE – MPU – 2010) 

Determinado ativo imobilizado apresentou 
resultado econômico pior que o esperado. 
A empresa estimou, com base em estu-
do técnico, que o valor contábil líquido era 
maior que o valor recuperável.

Nessa situação, no balanço patrimonial, o 
valor do imobilizado deve ser reduzido pe-
las perdas estimadas por valor não recupe-
rável.

( ) Certo   ( ) Errado

No item seguinte, é apresentada uma situ-
ação hipotética que não está relacionada 
com combinações de negócios, seguida de 
uma assertiva a ser julgada.

14. (CESE – ABIN – 2010) 

Determinada entidade, ao realizar os testes 
para a recuperabilidade de seus ativos, não 
encontrou mercado ativo para sua unidade 
geradora de caixa, estimando, porém, que o 
correspondente valor em uso era de R$ 10 
milhões. O valor contábil líquido da unidade 
geradora de caixa registrava R$ 12 milhões. 
Nessa situação, a entidade deveria reconhe-
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cer o fato com reduções no ativo e no resul-
tado do período pelo valor da diferença de 
R$ 2 milhões.

( ) Certo   ( ) Errado

Com respeito à análise das demonstrações 
contábeis das empresas, julgue o item.

15. (CESPE – TCU – 2011) 

Com base nas informações apresentadas no 
quadro abaixo que se refere a uma máquina 
adquirida por certa empresa, aplicando-se 
o teste de recuperabilidade (impairment), 
registra-se uma perda de ativos maior que o 
valor da depreciação.

custo de aquisição 2.730.000,00

(-) depreciação acumulada (980.000,00)

(-) valor contábil 1.750.000,00

valor em uso 1.710.000,00

valor justo 1.695.000,00

( ) Certo   ( ) Errado

A respeito da mensuração de ativos e da 
aplicação dos seus respectivos procedi-
mentos patrimoniais, julgue o item que se 
segue.

16. (CESPE – STJ – 2015) 

A reversão da perda por irrecuperabilidade 
de ativos deve ser reconhecida em contas 
de patrimônio líquido, em razão de sua na-
tureza.

( ) Certo   ( ) Errado

Gabarito: 1. C 2. C 3. C 4. E 5. C 6. C 7. C 8. C 9. E 10. C 11. C 12. E 13. E 14. C 15. E 16. E
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CPC	06	(R1)	–	Operações	de	Arrendamento	Mercantil

Objetivo

1.  O objetivo desta Norma é estabelecer, para arrendatários e arrendadores, políticas 
contábeis e divulgações apropriadas a aplicar em relação a arrendamentos mercantis.

Alcance

2.  Esta Norma deve ser aplicada na contabilização de todas as operações de arrendamento 
mercantil (leasing) que não sejam:

 • arrendamentos mercantis para explorar ou usar minério, petróleo, gás natural e recursos 
similares não regeneráveis; e 

 • acordos de licenciamento para itens tais como fitas cinematográficas, registros de vídeo, 
peças de teatro, manuscritos, patentes e direitos autorais (copyrights).

Esta Norma, entretanto, não deve ser aplicada como base de mensuração para: 

 • propriedade detida por arrendatário que seja contabilizada como propriedade de 
investimento (ver NBC TG 28 – Propriedade para Investimento); 

 • propriedade de investimento fornecida pelos arrendadores sob a forma de arrendamentos 
mercantis operacionais (ver NBC TG 28); 

 • ativos biológicos detidos por arrendatários sob a forma de arrendamentos mercantis 
financeiros (ver NBC TG 29 – Ativo Biológico e Produto Agrícola); ou

 • ativos biológicos fornecidos por arrendadores sob a forma de arrendamentos mercantis 
operacionais (ver NBC TG 29).

3.  Esta Norma aplica-se a acordos que transfiram o direito de usar ativos mesmo que existam 
serviços substanciais relativos ao funcionamento ou à manutenção de tais ativos prestados 
pelos arrendadores. Esta Norma não se aplica a acordos que sejam contratos de serviço 
que não transfiram o direito de usar os ativos de uma parte contratante para a outra.

Definições

4.  Os seguintes termos são usados nesta Norma, com os significados especificados:

 • Arrendamento mercantil é um acordo pelo qual o arrendador transmite ao arrendatário 
em troca de um pagamento ou série de pagamentos o direito de usar um ativo por um 
período de tempo acordado.
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 • Arrendamento mercantil financeiro é aquele em que há transferência substancial dos 
riscos e benefícios inerentes à propriedade de um ativo. O título de propriedade pode ou 
não vir a ser transferido.

 • Arrendamento mercantil operacional é um arrendamento mercantil diferente de um 
arrendamento mercantil financeiro.

Valor residual garantido é:

 • para um arrendatário, a parte do valor residual que seja garantida por ele ou por parte a 
ele relacionada (sendo o valor da garantia o valor máximo que possa, em qualquer caso, 
tornar-se pagável); e 

 • para um arrendador, a parte do valor residual que seja garantida pelo arrendatário ou por 
terceiro não relacionado com o arrendador que seja financeiramente capaz de satisfazer as 
obrigações cobertas pela garantia.

Valor residual não garantido é a parte do valor residual do ativo arrendado, cuja realização pelo 
arrendador não esteja assegurada ou esteja unicamente garantida por uma parte relacionada 
com o arrendador.

Vida econômica é: 

a) o período durante o qual se espera que um ativo seja economicamente utilizável por um ou 
mais usuários; ou 

b)  o número de unidades de produção ou de unidades semelhantes que um ou mais usuários 
esperam obter do ativo. 

Vida útil é o período remanescente estimado, a partir do começo do prazo do arrendamento 
mercantil, sem limitação pelo prazo do arrendamento mercantil, durante o qual se espera que 
os benefícios econômicos incorporados no ativo sejam consumidos pela entidade.

Investimento bruto no arrendamento mercantil é a soma:

dos pagamentos mínimos do arrendamento mercantil a receber pelo arrendador segundo um 
arrendamento mercantil financeiro; e de qualquer valor residual não garantido atribuído ao 
arrendador.

Investimento líquido no arrendamento mercantil é o investimento bruto no arrendamento 
mercantil descontado à taxa de juros implícita no arrendamento mercantil.

Classificação	do	arrendamento	mercantil

A classificação de arrendamentos mercantis adotada nesta Norma baseia-se na extensão 
em que os riscos e benefícios inerentes à propriedade de ativo arrendado permanecem no 
arrendador ou no arrendatário. Os riscos incluem as possibilidades de perdas devidas à 
capacidade ociosa ou obsolescência tecnológica e de variações no retorno em função de 
alterações nas condições econômicas. Os benefícios podem ser representados pela expectativa 
de operações lucrativas durante a vida econômica do ativo e de ganhos derivados de aumentos 
de valor ou de realização do valor residual. 
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Um arrendamento mercantil deve ser classificado como financeiro se ele transferir 
substancialmente todos os riscos e benefícios inerentes à propriedade. Um arrendamento 
mercantil deve ser classificado como operacional se ele não transferir substancialmente todos 
os riscos e benefícios inerentes à propriedade.

A classificação de um arrendamento mercantil como arrendamento mercantil financeiro ou 
arrendamento mercantil operacional depende da essência da transação e não da forma do 
contrato. Exemplos de situações que individualmente ou em conjunto levariam normalmente 
a que um arrendamento mercantil fosse classificado como arrendamento mercantil financeiro 
são:

a) o arrendamento mercantil transfere a propriedade do ativo para o arrendatário no fim do 
prazo do arrendamento mercantil; 

b) o arrendatário tem a opção de comprar o ativo por um preço que se espera seja 
suficientemente mais baixo do que o valor justo à data em que a opção se torne exercível 
de forma que, no início do arrendamento mercantil, seja razoavelmente certo que a opção 
será exercida;

c) o prazo do arrendamento mercantil refere-se à maior parte da vida econômica do ativo 
mesmo que a propriedade não seja transferida; 

d) no início do arrendamento mercantil, o valor presente dos pagamentos mínimos do 
arrendamento mercantil totaliza pelo menos substancialmente todo o valor justo do ativo 
arrendado; e 

e) os ativos arrendados são de natureza especializada de tal forma que apenas o arrendatário 
pode usá-los sem grandes modificações.

Os indicadores de situações que individualmente ou em combinação também podem levar a 
que um arrendamento mercantil seja classificado como arrendamento mercantil financeiro 
são: 

a) se o arrendatário puder cancelar o arrendamento mercantil, as perdas do arrendador 
associadas ao cancelamento são suportadas pelo arrendatário; 

b) os ganhos ou as perdas da flutuação no valor justo do valor residual são atribuídos ao 
arrendatário (por exemplo, na forma de abatimento que equalize a maior parte do valor da 
venda no fim do arrendamento mercantil); e 

c) o arrendatário tem a capacidade de continuar o arrendamento mercantil por um período 
adicional com pagamentos que sejam substancialmente inferiores ao valor de mercado.

Os exemplos e indicadores enunciados nem sempre são conclusivos. Se for claro com base em 
outras características que o arrendamento mercantil não transfere substancialmente todos os 
riscos e benefícios inerentes à propriedade, o arrendamento mercantil deve ser classificado 
como operacional. Isso pode acontecer se, por exemplo, a propriedade do ativo se transferir 
ao final do arrendamento mercantil mediante um pagamento variável igual ao valor justo no 
momento, ou se há pagamentos contingentes, como resultado dos quais o arrendatário não 
tem substancialmente todos os riscos e benefícios.
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Arrendamento	mercantil	nas	demonstrações	contábeis	do	arrendatário

Arrendamento	mercantil	financeiro

Reconhecimento inicial

20. No começo do prazo de arrendamento mercantil, os arrendatários devem reconhecer, 
em contas específicas, os arrendamentos mercantis financeiros como ativos e passivos 
nos seus balanços por quantias iguais ao valor justo da propriedade arrendada ou, se 
inferior, ao valor presente dos pagamentos mínimos do arrendamento mercantil, cada um 
determinado no início do arrendamento mercantil. A taxa de desconto a ser utilizada no 
cálculo do valor presente dos pagamentos mínimos do arrendamento mercantil deve ser a 
taxa de juros implícita no arrendamento mercantil, se for praticável determinar essa taxa; 
se não for, deve ser usada a taxa incremental de financiamento do arrendatário. Quaisquer 
custos diretos iniciais do arrendatário devem ser adicionados à quantia reconhecida como 
ativo.

Mensuração subsequente

Os pagamentos mínimos do arrendamento mercantil devem ser segregados entre encargo 
financeiro e redução do passivo em aberto. O encargo financeiro deve ser apropriado a cada 
período durante o prazo do arrendamento mercantil de forma a produzir uma taxa de juros 
periódica constante sobre o saldo remanescente do passivo. Os pagamentos contingentes 
devem ser contabilizados como despesa nos períodos em que são incorridos.

Na prática, ao apropriar o encargo financeiro aos períodos durante o prazo do arrendamento 
mercantil, o arrendatário pode usar alguma forma de aproximação para simplificar os cálculos.

Um arrendamento mercantil financeiro dá origem a uma despesa de depreciação (amortização) 
relativa a ativos depreciáveis (amortizáveis), assim como uma despesa financeira para cada 
período contábil. A política de depreciação (amortização) para os ativos arrendados depreciáveis 
(amortizáveis) deve ser consistente com a política dos demais ativos depreciáveis (amortizáveis) 
sobre os quais se detenha a propriedade e a depreciação reconhecida deve ser calculada de 
acordo com a NBC TG 27 – Ativo Imobilizado, ou para o caso de amortização, de acordo com 
a NBC TG 04 – Ativo Intangível. Se não houver certeza razoável de que o arrendatário virá a 
obter a propriedade no fim do prazo do arrendamento mercantil, o ativo deve ser totalmente 
depreciado durante o prazo do arrendamento mercantil ou da sua vida útil, o que for menor.

Arrendamento	mercantil	operacional

Os pagamentos da prestação do arrendamento mercantil segundo um arrendamento mercantil 
operacional devem ser reconhecidos como despesa na base da linha reta durante o prazo do 
arrendamento mercantil, exceto se outra base sistemática for mais representativa do padrão 
temporal do benefício do usuário.
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Arrendamento	mercantil	nas	demonstrações	contábeis	do	arrendador

Arrendamento	mercantil	financeiro

Reconhecimento inicial

Os arrendadores devem reconhecer os ativos mantidos por arrendamento mercantil financeiro 
nos seus balanços e apresentá-los como conta a receber por valor igual ao investimento líquido 
no arrendamento mercantil.

Num arrendamento mercantil financeiro, substancialmente todos os riscos e benefícios 
inerentes à propriedade legal são transferidos pelo arrendador e, portanto, os pagamentos do 
arrendamento mercantil a serem recebidos são tratados pelo arrendador como amortização 
de capital e receita financeira para reembolsá-lo e recompensá-lo pelo investimento e serviços.

Arrendamento	mercantil	operacional

Os arrendadores devem apresentar os ativos sujeitos a arrendamentos mercantis operacionais 
nos seus balanços de acordo com a natureza do ativo.

A receita de arrendamento mercantil proveniente de arrendamentos mercantis operacionais 
deve ser reconhecida no resultado na base da linha reta durante o prazo do arrendamento 
mercantil, a menos que outra base sistemática seja mais representativa do padrão temporal 
em que o benefício do uso do ativo arrendado é diminuído.

Transação de venda e leaseback

Uma transação de venda e leaseback (retroarrendamento pelo vendedor junto ao comprador) 
envolve a venda de um ativo e o concomitante arrendamento mercantil do mesmo ativo pelo 
comprador ao vendedor. O pagamento do arrendamento mercantil e o preço de venda são 
geralmente interdependentes por serem negociados como um pacote. O tratamento contábil 
de uma transação de venda e leaseback depende do tipo de arrendamento mercantil envolvido.

Se uma transação de venda e leaseback resultar em arrendamento mercantil financeiro, 
qualquer excesso de receita de venda obtido acima do valor contábil não deve ser 
imediatamente reconhecido como receita por um vendedor-arrendatário. Em vez disso, tal 
valor deve ser diferido e amortizado durante o prazo do arrendamento mercantil. 

Se o leaseback for um arrendamento mercantil financeiro, a transação é um meio pelo qual o 
arrendador financia o arrendatário, com o ativo como garantia. Por essa razão, não é apropriado 
considerar como receita um excedente do preço de venda obtido sobre o valor contábil. Tal 
excedente deve ser diferido e amortizado durante o prazo do arrendamento mercantil.



MTE - Auditor Fiscal do Trabalho – Contabilidade Geral – Prof. Sílvio Sande

www.acasadoconcurseiro.com.br 3597

Transação de venda e leaseback

Se uma transação de venda e leaseback resultar em arrendamento mercantil operacional, e se 
estiver claro que a transação é estabelecida pelo valor justo, qualquer lucro ou prejuízo deve 
ser imediatamente reconhecido. Se o preço de venda estiver abaixo do valor justo, qualquer 
lucro ou prejuízo deve ser imediatamente reconhecido, exceto se o prejuízo for compensado 
por futuros pagamentos do arrendamento mercantil a preço inferior ao de mercado, situação 
em que esse prejuízo deve ser diferido e amortizado proporcionalmente aos pagamentos do 
arrendamento mercantil durante o período pelo qual se espera que o ativo seja usado. Se o 
preço de venda estiver acima do valor justo, o excedente sobre o valor justo deve ser diferido e 
amortizado durante o período pelo qual se espera que o ativo seja usado. 

Se o leaseback for um arrendamento mercantil operacional, e os pagamentos do arrendamento 
mercantil e o preço de venda estiverem estabelecidos pelo valor justo, na verdade houve uma 
transação de venda normal, e qualquer lucro ou prejuízo deve ser imediatamente reconhecido
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Questões

1. (CESPE – AL-CE – 2011) 

Um arrendamento mercantil será classi-
ficado contabilmente como financeiro se 
transferir substancialmente todos os riscos 
e benefícios inerentes à propriedade; caso 
contrário, o arrendamento será classificado 
como operacional.

( ) Certo   ( ) Errado

2. (CESPE – Auditor Federal de Controle Ex-
terno – 2013) 

Considere que, em um contrato de arren-
damento de determinado ativo, cujo tempo 
estimado de vida útil seja de cinco anos, te-
nham sido estabelecidos os seguintes itens: 
prazo de vigência de 50 meses, soma das 
prestações com 95% do valor justo do bem 
na data do início do contrato e uma cláusula 
que prevê que, no final do contrato, a em-
presa arrendatária possa exercer a opção de 
compra, desembolsando um valor que re-
presente cerca de 5% do valor justo do bem 
na data da opção. Com base nessa situação 
hipotética, julgue o item que se segue. 

A empresa arrendatária deverá, durante a 
vigência do contrato, contabilizar a depre-
ciação do bem, calculada numa base siste-
mática, lançando crédito em conta patrimo-
nial de depreciação acumulada, e débito em 
conta de resultado, ou de custo no caso de 
um ativo utilizado na produção.

( ) Certo   ( ) Errado

3. (CESPE – TJ-RR – 2012) 

O arrendamento mercantil é classificado 
como financeiro ou operacional. No ar-
rendamento operacional, há transferência 
substancial de todos os riscos e benefícios 

inerentes à propriedade, ao passo que, no 
financeiro, não há transferência substancial 
de riscos e benefícios inerentes à proprieda-
de.

( ) Certo   ( ) Errado

4. (CESPE – ABIN – 2010) 

Quando um financiamento por arrenda-
mento financeiro apresenta o valor presen-
te das prestações mínimas, menor do que o 
valor justo do bem, a empresa arrendatária 
credita o passivo pelo valor da soma dos pa-
gamentos mínimos e debita conta reduto-
ra no valor calculado dos juros efetivos, ao 
passo que debita o ativo pelo valor presente 
das prestações mínimas.

( ) Certo   ( ) Errado

5. (CESPE – ABIN – 2010) 

A determinação do custo inicial do direito 
de uso de uma propriedade, para inves-
timento obtido por meio de um arrenda-
mento financeiro, deve ser feita pelo menor 
entre o valor justo do direito de uso sobre 
a propriedade e o valor dos pagamentos mí-
nimos do arrendamento.

( ) Certo   ( ) Errado

6. (CESPE – BANCO DA AMAZONIA – 2010) 

O valor residual garantido, para o arrenda-
dor, é a parcela do valor residual que seja 
garantida pelo arrendatário, ou por terceiro 
não relacionado com o arrendador, que seja 
financeiramente capaz de satisfazer às obri-
gações cobertas pela garantia.

( ) Certo   ( ) Errado
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Julgue o item que se segue de acordo com 
a Lei nº 6.404/1976, atualizada nos pro-
nunciamentos do Comitê de Pronuncia-
mentos Contábeis (CPC) e nos princípios 
fundamentais de contabilidade, adotados 
pelo Conselho Federal de Contabilidade.

7. (CESPE – ANTT – 2013) 

Um bem adquirido por meio de um contra-
to de leasing operacional deverá ser ime-
diatamente registrado, pela empresa arren-
datária, como ativo imobilizado e, assim, 
passará a ser depreciado. 

( ) Certo   ( ) Errado

Gabarito: 1. C 2. C 3. E 4. C 5. C 6. C 7. E
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PRONUNCIAMENTO TÉCNICO CPC 25

Provisões,	Passivos	Contingentes	e	Ativos	Contingentes

Objetivo	

O objetivo deste Pronunciamento Técnico é estabelecer que sejam aplicados critérios de 
reconhecimento e bases de mensuração apropriados a provisões e a passivos e ativos 
contingentes e que seja divulgada informação suficiente nas notas explicativas para permitir 
que os usuários entendam a sua natureza, oportunidade e valor.

Alcance 

Este Pronunciamento Técnico deve ser aplicado por todas as entidades na contabilização de 
provisões, e de passivos e ativos contingentes, exceto: 

a) os que resultem de contratos a executar, a menos que o contrato seja oneroso; e (b) os 
cobertos por outro Pronunciamento Técnico. 

Este Pronunciamento Técnico não se aplica a instrumentos financeiros (incluindo garantias) 
que se encontrem dentro do alcance do Pronunciamento Técnico CPC 38 – Instrumentos 
Financeiros: Reconhecimento e Mensuração. 

Contratos a executar são contratos pelos quais nenhuma parte cumpriu qualquer das suas 
obrigações ou ambas as partes só tenham parcialmente cumprido as suas obrigações em igual 
extensão. Este Pronunciamento Técnico não se aplica a contratos a executar a menos que eles 
sejam onerosos. 

Quando outro Pronunciamento Técnico trata de um tipo específico de provisão ou de passivo 
ou ativo contingente, a entidade aplica esse Pronunciamento Técnico em vez do presente 
Pronunciamento Técnico.

Provisão é um passivo de prazo ou de valor incertos. 

Passivo é uma obrigação presente da entidade, derivada de eventos já ocorridos, cuja 
liquidação se espera que resulte em saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios 
econômicos. 

Evento que cria obrigação é um evento que cria uma obrigação legal ou não formalizada que 
faça com que a entidade não tenha nenhuma alternativa realista senão liquidar essa obrigação. 

Obrigação legal é uma obrigação que deriva de: 

a) contrato (por meio de termos explícitos ou implícitos); 
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(b) legislação;ou 

(c) outra ação da lei.

Obrigação não formalizada é uma obrigação que decorre das ações da entidade em que: 

a) por via de padrão estabelecido de práticas passadas, de políticas publicadas ou de 
declaração atual suficientemente específica, a entidade tenha indicado a outras partes que 
aceitará certas responsabilidades; e 

b) em consequência, a entidade cria uma expectativa válida nessas outras partes de que 
cumprirá com essas responsabilidades.

Passivo contingente é: 

a) uma obrigação possível que resulta de eventos passados e cuja existência será confirmada 
apenas pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos não totalmente sob 
controle da entidade; ou 

b) uma obrigação presente que resulta de eventos passados, mas que não é reconhecida 
porque: 

(i) não é provável que uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos seja 
exigida para liquidar a obrigação; ou 

(ii) o valor da obrigação não pode ser mensurado com suficiente confiabilidade.

Ativo contingente é um ativo possível que resulta de eventos passados e cuja existência 
será confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos não 
totalmente sob controle da entidade. 

Contrato oneroso é um contrato em que os custos inevitáveis de satisfazer as obrigações do 
contrato excedem os benefícios econômicos que se esperam sejam recebidos ao longo do 
mesmo contrato. 

Reestruturação é um programa planejado e controlado pela administração e que altera 
materialmente: 

a) o âmbito de um negócio empreendido por entidade; ou 

b) a maneira como o negócio é conduzido.

Provisão e outros passivos 

As provisões podem ser distintas de outros passivos tais como contas a pagar e passivos 
derivados de apropriações por competência (accruals) porque há incerteza sobre o prazo ou o 
valor do desembolso futuro necessário para a sua liquidação. Por contraste: 

a) as contas a pagar são passivos a pagar por conta de bens ou serviços fornecidos ou 
recebidos e que tenham sido faturados ou formalmente acordados com o fornecedor; e 

b) os passivos derivados de apropriações por competência (accruals) são passivos a pagar por 
bens ou serviços fornecidos ou recebidos, mas que não tenham sido pagos, faturados ou 
formalmente acordados com o fornecedor, incluindo valores devidos a empregados (por 
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exemplo, valores relacionados com pagamento de férias). Embora algumas vezes seja 
necessário estimar o valor ou prazo desses passivos, a incerteza é geralmente muito menor 
do que nas provisões. 

Os passivos derivados de apropriação por competência (accruals) são frequentemente 
divulgados como parte das contas a pagar, enquanto as provisões são divulgadas separadamente.

Relação	entre	provisão	e	passivo	contingente	

Em sentido geral, todas as provisões são contingentes porque são incertas quanto ao seu prazo 
ou valor. Porém, neste Pronunciamento Técnico o termo “contingente” é usado para passivos 
e ativos que não sejam reconhecidos porque a sua existência somente será confirmada pela 
ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos não totalmente sob o controle 
da entidade. Adicionalmente, o termo passivo contingente é usado para passivos que não 
satisfaçam os critérios de reconhecimento. 

Este Pronunciamento Técnico distingue entre: 

a) provisões – que são reconhecidas como passivo (presumindo-se que possa ser feita uma 
estimativa confiável) porque são obrigações presentes e é provável que uma saída de 
recursos que incorporam benefícios econômicos seja necessária para liquidar a obrigação; 
e 

b) passivoscontingentes–que não são reconhecidos comopassivo porque são: 

(i) obrigações possíveis, visto que ainda há de ser confirmado se a entidade tem ou não uma 
obrigação presente que possa conduzir a uma saída de recursos que incorporam benefícios 
econômicos, ou 

(ii) obrigações presentes que não satisfazem os critérios de reconhecimento deste 
Pronunciamento Técnico (porque não é provável que seja necessária uma saída de recursos 
que incorporem benefícios econômicos para liquidar a obrigação, ou não pode ser feita 
uma estimativa suficientemente confiável do valor da obrigação).

Obrigação presente 

Em casos raros não é claro se existe ou não uma obrigação presente. Nesses casos, presume-se 
que um evento passado dá origem a uma obrigação presente se, levando em consideração toda 
a evidência disponível, é mais provável que sim do que não que existe uma obrigação presente 
na data do balanço. 

Em quase todos os casos será claro se um evento passado deu origem a uma obrigação 
presente. Em casos raros – como em um processo judicial, por exemplo –, pode-se discutir 
tanto se certos eventos ocorreram quanto se esses eventos resultaram em uma obrigação 
presente. Nesse caso, a entidade deve determinar se a obrigação presente existe na data do 
balanço ao considerar toda a evidência disponível incluindo, por exemplo, a opinião de peritos. 
A evidência considerada inclui qualquer evidência adicional proporcionada por eventos após a 
data do balanço. Com base em tal evidência: 
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a) quando for mais provável que sim do que não que existe uma obrigação presente na data 
do balanço, a entidade deve reconhecer a provisão (se os critérios de reconhecimento 
forem satisfeitos); e 

b) quando for mais provável que não existe uma obrigação presente na data do balanço, a 
entidade divulga um passivo contingente, a menos que seja remota a possibilidade de uma 
saída de recursos que incorporam benefícios econômicos

Evento passado

Um evento passado que conduz a uma obrigação presente é chamado de um evento que cria 
obrigação. Para um evento ser um evento que cria obrigação, é necessário que a entidade não 
tenha qualquer alternativa realista senão liquidar a obrigação criada pelo evento. Esse é o caso 
somente: 

a) quando a liquidação da obrigação pode ser imposta legalmente; ou 

b) no caso de obrigação não formalizada, quando o evento (que pode ser uma ação da 
entidade) cria expectativas válidas em terceiros de que a entidade cumprirá a obrigação.

Saída	provável	de	recursos	que	incorporam	benefícios	econômicos	

Para que um passivo se qualifique para reconhecimento, é necessário haver não somente 
uma obrigação presente, mas também a probabilidade de saída de recursos que incorporam 
benefícios econômicos para liquidar essa obrigação. Para a finalidade deste Pronunciamento 
Técnico, uma saída de recursos ou outro evento é considerado como provável se o evento 
for mais provável que sim do que não de ocorrer, isto é, se a probabilidade de que o evento 
ocorrerá for maior do que a probabilidade de isso não acontecer. Quando não for provável 
que exista uma obrigação presente, a entidade divulga um passivo contingente, a menos que a 
possibilidade de saída de recursos que incorporam benefícios econômicos seja remota.

Estimativa	confiável	da	obrigação	

Nos casos extremamente raros em que nenhuma estimativa confiável possa ser feita, existe um 
passivo que não pode ser reconhecido. Esse passivo é divulgado como passivo contingente .

Passivo	contingente	

A entidade não deve reconhecer um passivo contingente. 

O passivo contingente é divulgado, como exigido pelo item 86, a menos que seja remota a 
possibilidade de uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos. 

Ativo	contingente	

A entidade não deve reconhecer um ativo contingente. 
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Os ativos contingentes surgem normalmente de evento não planejado ou de outros não 
esperados que dão origem à possibilidade de entrada de benefícios econômicos para a 
entidade. Um exemplo é uma reivindicação que a entidade esteja reclamando por meio de 
processos legais, em que o desfecho seja incerto. 

Os ativos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações contábeis, uma vez que 
pode tratar-se de resultado que nunca venha a ser realizado. Porém, quando a realização do 
ganho é praticamente certa, então o ativo relacionado não é um ativo contingente e o seu 
reconhecimento é adequado.

Mensuração 

Melhor	estimativa	

O valor reconhecido como provisão deve ser a melhor estimativa do desembolso exigido para 
liquidar a obrigação presente na data do balanço. 

A melhor estimativa do desembolso exigido para liquidar a obrigação presente é o valor 
que a entidade racionalmente pagaria para liquidar a obrigação na data do balanço ou para 
transferi- la para terceiros nesse momento. É muitas vezes impossível ou proibitivamente 
dispendioso liquidar ou transferir a obrigação na data do balanço. Porém, a estimativa do valor 
que a entidade racionalmente pagaria para liquidar ou transferir a obrigação produz a melhor 
estimativa do desembolso exigido para liquidar a obrigação presente na data do balanço.

Valor presente 

Quando o efeito do valor do dinheiro no tempo é material, o valor da provisão deve ser o valor 
presente dos desembolsos que se espera que sejam exigidos para liquidar a obrigação. 

Em virtude do valor do dinheiro no tempo, as provisões relacionadas com saídas de caixa que 
surgem logo após a data do balanço são mais onerosas do que aquelas em que as saídas de 
caixa de mesmo valor surgem mais tarde. Em função disso, as provisões são descontadas, 
quando o efeito é material. 

Evento futuro 

Os eventos futuros que possam afetar o valor necessário para liquidar a obrigação devem 
ser refletidos no valor da provisão quando houver evidência objetiva suficiente de que eles 
ocorrerão. 

Mudança na provisão 

As provisões devem ser reavaliadas em cada data de balanço e ajustadas para refletir a melhor 
estimativa corrente. Se já não for mais provável que seja necessária uma saída de recursos 
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que incorporam benefícios econômicos futuros para liquidar a obrigação, a provisão deve ser 
revertida. 

Quando for utilizado o desconto a valor presente, o valor contábil da provisão aumenta a cada 
período para refletir a passagem do tempo. Esse aumento deve ser reconhecido como despesa 
financeira. 

Uso de provisão 

Uma provisão deve ser usada somente para os desembolsos para os quais a provisão foi 
originalmente reconhecida. 

Somente os desembolsos que se relacionem com a provisão original são compensados com 
a mesma provisão. Reconhecer os desembolsos contra uma provisão que foi originalmente 
reconhecida para outra finalidade esconderia o impacto de dois eventos diferentes.

Aplicações de regra de reconhecimento e de mensuração

Perda operacional futura 

Provisões para perdas operacionais futuras não devem ser reconhecidas. 

As perdas operacionais futuras não satisfazem à definição de passivo, nem os critérios gerais de 
reconhecimento. 

A expectativa de perdas operacionais futuras é uma indicação de que certos ativos da unidade 
operacional podem não ser recuperáveis. A entidade deve testar esses ativos quanto à 
recuperabilidade segundo o Pronunciamento Técnico CPC 01 – Redução ao Valor Recuperável 
de Ativos. 

Contrato oneroso 

Se a entidade tiver um contrato oneroso, a obrigação presente de acordo com o contrato deve 
ser reconhecida e mensurada como provisão. 

Muitos contratos (por exemplo, algumas ordens de compra de rotina) podem ser cancelados sem 
pagar compensação à outra parte e, portanto, não há obrigação. Outros contratos estabelecem 
direitos e obrigações para cada uma das partes do contrato. Quando os eventos tornam esse 
contrato oneroso, o contrato deve ser tratado dentro do alcance deste Pronunciamento 
Técnico, e existirá um passivo que deve ser reconhecido. Os contratos de execução que não 
sejam onerosos não são abrangidos por este Pronunciamento Técnico. 

Reestruturação 

Exemplos de eventos que podem se enquadrar na definição de reestruturação são: 
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a) venda ou extinção de linha de negócios; 

b) fechamentodelocaisdenegóciosdeumpaísouregiãoouarealocaçãodasatividadesde negócios 
de um país ou região para outro; 

c) mudanças na estrutura da administração, por exemplo, eliminação de um nível de gerência; 
e 

d) reorganizações fundamentais que tenham efeito material na natureza e no foco das 
operações da entidade. 

Uma obrigação não formalizada para reestruturação surge somente quando a entidade: 

a) tiver um plano formal detalhado para a reestruturação, identificando pelo menos: 

(i) o negócio ou parte do negócio em questão, 

(ii) os principais locais afetados, 

(iii) o local, as funções e o número aproximado de empregados que serão incentivados 
financeiramente a se demitir, 

(iv) os desembolsos que serão efetuados; e 

(v) quando o plano será implantado; e 

b) tiver criado expectativa válida naqueles que serão afetados pela reestruturação, seja ao 
começar a implantação desse plano ou ao anunciar as suas principais características para 
aqueles afetados pela reestruturação. 

A evidência de que a entidade começou a implantar o plano de reestruturação seria fornecida, 
por exemplo, pela desmontagem da fábrica, pela venda de ativos ou pela divulgação das 
principais características do plano. A divulgação do plano detalhado para reestruturação 
constitui obrigação não formalizada para reestruturação somente se for feita de tal maneira 
e em detalhes suficientes (ou seja, apresentando as principais características do plano) que 
origine expectativas válidas de outras partes, tais como clientes, fornecedores e empregados 
(ou os seus representantes) de que a entidade realizará a reestruturação. 

Para que o plano seja suficiente para dar origem a uma obrigação não formalizada, quando 
comunicado àqueles por ele afetados, é necessário que sua implementação comece o mais 
rápido possível e seja concluída dentro de um prazo que torne improvável a ocorrência de 
mudanças significativas no plano. Entretanto, caso se espere que haja grande atraso antes de a 
reestruturação começar ou que esta demore tempo demais, deixa de ser provável que o plano 
crie expectativa válida da parte de outros de que a entidade está, atualmente, comprometida 
com a reestruturação, porque o período de execução dá oportunidade para a entidade mudar 
seus planos. 

Uma decisão de reestruturação da administração ou da diretoria tomada antes da data do 
balanço não dá origem a uma obrigação não formalizada na data do balanço, a menos que a 
entidade tenha, antes da data do balanço: 

(a) começado a implementação do plano de reestruturação; ou 
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b) anunciado as principais características do plano de reestruturação àqueles afetados por ele, 
de forma suficientemente específica, criando neles expectativa válida de que a entidade 
fará a reestruturação. 

Divulgação 

Para cada classe de provisão, a entidade deve divulgar: 

a) o valor contábil no início e no fim do período; 

b) provisões adicionais feitas no período, incluindo aumentos nas provisões existentes; 

c) valores utilizados (ou seja, incorridos e baixados contra a provisão) durante o período; 

d) valores não utilizados revertidos durante o período; e 

e) o aumento durante o período no valor descontado a valor presente proveniente da 
passagem do tempo e o efeito de qualquer mudança na taxa de desconto. 

Não é exigida informação comparativa. 

A entidade deve divulgar, para cada classe de provisão: 

a) uma breve descrição da natureza da obrigação e o cronograma esperado de quaisquer 
saídas de benefícios econômicos resultantes; 

b) uma indicação das incertezas sobre o valor ou o cronograma dessas saídas. Sempre que 
necessário para fornecer informações adequadas, a entidade deve divulgar as principais 
premissas adotadas em relação a eventos futuros, conforme tratado no item 48; e 

c) o valor de qualquer reembolso esperado, declarando o valor de qualquer ativo que tenha 
sido reconhecido por conta desse reembolso esperado. 

A menos que seja remota a possibilidade de ocorrer qualquer desembolso na liquidação, a 
entidade deve divulgar, para cada classe de passivo contingente na data do balanço, uma breve 
descrição da natureza do passivo contingente e, quando praticável: 

a) a estimativa do seu efeito financeiro, mensurada conforme os itens 36 a 52; 

b) a indicação das incertezas relacionadas ao valor ou momento de ocorrência de qualquer 
saída; e 

c) a possibilidade de qualquer reembolso. 
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Questões

1. (CESPE – CADE – 2014) 

Com relação ao passivo das entidades, jul-
gue o item a seguir, de acordo com a legis-
lação vigente.

As provisões representam passivos com 
prazo ou valor incerto e podem ser distin-
tas de outros passivos, como contas a pagar 
e passivos derivados de apropriações por 
competência.

( ) Certo   ( ) Errado

2. (CESPE – CADE – 2014)

Acerca de ativos e passivos na contabilida-
de pública, julgue o próximo item.

Um passivo contingente deve ser reconhe-
cido quando for decorrente de obrigação 
presente que resulte de eventos passados 
devendo as informações desse passivo ser 
detalhadas em nota explicativa às demons-
trações contábeis.

( ) Certo   ( ) Errado

3. (CESPE – PF – 2004)

Julgue o item subsequente, a respeito de 
passivos de companhias abertas.

A diferença entre as contas provisão para 
imposto de renda e imposto de renda a pa-
gar está em que a primeira representa um 
passivo de prazo ou valor incerto enquanto 
que a segunda consiste em um passivo que 
não contempla tal incerteza

( ) Certo   ( ) Errado

Em relação à mensuração de passivos, pro-
visões, tratamento contábil aplicável aos 
impostos e contribuições e sistemas de 
custos, julgue o item subsecutivo.

4. (CESPE – CADE – 2014) 

As provisões e os passivos contingentes 
devem ser reconhecidos e registrados pela 
contabilidade, uma vez que, apesar de se-
rem resultantes de eventos passados, cons-
tituem obrigações presentes, sendo prová-
vel a saída de recursos a fim de liquidar a 
obrigação no futuro.

( ) Certo   ( ) Errado

5. (CESPE – CADE – 2014)

Acerca de ativos e passivos na contabilida-
de pública, julgue o próximo item.

Um passivo contingente deve ser reconhe-
cido quando for decorrente de obrigação 
presente que resulte de eventos passados 
devendo as informações desse passivo ser 
detalhadas em nota explicativa às demons-
trações contábeis.

( ) Certo   ( ) Errado

Julgue o item a seguir, relativo ao reconhe-
cimento e à mensuração de contas patri-
moniais.

6. (CESPE – ABIN – 2010) 

No caso de existir um contrato oneroso, isto 
é, um contrato que não pode ser cancelado 
sem se pagar compensação a outra parte, a 
obrigação contábil será reconhecida e men-
surada como provisão no passivo.

( ) Certo   ( ) Errado
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Julgue o item seguinte, relativo a registros 
contábeis de empresas comerciais.

7. (CESPE – PF – 2004) 

O registro da provisão para contingências 
provoca um crédito no passivo e um débito 
no resultado do exercício.

( ) Certo   ( ) Errado

Julgue o item que se segue, acerca da utili-
zação das técnicas contábeis no registro e 
controle do patrimônio das entidades.

8. (CESPE – TRE-ES – 2011) 

Se as circunstâncias justificarem, as pro-
visões devem ser constituídas ainda que a 
entidade correspondente esteja operando 
com prejuízo.

( ) Certo   ( ) Errado

9. (CESPE – MPU – 2010) 

Julgue o item a seguir, que versa sobre de-
monstrações contábeis.

Na hipótese de ocorrência de um desem-
bolso, cujo valor não for mensurável, a obri-
gação é classificada como provável e deve 
ser reconhecida e registrada no balanço pa-
trimonial.

( ) Certo   ( ) Errado

Acerca dos critérios de mensuração das 
provisões e dos passivos contingentes, jul-
gue o item subsequente.

10. (CESPE – SUFRAMA – 2014) 

No caso dos passivos contingentes, o valor 
reconhecido deve ser a melhor estimativa 
dos dispêndios necessários para liquidar a 
obrigação presente na data da apresenta-
ção das demonstrações contábeis.

( ) Certo   ( ) Errado

No item seguinte, é apresentada uma situ-
ação hipotética, seguida de uma assertiva 
a ser julgada.

11. (CESPE – PF – 2004) 

Um defeito nos filtros da indústria Paraíso 
Tropical ocasionou uma grande emissão de 
substâncias tóxicas no ambiente, no final de 
2003.

Nessa situação, considerando as práticas 
contábeis aceitas, a contabilidade da em-
presa deverá constituir, prudentemente, 
uma reserva para contingências ainda em 
2003, antecipando os desembolsos que 
serão feitos para ressarcir os prejudicados 
pelo acidente.

( ) Certo   ( ) Errado

Julgue o item, relativo à contabilidade 
avançada.

12. (CESPE – SEFAZ-ES – 2008) 

Uma empresa que ofereça, por certo prazo, 
garantia de manutenção e bom funciona-
mento de um equipamento que seja objeto 
do seu negócio, deve efetuar uma provisão 
para os prováveis dispêndios que terá em 
decorrência desse compromisso. Ainda que 
se trate de uma estimativa, tal valor deverá 
figurar no passivo do balanço patrimonial 
dessa empresa.

( ) Certo   ( ) Errado

Gabarito: 1. C 2. E 3. C 4. E 5. E 6. C 7. C 8. C 9. E 10. C 11. E 12. C
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PRONUNCIAMENTO TÉCNICO CPC 08 (R1)

Custos de Transação e Prêmios na Emissão de Títulos e Valores Mobiliários

Objetivo	

O objetivo do presente Pronunciamento Técnico é estabelecer o tratamento contábil aplicável 
ao reconhecimento, mensuração e divulgação dos custos de transação incorridos e dos 
prêmios recebidos no processo de captação de recursos por intermédio da emissão de títulos 
patrimoniais e/ou de dívida. 

Alcance 

O presente Pronunciamento regula a contabilização e evidenciação dos custos de transação 
incorridos na distribuição primária de ações ou bônus de subscrição, na aquisição e alienação 
de ações próprias, na captação de recursos por meio da contratação de empréstimos ou 
financiamentos ou pela emissão de títulos de dívida, bem como dos prêmios na emissão 
de debêntures e outros instrumentos de dívida ou de patrimônio líquido (frequentemente 
referidos como títulos e valores mobiliários – TVM). 

Custos de transação são somente aqueles incorridos e diretamente atribuíveis às atividades 
necessárias exclusivamente à consecução da transação. São, por natureza, gastos incrementais, 
já que não existiriam ou teriam sido evitados se essas transações não ocorressem. Exemplos de 
custos de transação são: i) gastos com elaboração de prospectos e relatórios; ii) remuneração de 
serviços profissionais de terceiros (advogados, contadores, auditores, consultores, profissionais 
de bancos de investimento, corretores etc.); iii) gastos com publicidade (inclusive os incorridos 
nos processos de road-shows); iv) taxas e comissões; v) custos de transferência; vi) custos de 
registro etc. Custos de transação não incluem ágios ou deságios na emissão dos títulos e valores 
mobiliários, despesas financeiras, custos internos administrativos ou custos de carregamento.

Despesas financeiras são os custos ou as despesas que representam o ônus pago ou a pagar 
como remuneração direta do recurso tomado emprestado do financiador derivado dos fatores 
tempo, risco, inflação, câmbio, índice específico de variação de preços e assemelhados; 
incluem, portanto, os juros, a atualização monetária, a variação cambial etc., mas não incluem 
taxas, descontos, prêmios, despesas administrativas, honorários etc.

Encargos financeiros são a soma das despesas financeiras, dos custos de transação, prêmios, 
descontos, ágios, deságios e assemelhados, a qual representa a diferença entre os valores 
recebidos e os valores pagos (ou apagar) a terceiros. 

Prêmio na emissão de debêntures ou de outros títulos e valores mobiliários é o valor recebido 
que supera o de resgate desses títulos na data do próprio recebimento ou o valor formalmente 
atribuído aos valores mobiliários.
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Taxa interna de retorno (TIR) é a taxa efetiva de juros que iguala o valor presente dos fluxos de 
entrada de recursos ao valor presente dos fluxos de saída. Em outros termos, é a taxa efetiva de 
juros que faz com que, por exemplo, o valor presente líquido dos fluxos de caixa de determinado 
título de dívida ou empréstimo seja igual a zero, considerando-se, necessariamente, a captação 
inicial líquida dos custos de transação.

Método de juros efetivos é o método de calcular o custo amortizado de ativo financeiro ou de 
passivo financeiro (ou grupo de ativos ou de passivos financeiros) e de alocar a receita ou a 
despesa de juros no período. 

Título patrimonial é qualquer contrato (ou título ou valor mobiliário) que evidencie um 
interesse residual nos ativos da entidade após a dedução de todos os seus passivos. Como 
exemplos citam-se ações, bônus de subscrição etc. 

Valor justo é o valor pelo qual um ativo pode ser negociado, ou um passivo liquidado, entre 
partes interessadas, conhecedoras do negócio e independentes entre si, com a ausência de 
fatores que pressionem para a liquidação da transação ou que caracterizem uma transação 
compulsória. 

Contabilização das captações de recursos para o capital próprio

O registro do montante inicial dos recursos captados por intermédio da emissão de títulos 
patrimoniais deve corresponder aos valores líquidos disponibilizados para a entidade pela 
transação, pois essas transações são efetuadas com sócios já existentes e/ou novos, não 
devendo seus custos influenciar o saldo líquido das transações geradoras de resultado da 
entidade.

Os custos de transação incorridos na captação de recursos por intermédio da emissão de títulos 
patrimoniais devem ser contabilizados, de forma destacada, em conta redutora de patrimônio 
líquido, deduzidos os eventuais efeitos fiscais, e os prêmios recebidos devem ser reconhecidos 
em conta de reserva de capital.

Nas operações de captação de recursos por intermédio da emissão de títulos patrimoniais em 
que exista prêmio (excedente de capital) originado da subscrição de ações aos quais os custos 
de transação se referem, deve o prêmio, até o limite do seu saldo, ser utilizado para absorver os 
custos de transação.

Nos demais casos, a conta de que trata o item anterior será apresentada após o capital social e 
somente pode ser utilizada para redução do capital social ou absorção por reservas de capital.

Quando a operação de captação de recursos por intermédio da emissão de títulos patrimoniais 
não for concluída, inexistindo aumento de capital ou emissão de bônus de subscrição, os custos 
de transação devem ser reconhecidos como despesa destacada no resultado do período em 
que se frustrar a transação.

Contabilização da aquisição de ações de emissão própria (Ações em tesouraria)

A aquisição de ações de emissão própria e sua alienação são também transações de capital da 
entidade com seus sócios e igualmente não devem afetar o resultado da entidade.
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Os custos de transação incorridos na aquisição de ações de emissão da própria entidade devem 
ser tratados como acréscimo do custo de aquisição de tais ações.

Os custos de transação incorridos na alienação de ações em tesouraria devem ser tratados como 
redução do lucro ou acréscimo do prejuízo dessa transação,resultados esses contabilizados 
diretamente no patrimônio líquido, na conta que houver sido utilizada como suporte à aquisição 
de tais ações, não afetando o resultado da entidade.

Contabilização da captação de recursos de terceiros

O registro do montante inicial dos recursos captados de terceiros, classificáveis no passivo 
exigível, deve corresponder ao seu valor justo líquido dos custos de transação diretamente 
atribuíveis à emissão do passivo financeiro.

Os custos de transação incorridos na captação de recursos por meio da contratação de 
instrumento de dívida (empréstimos, financiamentos ou títulos de dívida tais como debêntures, 
notas comerciais ou outros valores mobiliários) devem ser contabilizados como redução do 
valor justo inicialmente reconhecido do instrumento financeiro emitido, para evidenciação do 
valor líquido recebido.

No caso de capitalização de encargos financeiros durante o período de formação ou construção 
de ativos qualificáveis, os mesmos procedimentos devem ser utilizados para definição dos 
valores a serem ativados. O valor a ser capitalizado deve corresponder aos encargos financeiros 
totais e não apenas às despesas financeiras.

Os custos de transação de captação não efetivada devem ser reconhecidos como despesa no 
resultado do período em que se frustrar essa captação.

Contabilização temporária dos custos de transação

Os custos de transação de que trata este Pronunciamento Técnico, enquanto não captados os 
recursos a que se referem, devem ser apropriados e mantidos em conta transitória e específica 
do ativo como pagamento antecipado. O saldo dessa conta transitória deve ser reclassificado 
para a conta específica, conforme a natureza da operação, tão logo seja concluído o processo 
de captação, ou baixado se a operação não se concretizar.

Divulgação

A entidade deve divulgar as seguintes informações para cada natureza de captação de recursos 
(títulos patrimoniais ou de dívida):

a) a identificação de cada processo de captação de recursos, agrupando-os conforme sua 
natureza;

b) o montante dos custos de transação incorridos em cada processo de captação;
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c) o montante de quaisquer prêmios obtidos no processo de captação de recursos por 
intermédio da emissão de títulos de dívida ou de valores mobiliários;

d) a taxa efetiva de juros (TIR) de cada operação; e

e) o montante dos custos de transação e prêmios (se for o caso) a serem apropriados ao 
resultado em cada período subsequente.



www.acasadoconcurseiro.com.br 3615

Questões

Com relação à avaliação de itens patrimo-
niais e ao levantamento das demonstra-
ções de resultado previstas na legislação 
societária, julgue o item seguinte.

1. (CESPE – TRT-12 – 2013) 

Para fins de aplicação do conceito de cus-
to de transação, o conceito de encargos fi-
nanceiros é mais amplo que o de despesas 
financeiras, pois o cálculo dos encargos fi-
nanceiros inclui, além da soma das despe-
sas financeiras, os custos de transação, prê-
mios, descontos e ágios.

( ) Certo   ( ) Errado

2. (CESPE – TCE-RO – 2013) 

Ao adquirir ações de emissão própria, uma 
companhia apresentará, no valor de seu pa-
trimônio líquido, redução em valor igual ao 
custo de aquisição dessas ações, que inclui 
os custos de transação incorridos na opera-
ção.

( ) Certo   ( ) Errado

Com relação ao tratamento contábil de 
itens patrimoniais, julgue o item a seguir. 

3. (CESPE – FUB – 2015) 

Os custos de transação incorridos na aquisi-
ção de ações de emissão própria devem ser 
registrados em conta do patrimônio líquido, 
como acréscimo ao custo das ações em te-
souraria, no momento da aquisição.

( ) Certo   ( ) Errado

Com relação à contabilização dos itens pa-
trimoniais e de resultado, bem como aos 
seus efeitos, julgue os itens que se seguem. 

4. (CESPE – TCDF – 2014) 

De acordo com o regime de competência, 
os custos de transação incorridos na aquisi-
ção de ações de emissão própria devem im-
pactar o resultado da entidade no exercício 
em que for efetuada a transação.

( ) Certo   ( ) Errado

5. (FCC – TCE-RS – 2013) 

Considere as seguintes assertivas:

I – Os custos de transação de captação de 
recursos de terceiros não efetivada devem 
ser reconhecidos como despesa no resulta-
do do período em que se frustrar essa cap-
tação.

II – Os custos de transação incorridos na 
aquisição de ações de emissão da própria 
entidade devem ser tratados como acrésci-
mo do custo de aquisição de tais ações.

III – Os custos de transação incorridos na 
captação de recursos por meio da contra-
tação de instrumento de dívida devem ser 
contabilizados como redução do valor justo 
inicialmente reconhecido do instrumento fi-
nanceiro emitido, inde- pendentemente de 
sua classificação.

Está correto o que se afirma APENAS em

a) I
b) II
c) III 
d) I e II.
e) II e III.

6. (FGV – SEFAZ-RJ – 2009) 

A Cia. Três Corações abriu seu capital em 
2008, por meio de emissão de títulos patri-
moniais, autorizada pela Comissão de Va-
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lores Mobiliários. A empresa incorreu em 
$ 2.000.000 de custos de transação direta-
mente atribuíveis à emissão efetuada.

De acordo com o CPC 08, aprovado pelo 
CFC, esse valor deve ser reconhecido como:

a) Despesa Financeira.
b) Ativo Intangível.
c) Ativo Diferido.
d) Redutor do Patrimônio Líquido.
e) Despesa Antecipada.

7. (CESGRANRIO – LIQUIGAS – 2014)

Considerando-se os estritos termos do Pro-
nunciamento Técnico CPC 08 (R1), apro-
vado pela Deliberação CVM no 649, de 
16/12/2010, os custos de transação incor-
ridos na captação de recursos mediante a 
emissão de títulos patrimoniais devem ser 
considerados como

a) despesa do exercício social
b) conta redutora do passivo a longo prazo
c) conta redutora do patrimônio líquido
d) conta de ativo / juros a apropriar
e) redutora do valor da captação, no passivo

8. (ESAF – AFC – 2013) 

Os gastos com corretagem decorrentes da 
compra de ações da própria empresa, para 
manutenção em tesouraria, devem ser re-
gistrados como:

a) outras despesas operacionais, no resul-
tado.

b) acréscimo do custo de aquisição das 
ações no Patrimônio Líquido

c) despesa diferida no ativo, sendo apro-
priada no resultado quando da venda 
das ações.

d) diminuição do valor do investimento no 
ativo não circulante.

e) redução do lucro ou prejuízo direta-
mente no Patrimônio Líquido. 

9. Os custos de transação na emissão de títu-
los e valores mobiliários de que trata a Re-
solução CFC nº 1.142, que aprovou a NBC T 

19.14, enquanto não captados os recursos a 
que se referem, devem ser:

a) apropriados e mantidos em conta tran-
sitória e específica do ativo como paga-
mento antecipado.

b) apropriados de imediato ao resultado 
do período, pois são despesas a partir 
do momento de sua ocorrência.

c) transferidos para o ativo intangível tão 
logo concluído o processo de captação.

d) apropriados a conta de lucros ou prejuí-
zos acumulados.

10. (FCC – MPE-AP – 2012) 

Os custos de capitação de recursos (aumen-
to de capital com emissão de ações) efeti-
vamente realizada, como gastos com advo-
gados, contratação de agente financeiro e 
outros, realizados para a captação de recur-
sos por meio de emissão de títulos e valores 
mobiliários devem ser registrados na conta

a) de despesa do exercício em que ocorrer 
a capitalização.

b) redutora do capital social no patrimô-
nio líquido.

c) de reserva de capital no patrimônio lí-
quido.

d) redutora de investimento para o qual o 
recurso for capitado.

e) de despesa do ano em que o gasto for 
realizado.

11. (FCC – SEFAZ-SP – 2013) 

A Cia. Caleidoscópio, conforme delibera-
ção da Assembleia de Acionistas, aumen-
tou seu capital social de R$ 50.000,00 para  
R$ 60.000,00, com a emissão de 10 mil 
ações, cujo valor nominal foi de R$ 1,00 
por ação. Dado o interesse do público pelas 
ações da empresa, foi resolvido que se co-
braria um ágio de R$ 0,15 por ação. Dessa 
maneira, cada ação da Cia. Caleidoscópio foi 
colocada à venda por R$ 1,15. Os investido-
res pagaram à vista pelas ações.
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Quando do pagamento efetuado pelos in-
vestidores, a Cia. Caleidoscópio reconheceu 
contabilmente um aumento no Capital So-
cial de

a) R$ 10.000,00 e a constituição de uma 
Reserva de Lucros de R$ 1.500,00.

b) R$ 11.500,00 e uma Despesa de  
R$ 1.500,00.

c) R$ 11.500,00.
d) R$ 10.000,00 e uma Receita de  

R$ 1.500,00.
e) R$ 10.000,00 e a constituição de uma 

Reserva de Capital de R$ 1.500,00.

12. (CARLOS CHAGAS – PREFEITURA DE SP – 
2010)

A Cia. Acionária resolveu aumentar seu ca-
pital social mediante emissão de 10.000 no-
vas ações, cujo valor nominal é de R$ 1,00. 
Devido às condições de mercado, as ações 
foram negociadas a R$ 1,50, à vista. Para a 
emissão das ações a Cia. Acionária incorreu 
em custos de R$ 500,00. A Cia. Acionária re-
conheceu um aumento de

a) capital social no valor de R$ 10.000,00.
b) capital social no valor de R$ 9.500,00.
c) capital social no valor de R$ 15.000,00.
d) patrimônio líquido no valor de  

R$ 15.000,00.
e) reservas de lucros no valor de  

R$ 5.000,00.

Gabarito: 1. C 2. C 3. C 4. E 5. D 6. D 7. C 8. B 9. A 10. B 11. E 12. A
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AJUSTE A VALOR PRESENTE

Lei 6404/76

Art. 183. No balanço, os elementos do ativo serão avaliados segundo os seguintes critérios:

VIII – os elementos do ativo decorrentes de operações de longo prazo serão ajustados a valor 
presente, sendo os demais ajustados quando houver efeito relevante. (Incluído pela Lei nº 
11.638,de 2007)

Art. 184. No balanço, os elementos do passivo serão avaliados de acordo com os seguintes critérios:

III – as obrigações, os encargos e os riscos classificados no passivo não circulante serão ajustados 
ao seu valor presente, sendo os demais ajustados quando houver efeito relevante. (Redação 
dada pela Lei nº 11.941, de 2009)

PRONUNCIAMENTO TÉCNICO CPC 12

Ajuste a Valor Presente

Objetivo

O objetivo deste Pronunciamento é estabelecer os requisitos básicos a serem observados 
quando da apuração do Ajuste a Valor Presente de elementos do ativo e do passivo quando da 
elaboração de demonstrações contábeis, dirimindo algumas questões controversas advindas 
de tal procedimento, do tipo:

a) se a adoção do ajuste a valor presente é aplicável tão-somente a fluxos de caixa contratados 
ou se porventura seria aplicada também a fluxos de caixa estimados ou esperados;

b) em que situações é requerida a adoção do ajuste a valor presente de ativos e passivos, se 
no momento de registro inicial de ativos e passivos, se na mudança da base de avaliação de 
ativos e passivos, ou se em ambos os momentos;

c) se passivos não contratuais, como aqueles decorrentes de obrigações não formalizadas ou 
legais, são alcançados pelo ajuste a valor presente;

d) qual a taxa apropriada de desconto para um ativo ou um passivo e quais os cuidados 
necessários para se evitarem distorções de cômputo e viés;

e) qual o método de alocação de descontos (juros) recomendado;

f) se o ajuste a valor presente deve ser efetivado líquido de efeitos fiscais.
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Alcance 

Este Pronunciamento trata essencialmente de questões de mensuração, não alcançando com 
detalhes questões de reconhecimento. É importante esclarecer que a dimensão contábil do 
“reconhecimento” envolve a decisão de “quando registrar” ao passo que a dimensão contábil 
da “mensuração” envolve a decisão de “por quanto registrar”. No presente Pronunciamento 
determina-se que a mensuração contábil a valor presente seja aplicada no reconhecimento 
inicial de ativos e passivos. Apenas em certas situações excepcionais, como a que é adotada 
numa renegociação de dívida em que novos termos são estabelecidos, o ajuste a valor presente 
deve ser aplicado como se fosse nova medição de ativos e passivos. É de se ressaltar que 
essas situações de nova medição de ativos e passivos são raras e são matéria para julgamento 
daqueles que preparam e auditam demonstrações contábeis, 

Valor Presente x Valor Justo

É necessário observar que a aplicação do conceito de ajuste a valor presente nem sempre 
equipara o ativo ou o passivo a seu valor justo. Por isso, valor presente e valor justo não são 
sinônimos. Por exemplo, a compra financiada de um veículo por um cliente especial que, por 
causa dessa situação, obtenha taxa não de mercado para esse financiamento, faz com que a 
aplicação do conceito de valor presente com a taxa característica da transação e do risco desse 
cliente leve o ativo, no comprador, a um valor inferior ao seu valor justo; nesse caso prevalece 
contabilmente o valor calculado a valor presente, inferior ao valor justo, por representar 
melhor o efetivo custo de aquisição para o comprador. Em contrapartida o vendedor reconhece 
a contrapartida do ajuste a valor presente do seu recebível como redução da receita, 
evidenciando que, nesse caso, terá obtido um valor de venda inferior ao praticado no mercado. 

Diretrizes gerais 

A questão mais relevante para a aplicação do conceito de valor presente, nos moldes de 
Pronunciamento baseado em princípios como este, não é a enumeração minuciosa de quais 
ativos ou passivos são abarcados pela norma, mas o estabelecimento de diretrizes gerais e de 
metas a serem alcançadas. Nesse sentido, como diretriz geral a ser observada, ativos, passivos 
e situações que apresentarem uma ou mais das características abaixo devem estar sujeitos aos 
procedimentos de mensuração tratados neste Pronunciamento:

a) transação que dá origem a um ativo, a um passivo, a uma receita ou a uma despesa 
(conforme definidos no Pronunciamento Conceitual Básico Estrutura Conceitual para a 
Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis deste CPC) ou outra mutação do 
patrimônio líquido cuja contrapartida é um ativo ou um passivo com liquidação financeira 
(recebimento ou pagamento) em data diferente da data do reconhecimento desses 
elementos; 

b) reconhecimento periódico de mudanças de valor, utilidade ou substância de ativos ou 
passivos similares emprega método de alocação de descontos; 

c) conjunto particular de fluxos de caixa estimados claramente associado a um ativo ou a um 
passivo; 
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O presente Pronunciamento determina-se que a mensuração contábil a valor presente seja 
aplicada no reconhecimento inicial de ativos e passivos. (B)

Apenas em certas situações excepcionais, como a que é adotada numa renegociação de dívida 
em que novos termos são estabelecidos, o ajuste a valor presente deve ser aplicado como se 
fosse nova medição de ativos e passivos. É de se ressaltar que essas situações de nova medição 
de ativos e passivos são raras e são matéria para julgamento daqueles que preparam e auditam 
demonstrações contábeis, vis-à-vis Pronunciamentos específicos.

A adoção pela Contabilidade de informações com base no valor presente de fluxo de caixa, 
inevitavelmente, provoca discussões em torno de suas características qualitativas: relevância 
e confiabilidade. Emitir juízo de valor acerca do balanceamento ideal de uma característica em 
função da outra, caso a caso, deve ser um exercício recorrente para aqueles que preparam e 
auditam demonstrações contábeis. 

Do mesmo modo, o julgamento da relevância do ajuste a valor presente de ativos e passivos 
de curto prazo deve ser exercido por esses indivíduos, levando em consideração os efeitos 
comparativos antes e depois da adoção desse procedimento sobre itens do ativo, do passivo, 
do patrimônio líquido e do resultado.

Ativos e passivos monetários com juros implícitos ou explícitos embutidos devem ser 
mensurados pelo seu valor presente quando do seu reconhecimento inicial, por ser este o 
valor de custo original dentro da filosofia de valor justo (fair value). Por isso, quando aplicável, 
o custo de ativos não monetários deve ser ajustado em contrapartida; ou então a conta de 
receita, despesa ou outra conforme a situação. A esse respeito, uma vez ajustado o item não 
monetário, não deve mais ser submetido a ajustes subseqüentes no que respeita à figura de 
juros embutidos. Ressalte-se que nem todo ativo ou passivo não-monetário está sujeito ao 
efeito do ajuste a valor presente; por exemplo, um item não monetário que, pela sua natureza, 
não está sujeito ao ajuste a valor presente é o adiantamento em dinheiro para recebimento ou 
pagamento em bens e serviços.

Objetivamente, sob determinadas circunstâncias, a mensuração de um ativo ou um passivo a 
valor presente pode ser obtida sem maiores dificuldades, caso se disponha de fluxos contratuais 
com razoável grau de certeza e de taxas de desconto observáveis no mercado. Por outro lado, 
pode ser que

em alguns casos os fluxos de caixa tenham que ser estimados com alto grau de incerteza, e 
as taxas de desconto tenham que ser obtidas por modelos voltados a tal fim. O peso dado 
para a relevância nesse segundo caso é maior que o dado para a confiabilidade, uma vez que 
não seria apropriado apresentar informações com base em fluxos nominais. Conforme seja o 
caso, a abordagem tradicional ou de fluxo de caixa esperado deve ser eleita como técnica para 
cômputo do ajuste a valor presente. (A)

Os elementos integrantes do ativo e do passivo decorrentes de operações de longo prazo, ou 
de curto prazo quando houver efeito relevante, devem ser ajustados a valor presente com base 
em taxas de desconto que reflitam as melhores avaliações do mercado quanto ao valor do 
dinheiro no tempo e os riscos específicos do ativo e do passivo em suas datas originais. (D) 

A quantificação do ajuste a valor presente deve ser realizada em base exponencial "pro rata 
die", a partir da origem de cada transação, sendo os seus efeitos apropriados nas contas a que 
se vinculam. (E) 
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Passivos não contratuais são aqueles que apresentam maior complexidade para fins de 
mensuração contábil pelo uso de informações com base no valor presente. Fluxos de caixa ou 
séries de fluxos de caixa estimados são carregados de incerteza, assim como são os períodos 
para os quais se tem a expectativa de desencaixe ou de entrega de produto/prestação de 
serviço. Logo, muito senso crítico, sensibilidade e experiência são requeridos na condução de 
cálculos probabilísticos. Pode ser que em determinadas situações a participação de equipe 
multidisciplinar de profissionais seja imperativo para execução da tarefa. (C)

O reconhecimento de provisões e passivos está disciplinado no ambiente contábil brasileiro. São 
contempladas as obrigações legais e as não formalizadas (estas últimas também denominadas 
pela Teoria Contábil Normativa como “obrigações justas ou construtivas”), que nada mais são 
do que espécies do gênero “passivo não contratual”. Obrigações justas resultam de limitações 
éticas ou morais e não de restrições legais. Já as obrigações construtivas decorrem de práticas 
e costumes.

Garantias concedidas a clientes discricionariamente, assistência financeira freqüente a 
comunidades nativas situadas em regiões nas quais sejam desenvolvidas atividades econômicas 
exploratórias, entre outros, são alguns exemplos.

O desconto a valor presente é requerido quer se trate de passivos contratuais, quer se trate 
de passivos não contratuais, sendo que a taxa de desconto necessariamente deve considerar o 
risco de crédito da entidade. Quando da edição de norma que dê legitimidade à aplicação do 
conceito de ajuste a valor presente, como é o caso deste Pronunciamento Técnico, a técnica 
deve ser aplicada a todos os passivos, inclusive às provisões.

Risco e incerteza: taxa de desconto 

Ao se utilizarem, para fins contábeis, informações com base no fluxo de caixa e no valor 
presente, incertezas inerentes são obrigatoriamente levadas em consideração para efeito de 
mensuração, conforme já salientado em itens anteriores deste Pronunciamento. Do mesmo 
modo, o “preço” que participantes do mercado estão dispostos a “cobrar” para assumir 
riscos advindos de incertezas associadas a fluxos de caixa (ou em linguagem de finanças “o 
prêmio pelo risco”) deve ser igualmente avaliado. Ao se ignorar tal fato, há o concurso para a 
produção de informação contábil incompatível com o que seria uma representação adequada 
da realidade, imperativo da Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das 
Demonstrações Contábeis, Pronunciamento Conceitual Básico deste CPC, tratado nos seus itens 
33 e 34. Por outro lado, não são admissíveis ajustes arbitrários para prêmios por risco, mesmo 
com a justificativa de quase impossibilidade de se angariarem informações de participantes de 
mercado, pois, assim procedendo, é trazido viés para a mensuração. 

Efeitos	fiscais

Para fins de desconto a valor presente de ativos e passivos, a taxa a ser aplicada não deve ser 
líquida de efeitos fiscais, e, sim, antes dos impostos.(F) 

Quando houver Pronunciamento específico do CPC que discipline a forma pela qual um ativo ou 
passivo em particular deva ser mensurado com base no ajuste a valor presente de seus fluxos 
de caixa, referido pronunciamento específico deve ser observado. A regra específica sempre 



 

www.acasadoconcurseiro.com.br3622

prevalece à regra geral. Caso especial é o relativo à figura do Imposto de Renda Diferido Ativo 
e à do Imposto de Renda Diferido Passivo, objeto de Pronunciamento Técnico específico, mas 
que, conforme previsto nas Normas Internacionais de Contabilidade, não são passíveis de ajuste 
a valor presente, o que deve ser observado desde a implementação deste Pronunciamento.

Mensuração ao valor justo X Ajuste a valor presente

Valor justo (fair value) – é o valor pelo qual um ativo pode ser negociado, ou um passivo 
liquidado, entre partes interessadas, conhecedoras do negócio e independentes entre si, com 
a ausência de fatores que pressionem para a liquidação da transação ou que caracterizem uma 
transação compulsória.

Valor presente (present value) – é a estimativa do valor corrente de um fluxo de caixa futuro, 
no curso normal das operações da entidade.

Observação: Em algumas circunstâncias o valor justo e o valor presente podem coincidir. 
Contudo, valor justo e valor presente não são sinônimos.

Mensuração ao valor justo

O objetivo é demonstrar o valor de mercado de determinado ativo ou passivo; ou 

O provável valor que seria o de mercado por comparação a outros ativos ou passivos que 
tenham valor de mercado; ou

O provável valor que seria o de mercado por utilização do ajuste a valor presente dos valores 
estimados futuros de fluxos de caixa vinculados a esse ativo ou passivo; ou

Pela utilização de fórmulas econométricas reconhecidas pelo mercado.

Ajuste a valor presente

O objetivo é efetuar o ajuste para demonstrar o valor presente de um fluxo de caixa futuro.

Esse fluxo de caixa pode estar representado por ingressos ou saídas de recursos. Para 
determinar o valor presente de um fluxo de caixa, três informações são requeridas:

Valor do fluxo futuro (considerando todos os termos e as condições contratados), Data do 
referido fluxo financeiro e Taxa de desconto aplicável à transação.



www.acasadoconcurseiro.com.br 3623

Questões

1. (CESPE – MPU – 2013) 

Com relação ao balanço patrimonial, jul-
gue o item seguinte conforme normatiza-
ção feita pela Lei nº 6.404/1976.

Uma empresa que tenha valores a receber 
em longo prazo, provenientes de suas ven-
das, deverá avaliar esses itens a valor pre-
sente para fins de levantamento de balanço 
patrimonial.

( ) Certo   ( ) Errado

2. (CESPE – TCE-RO – 2013) 

Com relação aos critérios de avaliação de 
ativos e seus efeitos no patrimônio de uma 
companhia aberta, julgue o item a seguir.

Os direitos decorrentes de vendas a prazo 
classificados no ativo realizável a longo pra-
zo estão sujeitos a ajuste a valor presente, 
cujo efeito contábil é a redução simultânea 
do ativo e do resultado da empresa deten-
tora desses direitos.

( ) Certo   ( ) Errado

3. (CESPE – Contador – PF – 2014) 

Julgue o item subsequente, a respeito de 
passivos de companhias abertas.

Passivos monetários que apresentem juros 
implícitos embutidos no seu valor devem 
ser avaliados a valor presente por ocasião 
do seu reconhecimento inicial.

( ) Certo   ( ) Errado

4. (CESPE – TRE-ES – 2011) 

De acordo com o Pronunciamento Técnico 
CPC 12, o ajuste a valor presente deve ser 

efetuado em base linear pro rata, com base 
na taxa nominal de juros.

( ) Certo   ( ) Errado

5. (CESGRANRIO – 2014) 

Nos próprios termos do CPC 12, ajuste a va-
lor presente, é informado que o Pronuncia-
mento trata, essencialmente, das questões 
de mensuração sem atingir o detalhamento 
das questões de reconhecimento.

( ) Certo   ( ) Errado

Com base no pronunciamento técnico de 
ajuste a valor presente, do CPC, julgue o 
item subsequente.

6. (CESPE – CADE – 2014) 

O desconto a valor presente é requerido 
no caso de passivos contratuais, devendo a 
taxa de desconto considerar o risco de cré-
dito da entidade. Quanto aos passivos não 
contratuais, não ocorre a apuração do valor 
presente apesar do seu registro como provi-
sões futuras.

( ) Certo   ( ) Errado

Com base no pronunciamento técnico de 
ajuste a valor presente, do CPC, julgue o 
item subsequente.

7. (CESPE – CADE – 2014) 

Quando houver efeito relevante, os itens 
do ativo e do passivo decorrentes de opera-
ções de curto prazo devem ser ajustados a 
valor presente.

( ) Certo   ( ) Errado
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 Julgue o seguinte item, com relação ao 
conceito, à classificação e à avaliação de 
itens patrimoniais diversos.

8. (CESPE – ANTAQ – 2014) 

O ajuste a valor presente de venda a longo 
prazo enseja redução na conta de receita 
bruta de vendas.

( ) Certo   ( ) Errado

9. (CESPE – Contador – MJ – 2013) 

Julgue o item a seguir, referente aos impac-
tos provocados por fatos contábeis no pa-
trimônio de uma companhia aberta.

O ajuste a valor presente de duplicatas a 
receber no longo prazo implica registro a 
crédito da própria conta de duplicatas a re-
ceber e registro a débito de uma conta de 
despesa.

( ) Certo   ( ) Errado

10. (CESPE – TRE-ES – 2011) 

Com referência ao balanço patrimonial, 
julgue o item que se segue.

De acordo com o Pronunciamento Técnico 
CPC 12, o ajuste a valor presente deve ser 
efetuado em base linear pro rata, com base 
na taxa nominal de juros.

( ) Certo   ( ) Errado

11. (CESPE – Agente Técnico de Inteligência – 
Contabilidade – 2010) 

No item, é apresentada uma situação hipo-
tética acerca de diversas operações contá-
beis, seguida de uma assertiva a ser julgada.

Uma empresa adquiriu um imobilizado no 
valor de R$ 200.000,00, pagou ao fornece-
dor 20% à vista e o restante, em 4 parcelas 
anuais de R$ 48.000,00. Nessa situação, 
desconsiderando-se a segregação entre cir-
culante e não circulante e aceitando-se uma 
taxa anual de juros de 20% a.a., na contabi-
lização da compra, deverá ser feito um débi-
to no valor de R$ 40.000,00 na conta juros a 
transcorrer.

( ) Certo   ( ) Errado

Gabarito: 1. C 2. C 3. C 4. E 5. C 6. E 7. C 8. C 9. E 10. E 11. E




